
 

 

På uppdrag av Svenska Bågskytteförbundet  

inbjuder Stockholms Bågskytteklubbar till 

Svenska Mästerskapen(och Swedish Open) i Bågskytte inomhus 
Lördag och söndag 4-5 april 2015 i Vinnarhallen Bosön, Lidingö 

Anmälningsblankett, meny, tävlingsprogram, startlista, om att resa, bo, äta, vad göra på kvällen, 

nyttiga länkar kommer att finns på hemsidan, som fylls på efterhand: 

http://www4.idrottonline.se/Archery08Idrottsforening-Bagskytte/BOSON2015/ 

Klasser: Samtliga mästerskapsklasser enligt SBF:s regler, E – 60 och Ha. 

Tävlingsform: Kvalificeringsomgång FITA/SBF 60 pil för alla, också Swedish Open, matchskytte för SM 

endast. 

Lördag 4 april Påskafton: 
Kl. 08.30 -12.30 Kvalificeringsomgång 1 

Kl. 12.45 Invigning 

kl. 13.00–17.00 Kvalificeringsomgång 2 

ca 17.30 Lag-SM (de åtta (8) bästa lagen) 

Söndag 5 april Påskdagen: 
kl. 08.00 Individuella matcher från 1/64, (inte Swedish Open) 

kl. 15.00 Prisceremoni 

Svenska Mästare i Ha, 50 och 60 klasser koras efter kvalets 60 pilar. 

Lag-SM: Onominerade 3-mannaklubblag i kvalet, matchskytte ¼ och framåt, C, R, B och LB. Set för R, 

B och LB, poäng för C. 

Matchskytte söndag: Samtliga skyttar får skjuta minst en match, ev. bye-matcher enbart som 

uppvärmning. 

Tävlingsexpedition: fredag 17.00–21.00, lördag 07.30-19.00, söndag 07.30-15.00. 

Anmälan senast 2014-03-04 



Avgifter: Vid klubbvis anmälan: individuellt 500 kr, vid enskild anmälan 550 kr, lag 300 kr. 

e-post: anmälan SM2015boson@outlook.com Efteranmälan mot 50 % tillägg. Betalning till 

Archery08 bankgiro 512-5521 i samband med anmälan. Begränsat deltagarantal till ca 560 skyttar för 

SM. 

Information eller frågor, SM2015boson@outlook.com. Vi nås på 070-688 58 12 (Arent) 073- 

3983799 (Ken). Gäller även under tävling. 

Övriga aktiviteter och tävlingar Bosön 2015 

Fredag 3 april, Långfredag 
kl. 18:00 Allsvensk final 

Träning långhåll inne söndag em/kväll 0 kr för anmälda skyttar(Annandagens tävlingar), 100kr för 

övriga, betalas vid träningen eller ihop med övriga betalningar 

Måndag 6 april, Annandag påsk 
kl. 8:00 Bosöntavlan 720-rond(alla klasser, även 10 och 13), 200 kr (10-13 100 kr), inomhus.  

kl. 9:00 Bosön-3D 12 mål(2-pils)(alla klasser, även 10 och 13), 150 kr(10-13 100 kr), utomhus. 

kl. 13:00 Bosönfälten(alla klasser, även 10 och 13), 100 kr, utomhus. 

På båda utomhustävlingarna tar vi 50-50 risk, skytt och arrangör, halva anmälningsavgiften tillbaka 

om du anser vädret är för svårt innan start. 

Prisutdelning på dessa, måndagens, tre tävlingar kommer att ske genom utlottning, antal priser och 

storlek beroende på startfältets storlek, cirka 50 % tillbaka till skyttarna i form av presentkort från 

Bågar & Pilar. 10-klass får pokaler. 

Boende 
Se hemsidan om Bosöns erbjudande, mycket förmånligt men först till kvarn gäller 

Mat/servering 
Mat ingår i Bosöns boendeerbjudande, take away eller sittlunch/middag bokas i samband med 

boendet. Övrig servering i Vinnarhallen blir Bosöns sortiment och priser, med viss anpassning. 

Välkomna 


