
Nybörjarkurs 

Följande information innan start av nybörjarkurs ska ha gått ut till nybörjarna:  

- Inte ha bylsiga kläder, främst på överkroppen. 

- Ha hårsnodd för dem med långt hår. 

- Ha bra inomhus gympa skor som inte är löparskor eller skor med lutning. 

- Dokument ”Bågskytte ordlista” och ”Skjutcykeln”  

- Medlemsregistrering och inbetalning av medlemsavgift 

Nybörjarkursen består av: 

 

Pass 1 

- Introduktion av förening och bågskytte 

- Säkerhetsrutiner 

- Olika bågtyper och bågens delar 

- Hitta rätt material och skriva upp 

- Starta igång med skjutning 

- Var finner nybörjarna sin utrustning?  

 

Pass 2  

- Fotställning 

- Kroppsställning 

- Nockning 

Pass 3 

- Handinsättning  

- Fingerinsättning 

Pass 4 

- Uppdrag  

- Ankring 

Pass 5  

- Ankring 

- Avdrag 

- Fullfölj 

Pass 6 

- Siktning  

- Skjutcykeln 

Pass 7 

- Grunder i tävlingslicens 

- Tävlingsmoment  

 

OBS! Nybörjarfadderns val att lära ut barebow eller recurve, i handledningen återfinns båda 

möjligheterna.  

 



 

Pass 1: Intro 

Inskrivning och presentation  

- Fyll i deltagarpapper.  

- Presentera dig som fadder och berätta gärna om förening och lokalen.  

- Kolla vilka som läst den information som skickats ut innan kursstart samt gällande medlemskap. 

- Informera om Café pilen 

 

Information om bågskytte allmänt  

- Visa upp recurve, compound, barebow alt. Långbåge.  

- Recurve skjuts i OS och har sikte. 

- Compound är mer av en jaktbåge, skjuter med en releaser och skop. 

- Barebow är som recurve fast utan sikte och annat extra material.  

- Långbåge skjuter helt utan sikte eller övriga saker på bågen; av trä.  

- Berätta om tävlingsformer och visa tapeter: Inomhus skjuts främst 12m/18m men även 25m. Utomhus tavla från 

30m-70m, Jakt, Fält och 3D.  

Tumtest för dominanta ögat   

- Låt skyttarna stå och utföra tumtest för att lista ut sitt dominanta öga även om dem ör säkra kan dem testa. Går till 

på följande sätt: Sträck fram ena tummen och titta med båda ögonen och för tummen mitten på tavlan. Blunda först 

med vänster och fråga om tummen rört sig? Öppna vänster öga och blunda sen med höger och se om tummen rört 

sig. Då tummen är kvar på samma ställe, det ögat är dominant. 

Skjutcykeln  

Ställ gruppen runt whitebord och rita upp skjutcykeln. Informera att skjutcykeln kommer tillämpas under hela 

nybörjarkursen. Berätta kort om varje del.  

Kroppställning– Uppdrag – Ankring – Siktning – Arbete – Skott – Fullfölj 

Säkerhetsgenomgång i samband med genomgång av skjutning  

- Nyckelord att lära ut: Fullt uppdrag, ta ner, torrskjutning, markera. 

- Skjutlinjen, ingen får vara framför skjutlinjen vid skjutning och får endast dra upp bågen på linjen och mot 

tavelunderlag oavsett med eller utan pil. 

- Ingen skjutning få ske korsande en annans skytt pilgång 

- Låt pilar som far i backen framför linjen ligga om du inte kan nå den från linjen utan att störa andra skyttar. 

- Stör inte skyttar som står i fullt uppdrag.  

- Inget springande mot tavlorna vid markering. 

- Lämna bågen bakom skjutlinjen vid markering, inga bågar vid tavlan. 

 

 

 

 

 

 



 

Uppvärmning 

- Sätt upp håret i tofs för de skyttar med långt hår, ha bekväma skor med plan sula, ta bort bylsiga kläder och 

smycken som kan störa. 

Joggning 2-3 varv i lokalen 

Rotera kroppen 5 åt varje håll 

Nack stretchning 5 s åt varje håll (ej bakåt) 

Tryck ihop skulderblad 10 st 

Stretcha deltamuskel 10 s på varje 

Rotera armar (robot) 10 st 

Raka armar utåt och rotera 10 st  

Handledsrotation 5 s 

Fingrar ”Spela piano och sträck fingrar” 5 s 

”Trasdocka” 10 s 

 

Ge ut utrustning och genomgång av namnen på materialet  

- Ta fram klubb båge och visa hur man skjuter, ställ då alla skyttar så dem ser och så att du skjuter mot tavla på 

skjutlinjen. Berätta under tiden delarna på bågen.  

Nya ord: Stock, lemmar, sträng, pilhylla, nockläge, sikte och plunger. 

- Berätta vad koger är och dela ut ett till varje skytt. 

- Berätta om vad ett armskydd är och dela ut, ge gärna lite större till tjejer.  

- Ta fram tabb och berätta om det och ge ut. 

- Visa upp pilar och berätta om de olika delarnas namn och dela ut till skyttarna.  OBS! Pilarna skall vara längre än 

skyttens utsträcka armar. 

 

Skjutning   

- Visa skyttarna till bågar, uppskatta vem som bör ha vilken båge och ställ upp dem på skjutlinjen. 

- Skjut på avståndet  9 meter. 

- Vid markering, visa hur man drar ut en pil, att hålla långt in och se till att ingen står bakom vid utdrag av pil.  

- Låt skyttarna skjuta till avslutning med stretchning.  

Avslut med stretchning och information inför nästa pass  

- Skriv upp allas utrustning och stretcha 

Stretcha bröstmuskler mot vägg 

Deltamuskeln 

Vridning med bågarm mot vägg 

Spänn upp axlarna och slappna av 

Nack stretchning 

Rygg muskler 

 

- Nästa pass kommer vi gå igenom Kroppsställningen, fotställning och nockning. 

 

 

 

  



Pass 2: Kroppsställning/fotställning och nockning 

Upprop av deltagare   

- Pricka av på deltagarlista (LOK-Stöd) 

 

Presentera dagens pass och repetition av föregående  

- Idag startar skjutcykeln med Kroppställning där fotställning och nockning ingår. Viktigt att ha en avslappnad kropp.  

- Förra gången pratade vi lite om de olika bågarna och tävlingstyperna, har ni några frågor om det? 

Uppvärmning 

Joggning 2-3 varv i lokalen 

Rotera kroppen 5 åt varje håll 

Nack stretchning 5 s åt varje håll (ej bakåt) 

Tryck ihop skulderblad 10 st 

Stretcha deltamuskel 10 s på varje 

Rotera armar (robot) 10 st 

Raka armar utåt och rotera 10 st  

Handledsrotation 5 s 

Fingrar ”Spela piano och sträck fingrar” 5 s 

”Trasdocka” 10 s 

 

Teori genomgång av Kroppsställning och fotställning  

 Fotställning; Parallell eller öppen fotställning. Kvinnor kan ha öppen för att inte få islag. 

 Lär främst ut parallell fotställning: Fötterna parallellt med 

skjutlinjen, axelbrett med en fot på vardera sida av linjen.   

 Kroppens centrum skall vara över skjutlinjen med axlar 

ovanför höfter och fötter med kroppens riktning mot 

skytten framför. 

 Ha en upprätt och avslappnad kroppsställning med sänkta 

axlar.  

 Vrid endast huvudet mot tavlan och håll kvar en upprätt 

kroppsställning.  

 Vikten skall kännas jämnt fördelade mellan fötterna med 

överkroppen fixerad till höften och låg tyngdpunkt.  

 Var stolta över er själva och upp med hakan!  

Övning 1: Kroppsställning och fotställning 

Uppställning enligt teori på skjutlinje och ta tag i strängen  

och dra upp i fullt uppdrag, blundande eller tittande och 

tänk efter hur kroppen känns och stabiliteten.  Titta och 

fullfölj skott.  Låt skyttarna gå upp i uppdrag och ta ner ca 5 

ggr innan skjutning av pil. Vid problem för islag för in skytten 

på öppen fotställning.  

 



Teori genomgång av Nockning  

 Håll i nocken vid upptag ur koger och 

placera på pilhyllan. 

 Vrid och fäst nocken i nockläget med udda 

fjäder ifrån bågen.  

 Håll inget tryck på pilen för att hålla en på 

hyllan eftersom det då kan skada hyllan.  

Övning 2: Nockning 

Låt eleverna upprepande gånger sätta på pilen och 

ta av den från hyllan för att få in det hela att 

hantera pilen och sätta den på hyllan. Låt dem 

skjuta pilen efter att ha nockat på och av varje pil 

ca 5 ggr. 

 

 

 

 

 
 

Tävlingsmoment: 

Panga ballonger Poängjakt 

Ballonger: Några (5-6) ballonger per lag, ett eller två lag per 
butt. Ballongerna har olika färg och storlek, och är 
numrerade. För nybörjare, placera ballongerna glest, tätare 
för vana skyttar. 

Ballonger: varierande storlekar och färger, märkta 
med siffror 
 

Antal skyttar och pilar: Tvåmannalag med tre pilar var eller 
tremannalag med två pilar var. 

Avsikt: Träffa ballonger som ger höga poäng. 
 

Avsikt: Bli först med att panga alla ballongerna i 
nummerordning. Om en skytt missar, tar nästa vid. Fel 
ballong träffad innebär att matchen är förlorad. 

Antal skyttar: Individuellt två till fyra per butt, eller 
ett lag med två eller tre man per butt. 
 

 Antal pilar: tre per skytt 

Regler: Sätt värden på ballongerna efter storlek 
eller färg. Fortsätt tills någon skytt eller något lag 
har nått en bestämd poänggräns, eller tills 
ballongerna är slut 

 

Avslutning  

 Låt skyttarna och lär skyttarna att återplacera allt material på rätt plats.   

 Fyll i vad nybörjarna har lärt sig.   

 Informera om nästa pass då Handinsättning och fingersättning kommer gås igenom. 

  Om tid finns kör gruppstretchning annars individuell stretchning.  

  



Pass 3: Handinsättning och fingersättning 

Upprop av deltagare   

- Pricka av på deltagarlista (LOK-Stöd) 

Presentera dagens pass och repetition av föregående  

- Idag ska vi lära oss handinsättning och fingerinsättning där det är viktigt med avslappnade händer 

-  Förra gången gick vi igenom kroppställning, fotställning och nockning.  

-  Kroppens centrum på skjutlinjenlinjen med en fot på vardera sida om linjen axelbrett. Känn lika mycket vikt i 

båda fötter. Parallell fotställning alternativ öppen fotställning. 

- Kroppställningen skulle vara upprätt med nersänkta axlar och riktning mot skytten framför. Vrid sker endast i 

huvud mot målet.  

- Nockning, tar tag i nock, lägger på pilhylla och sätter fast mellan nockläge med udda fjäder från bågen. 

- Frågor? 

Uppvärmning 

Joggning 2-3 varv i lokalen 

Rotera kroppen 5 åt varje håll 

Nack stretchning 5 s åt varje håll (ej bakåt) 

Tryck ihop skulderblad 10 st 

Stretcha deltamuskel 10 s på varje 

Rotera armar (robot) 10 st 

Raka armar utåt och rotera 10 st  

Handledsrotation 5 s 

Fingrar ”Spela piano och sträck fingrar” 5 s 

”Trasdocka” 10 s 

 

Teorigenomgång av Handinsättning  

 Båghanden skall placeras i greppet genom ett ”tio i två” grepp.  

 Trycket skall ligga på tummuskeln och längs livslinjen. Rita och visa gärna. 

 Båghanden ska vara avslappad och endast trycka ifrån bågen.  

 Håll kvar armen efter skott med avslappnad hand och låt bågen fara ur handen efter skott. 

Övning 1: Handinsättning 

 Låt skyttarna ta bort sina sikten och dela in sig två och två. Ställ dem nära butt, ca 5m.  

 En skjuter och en skall fånga bågen efter skott.  

 Den som skjuter skall inte ha bågslinga på utan träna på att endast ha ett tryck i bågen och sedan låta bågen 

falla efter skott.  

 Medhjälparen står bakom snett framför skytten fånga bågen efter skott. 

  Skytten skjuter avslappnat sina pilar och låter bågen falla ner i medhjälparens händer.  

 Byte efter skjutit sina tre pil.  

 

 

 

 



Teorigenomgång av Fingerinsättning  

 Avslappnad och djup krok.  

 Rak handled och handrygg.  

 Avslappnat läge före = Avslappnat läge efter. 

  Problem med var tummen och lillfingret? Håll ihop 

dessa inne i handen vid fingerinsättning.  

Recurve: 

 Ett finger över och två under pilen med tabb. 

 

Barebow: 

 Alla tre fingrar med tabb under pilen. 

 

Övning 2: Fingerinsättning 

 Avstånd på ca 5m, ingen tapet. 

  Håll i bågen och ha ett lätt tryck. Fatta ett djupgrepp om strängen och titta på handen. 

 Dra den bakåt så du har kontroll och kan titta på handen för att låta strängen fara genom handen avslappnat 

genom att dra armen bakåt. Titta under hela processen på pilen. 

 Upprepa flertal gånger och var noga med markeringen. 

 

Avslutande tävlingsmoment: 

Krympande tavla 
Utrustning: Buttar, bågar, pilar och en tavla i lämplig storlek med tanke på avstånd och skyttarnas förmåga. 

Avsikt: Ha så många pilar kvar som möjligt eller få högst poäng 

Avstånd: Anpassa efter skyttarnas ålder och förmåga. 

Antal skyttar: Individuell tävling, valfritt antal skyttar 

Antal pilar: Tre per skytt, upp till fem serier. 

Regler: Alla pilar som inte träffar elimineras och får inte skjutas mer. Att dessutom räkna poäng ökar spänningen och 
pressen. 
1. Bestäm först vilka poängzoner som ska gälla (ex. 6 – 10) eller använd alla. Alla skjuter tre pilar på intakt tavla. 
Räkna poängen. Bompilar tas bort och får inte skjutas mer. 
2. Före andra serien, vik ner övre vänstra hörnet så att tavlans hörn ligger mot krysset. Bara träffar i den synliga 
Delen av tavlan räknas. Räkna poängen. Bompilar tas bort och får inte skjutas mer. 
3. Före tredje serien, vik ner också övre högra hörnet på samma sätt. Bara träffar i den synliga nedre halvan av 
Tavlan räknas. Skjut bara pilar som inre eliminerats. Räkna poängen. Bompilar tas bort och får inte skjutas mer. 
4. Före fjärde serien, vik upp nedre högra hörnet till krysset. Nu återstår bara en fjärdedel av tavlan. Skjut kvarvarande pilar. 
Räkna poängen. Bompilar tas bort och får inte skjutas mer. Nu är nog några skyttar utan pilar, andra har en eller två kvar. 
5. Före femte serien, vik upp nedre vänstra hörnet så att hörnet kommer mot gränsen mellan rött och gult. Bara en smal 
vinkel är kvar av tavlan. Skjut kvarvarande pilar. Bara ett fåtal skyttar är kvar, resten är publik som ser på den spännande 
uppgörelsen, vilket ytterligare ökar pressen på skyttarna som är kvar. 
6. Vinnare är den som är kvar längst eller som har högst poängsumma. 

Tränar: Stresshantering, noggrannhet under stress. 

 

Avslutning  

 Låt skyttarna att återplacera allt material på rätt plats.   

 Fyll i vad nybörjarna har lärt sig.   

 Nästa pass kommer nästa steg i skjutcykeln uppdrag och ankring. 

 Om tid finns kör gruppstretchning annars individuell stretchning.  



Pass 4: Uppdrag och ankring 

Upprop av deltagare   

- Pricka av på deltagarlista 

Presentera dagens pass och repetition av föregående  

- Nästa del i skjutcykeln är uppdrag och över till ankring. Ankring kräver mycket träning vilket är viktigt att vara 

medveten om. 

- Handinstättningen med ”Tio i två” greppet och trycket på tummuskeln längs livslinjen. 

- Fingerisättningen med djup krok, avslappnad i handen med rak handrygg och handled.  

- Frågor? 

Uppvärmning 

Joggning 2-3 varv i lokalen 

Rotera kroppen 5 åt varje håll 

Nack stretchning 5 s åt varje håll (ej bakåt) 

Tryck ihop skulderblad 10 st 

Stretcha deltamuskel 10 s på varje 

Rotera armar (robot) 10 st 

Raka armar utåt och rotera 10 st  

Handledsrotation 5 s 

Fingrar ”Spela piano och sträck fingrar” 5 s 

”Trasdocka” 10 s 

 

Teorigenomgång av Uppdrag  

 Uppdrag uppifrån och in till ankring. 

 Sträck på kroppen och håll balans genom spända magmuskler. 

 För upp bågarmen mot tavel underlaget och tryck ifrån med hela bågarmen och få ner axeln. 

 Använd armbågen som styrmedel för att arbeta bakåt med strängen mot ansiktet och övergå till ankring. 

!! Livsfarligt att skjuta en pil rakt upp i luften. Viktigt att inte gå för högt med uppdraget utan hålla sig till 

tavelunderlaget.  

Övning 1: Uppdrag 

 Genomför uppdraget och försök hitta ”låsning i axel” för att få stabilitet i bågarmen efter uppdrag.  

 Låt skyttarna upprepande gånger genomföra uppdraget utan pil.  

 Sätt sedan på pil och låt skyttarna genomföra uppdraget 3 ggr innan skjuta iväg pil.  

Teorigenomgång av Ankring  för Recurve 

 Ankring är steget efter uppdraget.  

 Ansiktsreferenser: Strängen mitt på näsan och vid munglipan.  

 Håll pekfingret mot käkbenet och håll munnen stängd med lätt ihopbitning.  

 Håll huvudet stilla och rakt mot målet, ändra endast i höjdled för att komma in i ankringen. 

 Låt strängen komma till ansiktet vid ankring och hitta till ansiktsreferenserna med strängen.  

 Viktigt att kunna hitta tillbaka till samma ställe varje gång.  

 



Teorigenomgång av Ankring  för Barebow 

 Ankring är steget efter uppdraget.  

 Ansiktsreferenser: Pekfingret vid kindbenet 

 Håll munnen stängd med lätt ihopbitning.  

 Håll huvudet stilla och rakt mot målet, ändra endast i höjdled för att komma in i ankringen. 

 Låt strängen komma till ansiktet vid ankring och hitta till ansiktsreferenserna med strängen.  

 Viktigt att kunna hitta tillbaka till samma ställe varje gång.  

 

Övning 2: Ankring  

 Ställ upp på skjutlinjen och skjut på tom butt. 

 Gör ett uppdrag och övergå till en ankring, hitta en ankring för skytten utan pil. 

 Låt skyttarna skjuta så de får känna på både uppdrag och ankring i helhet. Gå runt och titta på varje skytt. 

 

Avslutande tävlingsmoment:   

Prickskjutning 
Utrustning: Buttar, bågar, pilar och en tavla med 30 prickar, ritade eller 
klisteretiketter, stora för nybörjare, mindre för mer rutinerade skyttar. 

Avsikt: Träffa prickarna alltefter kraven i omgången. 

Avstånd: Anpassa efter skyttarnas ålder och förmåga. 

Antal skyttar: Tremannalag, två till fyra per butt. 

Antal pilar: Tre per skytt, sju omgångar. 

Regler: Rita 3x3 stora ringar på baksidan av tapeterna.  
I första omgången ska laget träffa minst tre 
prickar, i andra omgången minst fyra etc. upp till nio i 
Sjunde omgången. Varje lag har två jokrar från början, 
Som kan användas i stället för en träffad prick. Laget  
Elimineras när jokrarna är slut och det saknas träffade prickar. 

Variation: En prick som redan är träffad av ett annat lag räknas inte. 

 

 

Avslutning 

 Låt skyttarna att återplacera allt material på rätt plats.   

 Fyll i vad nybörjarna har lärt sig.   

 Nästa pass kommer vi fortsätta med ankring och gå vidare på avdraget samt fullföljet. 

 Om tid finns kör gruppstretchning annars individuell stretchning.  

 

 

 

  



Pass 5: Ankring och avdrag, fullfölj  

Upprop av deltagare   

- Pricka av på deltagarlista 

Presentera dagens pass och repetition av föregående  

- Idag ska vi fortsätta fokusera på ankring och lägga till avdraget med fullfölj.  

-  Förra gången höll vi på med uppdraget samt ankringen som vi fortsätter med idag.  

- Uppdrag uppifrån och tryck ifrån med bågarmen så du få ner axeln. 

- Ansiktreferenserna var viktiga för ankringen och göra samma sak varje gång.  

- Frågor? 

Uppvärmning 

Joggning 2-3 varv i lokalen 

Rotera kroppen 5 åt varje håll 

Nack stretchning 5 s åt varje håll (ej bakåt) 

Tryck ihop skulderblad 10 st 

Stretcha deltamuskel 10 s på varje 

Rotera armar (robot) 10 st 

Raka armar utåt och rotera 10 st  

Handledsrotation 5 s 

Fingrar ”Spela piano och sträck fingrar” 5 s 

”Trasdocka” 10 s 

 

Övning 1: Ankring  

 Se som uppvärmningskjutning och träna på få till ankringen. 

 Skjut på tom butt och på ca 6m avstånd.  

 

Teorigenomgång av Avdrag och fullfölj  

 Efter ankring skall man börja arbeta av skottet. 

 Arbetet skall ske med ryggmuskelerna. 

 Använd armbågen att ståra bakåt och känn hur skulderbladen går samman. 

 Ha avslappnade fingrar så glider strängen av fingrarna vid avdraget.  

 För handen till en avslutande punkt referens (tex. bakom käckbenet) och håll kvar bågarmen efter skottet.  

 

Övning 1: Avdrag och fullfölj 

 Låt alla skyttarna få varsitt gummiband och ställ upp på skjutlinje.  

 Genomför 5-10 avdrag med gummiband, visa hur dem skall göra.  

 Ställ sedan ca 5m från butt och genomför 3x2 pilar mot tavla. 

 Låt skyttarna dra upp och ankra, stanna upp och vänd bak huvudet och titta på dragarmen och arbeta med 

den bakåt och se den arbeta. Upprepa 3x2 pilar. 

  Återgå till att skjuta vanligt och hjälp skytten föra draghanden bakåt om svårigheter uppkommer.  

 
 
 



 

Avslutande tävlingsmoment:  

Sämsta pilen bort 
Utrustning: Buttar, bågar, pilar och en 80 cm tavla. 

Avsikt: Behåll pilarna så länge som möjligt  

Avstånd: Anpassa efter skyttarnas förmåga 

Antal skyttar: Gruppera efter förmåga, upp till 8 per butt 

Antal pilar: Tre per skytt 

Regler: Skyttarna skjuter parvis, bara en pil per serie 
Exempel för 8 deltagare (Justera antalet eliminerade efter antalet skyttar): 
• Efter första serien elimineras de 7 sämsta pilarna 
• Efter andra serien elimineras de 6 sämsta pilarna 
• Efter tredje serien elimineras de 5 sämsta pilarna 
• Efter fjärde serien elimineras de 3 sämsta pilarna 
• Efter femte serien elimineras de 2 sämsta pilarna 
• Sista pilen kvar vinner. 

Tränar: Noggrannhet under stress. 

 

 

 

Avslutning 

 Låt skyttarna att återplacera allt material på rätt plats.   

 Fyll i vad nybörjarna har lärt sig.   

 Nästa pass kommer vi gå igenom siktning och gå igenom hela skjutcykeln. 

 Om tid finns kör gruppstretchning annars individuell stretchning.  

  



Pass 6: Siktning och Skjutcykeln 

Upprop av deltagare   

- Pricka av på deltagarlista 

Presentera dagens pass och repetition av föregående 

- Idag ska vi jobba med siktning samt återkoppla det vi lärt oss i skjutcykeln. 

- Förra gången arbetade vi fortsättningsvis med ankringen med tanken på anisktsreferenser och   

la även till avdraget med fullfölj. 

- Frågor? 

Uppvärmning 

Joggning 2-3 varv i lokalen 

Rotera kroppen 5 åt varje håll 

Nack stretchning 5 s åt varje håll (ej bakåt) 

Tryck ihop skulderblad 10 st 

Stretcha deltamuskel 10 s på varje 

Rotera armar (robot) 10 st 

Raka armar utåt och rotera 10 st  

Handledsrotation 5 s 

Fingrar ”Spela piano och sträck fingrar” 5 s 

”Trasdocka” 10 s 

 

Teorigenomgång av Siktning för Recurve  

 Nytt ord: Siktesnål.  

 Vid ankring skall strängen placeras längs bågens kant och sikta med siktesnålen där vi vill träffa. 

 Grupera ihop pilarna för att ställa om siktet. 

 Tumregel för ändring av siktet: Vrid/för siktetsnålen åt det hållet som pilarna går.  

Teorigenomgång av Siktning för Barebow  

 Siktning sker längs pilen och med spetsen mot mitten.  

 Var försiktig med att inte ändra ankringen. 

 För att låsa i sida, se till att vid ankring så skall strängen placeras längs bågens kant.  

 Vandra längs strängen för att ändra siktet i höjdled.  

 Gruppera ihop pilarna för att ställa om siktet. 

Övning 1: Siktning 

 Ställ upp på 9m och låt skytterna ställa in siktet, skriv upp. Skjut ca 3 serier. 

 Baka bak på 12m och låt skyttarna ställa in siktet och skriv upp. Skjut ca 3 serier. 

 För äldre kan ställa sig på 18m och ställa in siktet och skriv upp. Skjut ca 3 serier. 

Teorigenomgång/Upprepning av Skjutcykeln  

 Rita upp hela skjutcykeln på whitebord. 

  Kroppställningens start – Uppdrag – Ankring – Siktning – Arbete – Skott – Fullfölj .  

 Informera att skyttarna gärna kan använda sig av denna varje gång de genomför ett skott.  

 Skjutcykeln kan utökas ju längre man kommer i sitt skytte med detta är grunden.  

 

 



Informera användning av skjutsignalerna 

 Akustiska signalerna är de som alltid gäller men kan kompliteras med visuella. 

 Två signaler ( gå - fram). Rött ljus.  

 En siganl (skjut).  Grönt ljus och gult ljus vid 30s kvar. 

 Tre signaler(sluta – skjut – gåfram). Rött ljus.  

 Flertal upprepande signaler innebär sluta skjut omedelbart. 

Övning 2: Hela skjutcykeln  

 Använd skjutsignaler och låt skyttarna genomföra skjutning på avfritt avstånd och tapeter. 

 

 

Avslutande tävlingsmoment:  

Tripp-trapp-trull 
Utrustning: Buttar, bågar, pilar, en bit papper eller baksidan på en tavla. 

Avsikt: Träffa fyrkanterna enligt reglerna. Bara första pilen i en fyrkant räknas. Den som träffar en linje får 
bestämma till vilken fyrkant pilen ska räknas. 
 

Avstånd: Anpassa efter skyttarnas förmåga. 

Tavelstorlek: 40 cm för rutinerade skyttar, 80 eller 60 cm för nybörjare. 

Antal skyttar: Individuellt eller tremannalag. 

Antal pilar: 4 per individuell skytt, eller tre för varje lagmedlem. 

Tränar: Allmän skjutskicklighet. 

Regler för individuell tävling: Två skyttar per tavla. Lotta om vem som börjar, och skjut varannan gång en pil var, 
bara en per fyrkant. Först till tre i rad vinner. Motståndaren kan blockera genom att skjuta sin egen pil så att den 
kommer i vägen för raden. 

Olika varianter: 
- Individuellt få 3 i rad. 
- Arbeta och få två och två 3 i rad.  
- Eller två och två mot varandra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avslutning 

 Låt skyttarna att återplacera allt material på rätt plats.   

 Fyll i vad nybörjarna har lärt sig.   

 Nästa pass är det avslutning med tävling. 

 Om tid finns kör gruppstretchning annars individuell stretchning.  

 



Pass 7: Tävling och licensutbildning  

Upprop av deltagare samt information  

- Pricka av deltagarna. (LOK-stöd) 

- Sista passet idag vilket innebär att vi kommer skjuta som en riktig tävling. 

Presentera dagens pass och repetition av föregående  

- För siktning skulle man föra siktesnålen mot det håll pilarna gick och lägga strängen mot stocken. 

- Hela skjutcykeln upprepas återigen; Kroppställningens– Uppdrag – Ankring – Siktning – Arbete– Skott – Fullfölj.  

- Skjutsignalerna, två (gå-fram), en(skjut), tre( sluta skjut – gå fram)och flertal signaler innebar upphör all skjutning.  

- Frågor? 

Ytlig licensutbildning med repetition från kursen  

 Licens behövs för att få skjuta tävling och ni kommer få en del grundläggande kunskaper för diciplinen tavla 

inomhus. För att få licens skall man genomgått licensutbildning samt tagit ett enklare licensprov. Licenutbildning 

med prov kommer ske under träningsgruppen. 

 Anmälan sker på egen hand eller via klubben och kostnaden för tävlingen får man stå för själv förutom under SM 

då klubben hjälper till för juniorer. Tävlingar hittar man på bågskytteförbundets hemsida.  

 Säkerhet: 

!  Uppdrag av båge får endast ske på skjutlinje med eller utan pil mot tavelunderlag. 

! Du ansvarar för dina pilar som du skjuter iväg, se till att det är fritt runt tavelunderlag.  

! Spring aldrig mot tavla vid markering och stå vid sida vid utdragning av pilar samt ingen får stå i 

utdragsriktningen. 

 Bågens delar gå igenom och peka samt informera vid tävlingar så tas egen utrustning med eller lånas av klubben 

och för pilarna så måste de vara identiska. Klubbtröja skall användas vid tävling. 

 Klasser Damer, Herrar, Recurve, compound samt ålder 10,12,16,21.  

 Startlistor. Vid tävling finns startlistor vilket där det stå var du ska stå på för butt samt var på butten. Visa 

startlista och berätta vad allt innebär. 

 Skjuter 3 pils serier och ni har 2 minuter för dessa tre pilar. Upprepning av skjutsignaler.  

 Vid tävling är det viktigt att respektera varandra och elektronik är inte tillåtet på skjutlinjen.  

 Väntelinje skall man vara bakom när man inte skjuter och 3-m linje innebär att pilar som hamnar inom denna 

linje får skjutas om.  

 Materialfel. Få kontakt med domare innan du går ifrån linjen. Höj armen eller vifta med flagga.  

 80 cm tillgodo för varje skytt att stå och skjuta på.  Tänk på skjutcykeln och upprepa här skjutcykelns delar. 

 

Tävling ”Nybörjarnas tävling”  

 Skjusignaler används vid tävling. 

 Inomhustävling skjuter man 2x30 pil. På vår tävling skjuter vi totalt 15 pil.  

 Avstånd på  18m respektive 12m beroende på ålder med anpassad tavelstorlek. 

 Protokoll används på tävlingar. På varje butt skriver två skyttar dessa kallas markörer.  

! Börja med skytt A,B,C och sist D. Skytten läser av sina egna pilars värde i storleksordning med högsta 

poängen först.  

! Gå igenom snabbt hur man fyller i och gå in djupare under skjutning. 

! Protokoll signeras efter tävling för att man godkänna att det är korrekt ifyllt. Kan diskas om det är fel. 

 Hänsvisa till uppsatta startlista och låt skyttarna hitta sin plats.  

 Uppvärmning får de genomföra på egen hand med gärna en frivilig som leder.  

 



Tävlingsstart  

 Låt skyttarna titta på startlistan och hitta sin plats.. 

 Genomför 15 pils tävling med skjutsignaler.  

  Lär att applodera till dem själva efter sista serien.   

  Informera hur fyller i protokoll efter sista serie och lämnar protokollet.  

Avslutande information  

 Nybörjarkursen är slut och ni har fått lära er grunderna och känner förhoppningsvis att ni har hittat rätt med 

att börja med bågskytte. 

  Träningsgruppen Onsdagar, 18.00-19.00 

  Träningsgruppen är tillfälle att en gång i veckan få träna och utveckla sig som skytt för att alternativt gå 

vidare för att börja tävla och allmänt för att komma in mer i bågskyttevärlden.  

 Låt skyttarna att återplacera allt material på rätt plats.   

 Fyll i vad nybörjarna har lärt sig.   

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Stretchnings förslag 

Stretcha bröstmuskler mot vägg 

Deltamuskeln 

Vridning med bågarm mot vägg 

Spänn upp axlarna och slappna av 

Nack stretchning 

 

 


