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vid föreningens bana i Tomta. Inomhus har vi i
början på 70 talet varit i Stocksäterskolan och
Östra skolans gymnastiksalar. Sedan slutet av 70
talet fram till i hösten 2004 har vi bedrivit vår

”RC-Pilen anses som den
största taveltävlingen i
landet förutom SM.”

inomhusverksamhet i källaren på Järnvägens IFs
föreningsgård. Mellan 2004-2012 har vi bedrivet
vår inomhusverksamhet i Gamla Grishus et i Kärr.
Från och med våren 2012 kommer vi att bedriva
all vår verksamhet på vår nya anläggning i Tomta.
Föreningen har ca:100 medlemmar, där åldrarna
på de aktiva är mellan 7år till 67 år.
Sedan slutet av 80 talet har vi bedrivit en bra
ungdoms och handikappverksamhet. Under 90
talet var det några framgångsrika år för våra
juniorer. En av dessa var Peter Karlsson som 1994
Var med i Juniorlandslaget och blev Nordisk
Mästare samt var med i ett antal
Europacuptävlingar. Under 2011 har vi tagit hela
35 SM Medaljer. 12 guld, 12 silver och 11brons
Totalt har vi tagit hela 125 SM medaljer genom
tiderna. 2011 så har vi haft skyttar med i
Juniorlandslaget genom Marcus Lagneholt och
Handikapplandslaget genom Mia Lilja.
Järnvägens BF arrangerar årligen sedan 1989 RCPilen som är en stjärntävling, som för utom SM
anses som den största taveltävlingen i Sverige.
Där hela svenska eliten alltid är samlad.
Sedan 2004 så arrangerar vi även
Hallsbergsträffen som ingår i Elitserien, samt
ungdomstävlingen Lilla Rallarträffen. Föreningen

deltar under ett år på ca: 65 tävlingar. Vi brukar
varje år göra några längre resor till tävlingar i södra
eller norra Sverige. Var av 4-5 olika Svenska
Mästerskap.
Järnvägens BF bedriver årligen någon form av kurs
och lägerverksamhet, från Domarutbildning,
tränarutbildning, ungdomsläger på distriktsnivå,
juniorläger på förbundsnivå, samt att vi 2011
arrangerade ett läger för det Svenska Paralympiska
truppen i Hallsberg. Detta har gjort att föreningens
medlemmar har blivit uppmärksammade med olika
stipendier. I januari 2003 fick Therese Persson ta
emot RF:s ledarstipendiat för unga ledare. Anders
Fredriksson blev av Svenska Bågskytteförbundet
utsedd till årets manliga ledare 2007. Marcus
Svensson, Marcus Lagneholt och Klas Toreson fick
2008 ta emot Stipendiet till Minne av Sören
Larsson.
2009 Blev Marcus Lagneholt utsedd till årets
Idrottare i Hallsbergs Kommun. 2010 blev Eva
Godlund utsedd till årets kvinnliga ledare av
Svenska Bågskytteförbundet. 2011 fick Klas
Toresson ta emot Kumla Kommun och Procordias
Ungdomsstipendie.
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Bågskytteförening

Tavelskytte
INOMHUS genom skjutning på 25-, 18-, och 12meter. 12-meter skjuts av skyttar upp till 13 år på
60 cm tapet, därefter mellan 13 år till 16 år

Tre pilar i mitten (tian)
kallas för en ”bingo”.

skjuter man mot 40 cm tapet. Skyttar 16 år och
äldre skjuter på 18 meter mot 40 cm tapet eller på
25 meter mot 60 cm tapet. Vid en tävling inomhus
skjuts 2 x 30 pilar, maxpoäng blir då på den 10ringade tavlan 600 p. Senioråldern är också
indelad i klass mellan 21 år till 49 år, 50 år till 59
år och 60 år och däröver.

UTOMHUS skjuter de yngsta på 20 meter, upp
till 12 år. 13 år till 16 år tävlar på max 50 m.
Damer på max 70 meter och herrar max 90 m.
Den vanligaste tävlingen går över 144 pilar, en
s.k. FITA-rond, på 4 olika skjutavstånd. Även
motionsronder finns.

Jakt, fält och 3D skytte
En rolig form av bågskytte är fältskytte, då går

maxpoäng 450. Det svåraste vid denna typ av

man en snitslad bana i skogen och skjuter på

bågskytte är att bedöma avståndet på platsen

runda gul/svarta tavlor och vid jaktskytte på

där man står fram till figuren. En felbedömning

pappfigurer (avbildade djurfigurer). Avståndet

med 2-3 meter kan göra att målet bommas.

varierar mellan 5 och 60 meter. Man går tävlingar

Jakt och Fältbågskytte är mycket populärt i

med okända avstånd, ibland även kända vid

Sverige vilket också gjort att det Svenska

fältskytte.

Fältlandslaget är det bästa i världen. Under

Tavlorna vid fält är femringade och man skjuter 3

senaste åren har även 3D skyttet kommit till

pilar på varje mål. Vid jakt skjuter man till man

Sverige. Man skjuter på djurfigurer i naturliga

träffar figuren eller max 3 pilar. En tävling för fält

storlekar tillverkade av plast. Skjutavstånden är
okända, det längsta skjutavståndet är 45 meter.

är 24 mål, maxpoäng 360 och vid jakt 30 mål,

”Man skjuter på djurfigurer i
naturlig storlekar tillverkade
av plast .”

På bilden Rc-pilen med buttar på olika
avstånd.
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Vad kostar pilbågen?
En komplett utrustning för nybörjare kostar från
2.000:- och uppåt. Tävlingsskyttar har ofta en
utrustning som totalt kostar runt 10.000:- Det
finns tre typer av bågar, recurvbåge,
compoundbåge och långbåge. Recurvbågen är

På bilden Mia Lilja
som är klubbens
deltagare i
handikappslandslaget

den vanligaste och användes uteslutande vid all
nybörjarträning i landet. Det är den båge som
man första gången kommer i kontakt med.
Compoundbågen är en nyare bågtyp som funnits
i landet sedan 1985. Compounden är en båge

används i olika riddarfilmer. Långbågsskyttet

med utväxling vilket gör den lättare att dra och

bedrivs oftast av vuxna efter som det bara finns en

hålla. Långbågen är den ursprungliga typen av

klass där ungdomar, vuxna, dam och herr tävlar i
samma klass.

pilbågar. Långbågen liknar mest den båge som

Nybörjarträning
Våra träningstider är:
Måndagar 17.30 – 19.00
Onsdagar 17.30 – 19.00
På dessa tider får man låna bågskytteutrustning
samt instruktion om hur det går till.

”Långbågen liknar mest den
båge som används i olika
riddarfilmer.”
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Medlemsavgiften i bågskyttesektionen under ett kalenderår
Senior 600 kr
Junior 350 kr
Familj 1000 kr
Stöd

200 kr

Medlemsavgiften skall vara betald före den 15 februari varje år. Nybörjare får man vara med och prova
vid 6 olika träningstillfällen sedan skall man betala medlemsavgiften.
Medlemsavgiften betalas till någon i Styrelsen eller sätts in på Järnvägens BF Bankgiro: 5600-6281

Intresserad?
Kontakta någon av följande personer i Järnvägens BF
Anders Fredriksson

0582-167 65

070-542 61 66

anders.f@jif.nu

Therese Persson

0582-167 65

070-330 53 65

therese.p@jif.nu

Patrik Godlund

019-57 61 29

070-993 43 43

patrik@jif.nu

Vi finns på webben!
Besök oss på:
www.jif.nu

