
Ord och begrepp inom Bågskytte  
 

Säkerhet inom bågskytte 

 Säkerheten är mycket viktig eftersom det är ett slags vapen man hanterar i bågskytte.  

Det är du som skytt som är ansvarig för den pil du skjuter iväg därför är det viktigt att du är 

uppmärksam att ingen person befinner sig framför, bakom eller vid sidan av tavelunderlaget.  

Bågen får man endast dra upp mot tavla och på skjutlinjen oavsett om det är med pil eller utan. Du 

får absolut inte skjuta en pil rakt upp i luften då det är mycket farligt! 

 Man stör inte en skytt som står i fullt uppdrag. 

Efter man har skjutit placerar man sin båge i bågstället bakom skjutlinjen innan man markerar, 

eftersom bågen inte skall följa med fram till tavlan. 

 När man skjuter så skjuter man aldrig korsande en annan skytts pilgång.  

Vid markering är det viktigt att man går fram mot tavlan och INTE springer. När man drar ut pilarna 

ur tavlan skall man stå vid sidan av pilarna och observera att ingen står i utdragsriktning.  

I Sverige är det INTE tillåtet att jaga med pilbåge på levande djur.  

 

Allmänna bågskytte ord 

Butt: Butten kallas materialet eller underlaget som man står och skjuter mot.  

Tapet: Även kallat tavla, är det som sätts upp på butten och skjuts på. Finns olika storlekar och typer 

av tapeter för olika tävlingar och klasser.  

Skjutlinjen: Linjen där skytten skall stå med en fot på vardera sida med kroppens centrum ovanför 

linjen. Vid skjutning får INGEN befinna sig framför skjutlinjen vilket är skyttens ansvar att ha koll på.  

Låt pilar som far i backen framför skjutlinjen ligga om du inte kan nå den från linjen utan att störa 

andra skyttar.  

Fullt uppdrag: När skytten står i ankring och siktar mot underlag.  

Ta ner: Vid användning av dett ord innebär det att du som skytt skall ta ner ifall du står i fullt 

uppdrag. 

Markera: Sker när man har slutat skjuta och skall gå fram till butten för att hämta pilarna. Då ropar 

man ut markera för att veta att då kan man gå fram och hämta sina pilar. Man springer INTE fram 

mot buttarna vid markering.  



Torrskjutning: När man drar upp strängen och släpper strängen utan pil. Vilket man inte får göra 

eftersom pilbågen då kan gå sönder.  

Bågarm: Kallas armen som håller i pilbågen.  

Signaler: Vid skjutning kan signaler användas. Dessa är främst akustiska men kan även visas visuellt. 

När man hör två signaler innebär det att du får gå fram till skjutlinjen, vid en signal får du då börja 

skjuta. Vid tre signaler innebär det att du inte får skjuta mera och får gå fram och markera. Vid flertal 

upprepande signaler innebär det att du omedelbart skall upphöra att skjuta. De visuella är rött när du 

inte får skjuta, grönt när du får skjuta och gult när det är 30 sekunder kvar att skjuta. Signalerna 

används vid tävling men kan även användas under träningspass.  

Vid skjutning 

Skjutcykeln: De steg som skall gå igenom vid skjutning av ett skott.  

Kroppställning och fotställning: Avslappnad kroppställning med stolt hållning och fötterna skall stå 

axelbrett isär och parallelt på skjutlinjen.  

Nockning: När man sätter fast pilen på strängen genom att sätta nocken i nockläget på strängen.  

Handisättning: Handinsättningen skall i bågen vara avslappnad och trycket ska ligga på tummuskeln.  

Fingerisättning:  På fingrarna används en tabb och skytten placerar sina fingrar på strängen med 

pekfingret ovanför pilen och långfingret samt ringfingret under pilen.  

Uppdrag: Efter finger och hand isättning sker uppdraget då skytten höjer upp sin bågarm och trycker 

ifrån med bågarmen samtidigt som strängen förs in mot ansiktet till ankring. Uppdraget sker 

uppifrån.   

Ankring: Skytten för handen med strängen mot ansiktet och placerar strängen i ansiktet enligt 

ansiktreferenser vilket kallas ankring.   

Siktning: Genom siktesnålen siktar skytten mot tavla för att börja arbeta av skottet. Vid ändring av 

siktet vrids eller ändras siktesnålen mot det håll pilarna gruperar.  

Avdrag: Efter ankring förs armbågen bakåt och ryggmusklerna dras samman för att arbeta av så 

skotten går.  

Fullfölj: När skotten har gått så skall skytten gärna stå kvar och fört från ankring till slutmålet med 

handen och bågarmen skall hållas kvar innan skytten tar ner och börjar om för att göra ett nytt skott. 

 

 

 

 

 



Bågtyper och material  

Recurve: Bågtypen som tillämpas under OS, en bågtyp med sikte.  

Barebow: En bågtyp som liknar recurvebågen fast utan sikte och annat material.  

Compound: Från början en jaktbåge som i Sverige tävlas med, har scoop och releaser att skjuta med.  

Långbåge: Denna bågtyp består av ett stycke med sträng på som är gjort i trä. Denna typen är den 

man oftast kan ses skjutas i filmer.  

Tabb: Sätts på fingrarna och används för att placera fingrarna med tabb på strängen.  

Koger: Där förvaras pilarna samt annat skyttematerial och sätts fast på skyttens höger sida (vid 

högerskytt).  

Armskydd: Detta placeras på bågarmen för att skydda mot islag från strängen. Placeras så den 

skyddar insidan av underarmen främst.  

 

Pilen 

 

Nock: Längst ut på pilen där man håller för att ta upp pilen ur kogret och placera på strängen.  

Fenor: Varje pil har tre stycken fenor eller även kallat fjädrar.  

Spets: Längst ut på pilen finns spetsen.  

 

 

 

 

 

 

 



Recurve bågen  

 

 

 

Pilhylla: Här placeras pilen på. Viktigt att inte trycka ner pilen när den är placerad på pilhylla 

eftersom hyllan då kan skadas.  

Nockläge: Mellan nocklägena placeras nocken på pilen. 

 



Bågskyttetävling 

Tävlingslicenser: För att tävla i bågskytte måste skytten ha en tävlingslicens. Det finns tre olika typer 

som är bestämda utefter åldersklass. Tävlingslicens fås efter genomgått licensutbildning, då klubben 

ansöker årsvis för skytten.  

Startlista: Vid tävling finns startlista där skytten blir informerad om var skytten skall stå och skjuta. 

Placeringen sker efter butt nummer samt tavelplacering på butt utifrån A, B, C eller D.  

Protokoll: Vid tävling antecknas ens resultat ned i ett protokoll. Finns olika typer av protokoll 

beroende på tävlingsform. När man skriver ner poängen i protokollet börjar man alltid med den pil 

som har högst poäng. Är det så att en pil tangerar en linje får pilen värdet av den högsta zonen av de 

zoner den tangerar. Mycket viktigt att inte vidröra pilarna eller tavlan innan pilarnas poäng har förts 

ner i protokollet.  

Väntelinje: Denna linje skall skytten befinna sig  bakom när skytten inte står på skjutlinjen och 

skjuter. Efter skjutit klart skall skytten gå bakom väntelinjen. 

3meters linje: 3 meter framför skjutlinjen finns denna linje som innebär att under tävling och du har 

skjutit iväg en pil som hamnat inom detta område så får du skjuta om pilen. Pilar inom 3 meters 

linjen räknas som icke skjutna.  

Materialfel: Under tiden du står och skjuter på tävling och du får ett fel på ditt material innebär det 

att du fått ett materialfel. Du skall då tillkalla en domare genom att vifta med flagga som skall finnas 

beläget vid din plats på skjutlinjen. Innan du går av skjutlinjen skall domaren ha uppmärksammat din 

tillkallning.  

Antal pilar och tid:  Vid tävling inomhus skjuts vanligtvis tre pils serier. Då har du som skytt två 

minuter på dig att skjuta dessa tre pilar.  

 


