
Tid och plats:
18-19/3 i Vinnarhallen på Bosön, Lidingö. 

Klasser:
Mästerskapsklasser enligt SBF:s regler, E – 60. 

Tävlingsform:
Kvalificeringsomgång SBF 60 pil samt elimineringsmatcher. 

Finaler:
Individuellt: 1/16. Inga bye. Eventuell särskjutning om sista plats i stegen, annars 10 
och 9:or / coin toss om placering i stegen.
Lag: Max 8 lag, annars 4. Särskjutning om sista plats: 1pil per skytt. Tid 40 sekunder. 
Alla lagskyttar som särskjuter gör det samtidigt på en tavla per butt.

Lag-SM:
Onominerade lag med 3 skyttar per bågstil baserat på resultat i kvalificeringsomgång 
skjuter lagfinalen med start i 1/4, inga bye. Set: R, B, T och L, poäng: C. 

50- och 60-klasser:
Riksmästare koras efter kvalomgångens 60 pilar. 

Anmälan senast 28/2:
Individuellt: anmälningsformulär
Lag: anmälningsformulär

Efteranmälan i mån av plats mot 50 % tillägg. 

Avanmälan:
Senast 11/3 till sm2023@stockholmsbk.se. 
Ingen återbetalning av startavgiften vid senare avanmälan.   

Avgifter:
Individuellt 730 kr (inkluderar kaffe/té och kaka under hela helgen). 
Lag 300 kr. Betalas klubbvis i samband med anmälan. 
Bg: 5662-8209. Märk med ”SM+klubbnamn+initialer på samtliga skyttar”. 

På uppdrag av Svenska Bågskytteförbundet 
inbjuder Stockholms BK härmed till 

Svenska Mästerskapen 
inomhus 2023

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdkwaEg_57FIi7pOyaNkoxHI1YGDn51iKby0L7G4U-2ScZ0PA/viewform?usp=pp_url
https://forms.gle/P3LSiBZcYuEc8mgw5
mailto:sm2022@stockholmsbk.se


3-meterslinjen
Det är skytten som själv bestämmer om tvivelaktig pil kan skjutas om, 
domaren gör sin bedömning av pilen från samma position som skytten. 

Materialfel
För att minimera tidsförlust vid materialfel skjuts eventuella, max 9 pilar per 
materialfel skjuts ikapp efter pil 30/60 under kontroll av domare. 

Tekniskt Ombud
Jessica Larsson

Mat/Servering
Endast förbokade lunchpaket. Pris 140 kr. Bokas och betalas vid anmälan.
Kaffe/té och kaka under hela helgen ingår i startavgiften. 

Då vi inte tillåts ha försäljning med egen-inköpta kioskvaror, hänvisar vi därför 
övrig kiosk (godis/dricka etc.) till Bosöns kafeteria. Notera att priserna där är 
rejält tilltagna. Det är en god idé att ta med egen frukt, snack etc.  

Lunchpaket 1: Pastasallad med kyckling, smör och bröd. 
Lunchpaket 2: Bulgursallad med rostade grönsaker, smör och bröd.

Boende
Se erbjudande på Bosöns hemsida www.boson.se och boka förmånligt                      
med koden BÅGSM så får du 15 % rabatt på logi och frukost för bokningar 
mellan 15-20/3. Du kan också boka middag och lunch till fint pris i          
samband med rumsbokningen. 



SCHEMA

Fredag
Allsvenskan, se separat inbjudan från SBF. 

Lördag & Söndag
Se separat schema för båda dagarna i IANSEO.

Tävlingsexpedition
Fredag 17.00 - 20.00
Lördag 07.30 - 20.00
Söndag 07.30 - 15.00

Parkering
Vi kommer att ha parkeringsvakter på plats för att visa vägen. 

Temperatur och ljusförhållanden i hallen   
Vinnarhallen har en dunkel belysning. Den är också kylig varför det kan          
vara bra att klä sig varmt, alternativt ta med förstärkningskläder.  

Övrig information
Det kommer vara materialkontroll för alla i samband med 
Avprickning så ta all utrustning med er. 

Tävlingsledare
Kicki Priklonsky

Information eller frågor
sm2023@stockholmsbk.se 
All information kommer att finnas på IANSEO och uppdateras löpande. 

Foto och film
Vi kommer att filma och fota under tävlingsdagarna. 

Varmt Välkomna! 
Stockholms Bågskjutningsklubb

mailto:sm2022@stockholmsbk.se

