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Nordiska Bågskytteunionen
Riktlinjer för samarbete mellan de nordiska nationella bågskytteförbunden.

Medlemmar
De nationella bågskytteförbunden i Danmark, Finland, Färöarna, Island, Norge och Sverige
bildar tillsammans organisationen, ”Nordiska Bågskytteunionen”. Unionen förkortas NBU.

Syfte
Unionens syfte är samarbete med det övergripande målet att öka medlemsländernas
internationella konkurrenskraft samt för ett bra inflytande i internationella beslutande organ.
Unionen skall även främja bågskyttet i norden.
Samarbetet kan beröra all verksamhet som leder mot det övergripande målet, såsom t.ex.
utbildning, träningsläger, samordning före internationella möten och nordiska tävlingar.

Organisation
Unionens arbete samordnas av en av medlemsnationerna i 1-årsperioder.
Kommande arrangörs Generalsekreteraren blir GS för de nordiska länderna. GS följer upp den
uppkomna ”Att göra listan”. Samordningsansvaret bör fördelas enligt ett rullande schema
bland de medlemsnationer som har resurser för uppdraget. (Bilaga 1)
Till samordningsansvaret hör att arrangera årliga möten, boka lokaler, se till att överenskomna
nordiska mästerskap arrangeras, föra protokoll samt ansvara för erforderlig korrespondens.

Bestämmelser allmänt
Dessa riktlinjer beskriver övergripande förutsättningarna för det nordiska samarbetet.
Vad avser tävlingsbestämmelser är FITA:s tävlingsbestämmelser grund även för NBUtävlingar. I den mån avvikelser görs för att vara bättre anpassade till våra nordiska
förutsättningar skall dessa avvikelser anges i dessa riktlinjer.
NBU:s riktlinjer skrivs på svenska språket och hålls uppdaterad av personal inom Svenska
Bågskytteförbundet. Varje medlemsnation svarar själv för eventuella översättningar till eget
språk. Arbetsspråket skall vara skandinaviska men engelska kan användas vid behov.
Riktlinjerna kan hämtas från SBF: s hemsida www.bagskytte.se –Ungdom -NBU

NBU-möte
Minst ett NBU-möte skall arrangeras per år i februari/mars, enligt instruktioner från den
medlem som har samordningsansvaret. Bedöms värdet av ett fysiskt möte som lågt kan det
ersättas av telefonmöte eller e-postkorrespondens. Oberoende av variant skall protokoll
skrivas.
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Protokoll sänds (gärna per e-post) till medlemsnationerna senast en månad efter möte.
Varje nation deltar med valfritt antal deltagare.
För förslag som fordrar demokratiskt beslut skall förslaget biträdas av minst 2/3-delar
(höjning till närmaste heltal) av de närvarande nationerna för att bli godkänd.
Varje nation har vid röstning en röst vardera.

Ekonomi
Unionens kostnader för möten, fördelas enligt följande:
Varje nation svarar för egna reskostnader och logi. Övriga kostnader, inbjudan, möteslokal
och kost, svarar värdnationen för.
Tävlingar skall vara självfinansierade genom startavgifter.

Öppna Nordiska mästerskapet (NOM) för seniorer
Då antalet internationella tävlingar ökat under senare år, t.ex. genom European Grand Prix,
har behov av Nordiskt mästerskap för seniorer minskat i motsvarande grad.
Nordiskt mästerskap för seniorer arrangeras därför enbart när någon medlemsnation så
önskar.
Varje nation kan ha fler än ett nominerat lag vid lagtävling på Nordiska Mästerskapet. Lagen
kallas t.ex. Sverige1, Sverige 2, o.s.v. Det skall vara recurve- respektive compoundlag men
inte uppdelat på damlag och herrlag. Antalet lag avgörs av värdlandet. Fler lag kan mixas ihop
av dem som inte är nominerade, detta görs av värdlandet.
Arrangerande nation använder sina godkända domare vid tävlingen och om möjligt bör minst
en vara internationell domare.
Nordiska Mästerskapet är öppet för damer och herrar (D/H21).
Rond vid Nordiska Mästerskapet i tavla:
Recurv och compound
70 m mot 122 cm tavla + final
Barebow (klassiskt)
50 m mot 122 cm tavla + final
Rond vid Nordiska Mästerskapet i fält:
12 mål märkt + 12 mål omärkt + final (avstånd se FITA 4.5.3.7, 4.5.3.8 och 4.5.3.10)
Recurv, Compound och Barebow.
Inomhus tävling 2 helgen i april. Se bilaga 1.

Öppna Nordiska mästerskapet (NUM) för juniorer
Öppet Nordiskt mästerskap i TAVLA för juniorer, som fyller minst 13 resp max 20 år
innevarande år, arrangeras årligen för åldersklasserna kadett 13-15 år, FITA kadett 16-17 år
och FITA Junior 18-20 år.
Orsaken till kravet på 13 år som minsta ålder är socialt, inte tävlingsrelaterat.
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Årligt rullande schema för arrangemanget upprättas som sedan uppdateras vid årliga NBUmöten. Mästerskapet skall vara under helgen vecka 27. ( Bilaga 1)
Lagtävlingen är öppen för damer och herrar, ett lag kan därför bildas av både damer och
herrar.
Lagtävling kan arrangeras för både kadetter och juniorer i skjutstilarna recurv, compound och
barebow
Varje nation kan ha med fler än ett nominerat lag vid lagtävlingen. Lagen kallas t.ex.
Sverige1, Sverige 2, o.s.v. Lagen skall vara klara innan tävlingen.
Antalet lag som går till finalskjutning, avgörs av värdlandet. Fler lag kan mixas ihop med
lottning av dem som inte är nominerade, detta görs av värdlandet. (”Ojämnt”=ej delbart med
tre, antal skyttar i slutet av listan gör att lag konstrueras med fördel delas upp i fyrmannalag i
de två sista eller sista)
Endast vid tavla
Arrangerande land skall för att uppmuntra till ett högt deltagarantal sträva efter en geografiskt
lämplig (centralt) belägen tävlingsort.
Arrangerande nation använder sina godkända domare vid tävlingen och om möjligt bör minst
en vara internationella domare. Stötta Ungdomsdomare (under 30 år), önskemål om minst 1
ungdomsdomare från varje land, vilken/vilka bekostas av länderna själva.
Rond vid Nordiska Mästerskapet i tavla: regler som FITA70 m + final(set-matcher), gäller
samtliga klasser, avstånd enligt nedan:
Åldersklass junior (18-20) recurv (F)
70 m mot 122 cm tavla
Åldersklass junior (18-20) compound (C)
50 m mot 80 cm tavla
Åldersklass junior (18-20) Barebow (K)
50 m mot 122 cm tavla
Åldersklass junior (18-20) Långbåge (LB)
30 m mot 122 cm tavla
Åldersklass FITA kadett (16-17) recurv (F)
Åldersklass FITA kadett (16-17 compound (C)
Åldersklass FITA kadett (16-17) barebow (K)
Åldersklass FITA kadett (16-17) Långbåge (LB)

60 m mot 122 cm tavla
40 m mot 80 cm tavla
40 m mot 122 cm tavla
30 m mot 122 cm tavla

Åldersklass kadett (13-15)
Åldersklass kadett (13-15)
Åldersklass kadett (13-15)
Åldersklass kadett (13-15)

40 m mot 122 cm tavla
30 m mot 80 cm tavla
30 m mot 122 cm tavla
30 m mot 122 cm tavla

recurv (F)
compound (C)
barebow (K)
långbåge (LB)

I övrigt använd World Archerys regelbok

Medaljer/plaketter
Ett visst lager finns och kompletteras vid behov av personal inom Svenska
Bågskytteförbundet genom Bo Palm/Gullimar Åkerlund..
Värdlandet ordnar medaljband med landsfärger. Kostnaderna vid komplettering delas lika
mellan de nordiska länderna.
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Man måste tävla om medaljerna! 1 deltagare mer än medaljer. (Exempelvis tre skyttar = Guld
och silver, inget brons)
----------------------------------Dessa riktlinjer för det nordiska samarbetet inom den Nordiska Bågskytteunionen fastställdes
vid NBU-möte den 15 februari 2014

Bilaga 1
Ansvarlig Land

År

NBU møte

Ungdomsmesterskap
Nordisk Skive

Nordisk Felt

Helgen vecka 27

Danmark
Sverige
Norge
Danmark
Sverige
Norge
Danmark
Sverige
Finland
Norge
Sverige
Danmark
Finland

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

9-10 april
25-26 feb
Färöarna
Norge
Danmark
Sverige
Färöarna
Norge
Danmark
Sverige
Island
Finland
Norge
Färöarna

X
X
X
X
X
X
30/6-1/7
x
X
X
X
X
x
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Senior + Junior lag
Landskamp
70m innendørs
Mars/April
Mars/April
Mars/April
Mars/April
Mars/April
Mars/April
Mars/April

