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Handicapsystem  
Guide til afviklingen af et stævne med Handicapsystem  

 

Hvad går det ud på?  

Handicapsystemet skal være med til at udligne forskellen der er 

imellem skytter, så alle bueskytter kan konkurrere mod hinanden 

ligeværdigt på tværs af buetyper, alder, køn, afstand og niveau. 

Systemet bygger på skyttens tidligere resultater så udover at dyste 

mod de andre bueskytter, konkurrere man hele tiden mod sig selv 

om at få så lavt et handicap som muligt.  

Handicapsystemet kan benyttes som et stævne i sig selv eller som et tillæg til almindelige skivestævner i 

bueskydning. Det kan ligeledes bruges til lokale klubdyster på tværs af klubben, familier og venner, som normalt 

ikke har mulighed for at dyste ligeværdigt mod hinanden. Det kunne f.eks. være oplagt at bruge til et 

klubmesterskab.  

Stævnet/konkurrencen vil blive afviklet på samme vis som et almindeligt stævne i bueskydning, resultatet vil blive 

justeret i forhold til skytternes personlige handicap for at finde en vinder. 

Hvorfor skal klubben afvikle dette stævne?  

Stævnet giver mulighed for at alle bueskytter kan konkurrere jævnbyrdigt mod hinanden på tværs af buetyper, 

køn, alder, afstand og niveau. Alle vil blive udfordret i forhold til deres egne tidligere resultater. Det er dermed 

personlige præstation der er tællende.  

Det er vigtigt at have for øje at jævnbyrdig konkurrence og udfordringer der stemmer overens med ens sportslige 

niveau, er med til at øge motivationen for sporten. En øget motivation og passende konkurrenceudfordring for 

alle er med til at øge fastholdelsen af medlemmer og det er derfor en rigtig god ide at tilbyde alle sine 

medlemmer stævnemuligheder i deres øjenhøjde.  

Hvordan afvikler man stævnet?  

Et stævne i handicapskydning afvikles på samme måde som et helt almindelig skivestævne i bueskydning. Læs 

mere stævner i bueskydning her: https://bueskydningdanmark.dk/staevner/. 

Forskellen ligger i, at resultaterne bliver ganget med skytternes personline handicap for at finde den endelige 

vinder af konkurrencen.  

  

5 facts 
- Individuel  

- Alle buetyper  

- Alle niveauer  

- Alle aldre  

- Skiveskydning inde og ude  

https://bueskydningdanmark.dk/staevner/


Side 2 

 

Hjælpere  

Inden stævnet  

- Der skal bruges hjælpere til at klargøre banen til stævne.  

Under stævnet  

- Under stævnet skal der bruges hjælpere til at afvikle stævnet, det kan evt. være dommere og personer til 

resultatstyring (f.eks. Ianceo). Mængden af hjælpere afhænger af størrelsen, typen og ambitionen for 

stævnet. Dette er det samme som til et almindeligt skivestævne.  

- Under alle omstændigheder skal der bruges en til at holde styr på resultatindberetningen og den 

efterfølgende justering i forhold til handicapsystemet.  

Efter stævnet  

- Efter stævnet skal der bruges hjælpere til at pakke sammen og rydde op efter stævnet.  

Banen  

 
En skitse over banen, som fremstår som til et almindeligt skivestævne.  



Side 3 

 

Faciliteter  

Dette stævne kan afvikles på en indendørs eller udendørs skivebane. Klubbens egne faciliteter kan benyttes til 

stævnet (afhængig af størrelse og ambitioner for stævnet). Der er ingen særlige krav til faciliteterne udover dem 

der er til banegodkendelse.    

Udstyr  

Skytterne skal selv medbringe buer, pile og alt andet de skal bruge til skydningen. 

Klubben skal ikke bruge noget ekstra udstyr i forhold til et almindeligt skivestævne. Det er vigtigt at klubben har 

en computer til rådighed for hurtigt at kunne udregne hvem der vinder.  

Pointsystem  

Der tælles point på skiven som til et almindeligt skivestævne. Det er den samlede score der gør sig gældende til 

sidst.  

Handicapsystemet  

Systemet er bygget op så simpelt som muligt. Det eneste man som skytte skal indberette, er derfor datoen for 

stævnet, antal pil og den samlede score.  

Systemet udregner et personligt handicap til skytten, som hele tiden justeres når der indberettes et nyt resultat. 

Handicappet tager udgangspunkt i skyttes gennemsnits point pr. pil over de seneste 10 stævner, så det er så 

opdateret som muligt. Har man ikke deltaget i 10 stævner, kan man sagtens deltage alligevel, handicappet 

baseres på færre resultater. Systemet skelner mellem Indendørs skiveskydning og udendørs skiveskydning. Det 

betyder at man som skytte kan have to forskellige handicaps. Se den ”excel -guide” for at blive klogere på 

udregningen af handicappet og brugen af handicapsystemet.  

 

Ambitionen med handicapsystemet er at gøre det muligt for skytter at konkurrere på tværs af de mange 

forskellige klasser der findes i bueskydning. Samtidig giver det mulighed for at skytterne hele tiden kan 

konkurrere med sig selv og forsøge at forbedre sit handicap. Det handler om at have et handicap tilsvarende sit 

niveau, så man bliver tilpas udfordret. Som skytte skal man stræbe efter at få så lavt et handicap som muligt. Det 

lavest handicap muligt er 1, det kan teoretisk set opnås hvis man skyder maksimumpoint i 10 stævner i streg.  

 

Hvad bruger man så sit handicap til?  

Et handicap bruger man i konkurrencen mod andre skytter. Efter en endt konkurrence, ganger man sin samlede 

score fra konkurrencen med sit handicap (inden konkurrencen). Det resultat man får, kan nu sammenlignes med 

alle andre skytter der har deltaget i stævnet uanset afstand, alder, køn, buetype og niveau. Det kan også bruges 

udenfor et stævne, f.eks. til en klub konkurrence eller en familiedyst.  

Ønsker man løbende at holde øje med stillingen under konkurrencen, er det intet problem at lave udregningen 

løbende.  

I konkurrencen med sig selv, handler det hele tiden om at forbedre sit handicap, så det bliver så lavt som muligt.  

 

 

 



Side 4 

 

Afvikling af et stævne  

Vil man afvikle et stævne i handicap systemet, så skal skytterne oplyse deres handicap inden stævnet begynder. 

Dette handicap bliver til sidste ganget med skyttens samlede antal point til stævnet. Den skytte med det højeste 

tal efter de personlige handicaps er medregnet er vinder af stævnet. Det er altså ikke arrangørerne der skal 

udregne skyttens handicap, det er skytterne selv der skal have styr på det.  

 

Ønsker man at kårer mere end en vinder til stævnet, så kan man inddele skytterne i forskellige kategorier. Her er 

det med at være kreativ, det kunne f.eks. være skostørrelse, farve på buen eller andet sjovt. Det kan selvfølgelig 

også være nogle at de kendte kategorier, men husk at en af de helt store fordele ved dette system er færre 

klasser og konkurrence på tværs at de normale klasser.  

 

Systemet kan også benyttes som et supplement til et almindelig skivestævne. Det vil sige at man kårer de 

almindelige vindere til stævnet, men kårer også den der har skudt bedst i forhold til sit personlige niveau.  

Materiale til rådighed  

Excel ark til personligt handicap  

Excel guide  

Excel ark til udregning af vinder til stævnet  

Skabelon til indbydelse  

Skabelon til et diplom  

Gode råd  

- Prøv systemet af i klubben til et par træningen inden i afvikler et stævne. Det er godt at blive bekendt 

med systemet først.  

- Det handler om at have så lavt et handicap som muligt og der er stor ære i at have et lavt handicap. Tænk 

derfor ikke så meget på at dårlige resultater kan have en fordel i fremtiden. Som natur ønsker vi altid også 

gøre det s godt som muligt. Ønsker man er snyde er det muligt i alle former for konkurrence. Tag 

udgangspunkt i at folk altid ønsker at gøre deres bedste og få en god og fair konkurrence.  

- Informere Bueskydning Danmarks Udviklingskonsulent når I afvikler et anderledes stævne, hun vil meget 

gerne være med til at sprede budskabet, komme med sparring, gode ideer og muligvis kigge forbi.  

Mulige variationer af stævnet  

Som klub kan man altid lave alle de variationer af et stævne man ønsker, det er blot en god ide at gøre 

opmærksom på det i sin indbydelse.  

Det er muligt at justere stævnet i forhold til antallet af pile man ønsker skytterne, skyder for at deltage. En mulig 

variation kunne være at lave et 3D stævnet med dette handicapsystem. Udfordringen her er at der er forskel på 

sværhedsgraden på 3D banerne og dette vil der skulle tages højde for i udregningen af det personlige handicap.  


