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Du bestämmer själv…  

• Jag kan lära dig att 

trimma din utrustning 

och utveckla en bra 

teknik för att skjuta 

båge. 

• Sen bestämmer du 

själv hur du vill 

använda dina 

kunskaper! 

 



 

Det är inte nödvändigt att uppfinna 

hjulet gång på gång… 

• Det här materialet ger inte några slutiga svar på hur man 
bäst kan skjuta båge 

• SBFs handbok ”Lär dig bågskytte” står sig ännu som 
introduktion till bågskyttesporten 

• Det bästa material jag tagit del av under senare år är  
den Bågskyttehandledning som sammanställts av 
Murray Elliot och som översatts till svenska av Claes-
Göran Colmeus,i Lund. Läs och lär. 

• Jag har bl a använt materialet i min HTU-utbildning. 

http://www.skanesbagskytte.org/handbok.pdf


 

Lär av det som varit!  

• För att veta vad som behöver göras i dag är 

det viktigt att veta vad man gjorde tidigare. 

• Det bästa exemplet på att det är riktigt är 

Huskvarna Bågskytteklubbs ”grå eminens” 

Kurt Frisk. Han vet mer än de flesta om vad 

som fungerat i bågskyttet.  

• Fråga honom så får du svar – och hjälp. 



 

Förändra/förbättra  

• Det är viktigt att alltid 

vara öppen för 

förändringar. 

• Förändringar ger oss 

möjligheter att utveckla 

och förbättra vårt 

bågskytte. 

• Skaffa dig därför    

goda förebilder! 



 

Bilden av bågskytte 

Archery – 

a man´s game, 

a women´s sport, 

a child´s play! 

Så här sålde man på    

60-talet in vår sport i 

USA. Ställer du upp       

på det budskapet? 

 



 

I Sverige är bågskytte en sport… 

• I en del andra länder satsas lika mycket eller 

mer på bågjakt. 

• I vårt land är det förbjudet att jaga med pil      

och båge. 



 

”Gentleman Jim” Pickering 1967 

  My Bear HC-300 

bow is capable of 

shooting perfect 

scores everytime… 

all I have to do is 

concentrate enough 

to do it   

 



 

US Archery Champions 1965 

• På 60-talet jobbade 

man med att utveckla 

metoder för att skjuta 

bättre än tidigare. 

• Vad kan man säja om 

Cliff Necessarys 

teknik? 



 

US Archery Champions 1965 

• På 60-talet jobbade 

man med att utveckla 

metoder för att skjuta 

bättre än tidigare. 

• Vad kan man säja om 

Lou Shines teknik? 



 

Olympisk mästare 2004 

 

• Vad kan vi lära oss av de som vinner de stora 

mästerskapen idag? 

• Rekordutvecklingen har varit hissnande. 

• Jämför dagens rekord med tidigare… 



 

World Champions Gentlemen 1957 – 1984 

 FITA ROUND: 36 Arrows from each of the following distance 90, 70, 50 & 30 metres 

År Tävlingsplats Winner Country Dag 1 Dag 2 Totalt 

1957 Prague O. K. Smathers USA 1125 1106 2231 

1958 Brussels S. Thysell Sweden 1061 1040 2101 

1959 Stockholm J. Caspers USA 1100 1147 2247 

1961 Oslo J. Thornton USA 1136 1174 2310 

1963 Helsinki C.T. Sandlin USA 1166 1166 2332 

1965 Västerås M. Haikonen Finland 1175 1138 2313 

1967 Amersfoort R. Rogers USA 1140 1158 2298 

1969 Valley Forge H. Ward USA 1220 1203 2423 

1971 York J. C. Williams USA 1219 1226 2445 

1973 Grenoble V. Sidoruk URS 1117 1068 2185 

1975 Interlaken D. Pace USA 1266 1282 2548 

1977 Camberra R. McKinney USA 1231 1270 2501 

1979 Berlin D. Pace USA 1281 1193 2474 

1981 Punta Ala K. Laasonen Finland 1265 1276 2541 

1984 Los Angeles R. McKinney USA 1312 1305 2617 



 

Stage of development  

World Champions Gentlemen 1957 & 1984 
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World Champion Ladies 1957 – 1984 

 FITA ROUND: 36 arrowos from each of the following distance 70, 60, 50 & 30 metres 

År Tävlingsplats Winner Country Dag 1 Dag 2 Totalt 

1957 Prague C. Mienhart USA 1099 1021 2120 

1958 Brussels S.Johansson Sweden 1011 1042 2053 

1959 Stockholm A. Corby USA 1022 1001 2023 

1961 Oslo N. Vonderheide USA 1099 1074 2173 

1963 Helsinki V. Cook USA 1113 1140 2253 

1965 Västerås M. Lindholm Finland 1123 1091 2214 

1967 Amersfoort M. Maczynska Poland 1110 1130 2240 

1969 Valley Forge D. Lindstone Canada 1184 1177 2361 

1971 York E. Capchenko USSR 1221 1159 2380 

1973 Grenoble L.A. Myers USA 1113 1091 2204 

1975 Interlaken Z. Rustamova URS 1238 1227 2465 

1977 Camberra L.Ryon USA 1242 1273 2515 

1979 Berlin Kim Jin-Ho Corea 1269 1238 2507 

1981 Punta Ala N. Boutousova USSR 1264 1250 2514 

1984 Los Angeles Jin Ho Kim Corea 1299 1317 2616 



 

Stage of development  

World Champions Ladies 1957 & 1984 
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Stage of development  
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Varför skjuter man båge? 

 " Du skjuter båge för 

att det är roligt, så se 

till att det blir roligt."  

Mats Palmér 



 

Använd "KISS"- metoden 

• Darell Pace, från USA, en av väldens bästa bågskyttar 
har myntat begreppet "KISS-metoden" för trimning av 
bågskytteutrustningar. 

• KISS står för                                       

  Keep It Stupid Simple 
• Fler borde följa Pace råd. 

 Gör det inte svårare än det 
behövs men gör rätt saker… 



 

Bågbyggandets historia 

• Förr gjorde bågarna helt i trä. Idegrean, Lönn 

och ask var vanliga träsorter. 

• Efterhand utvecklades metoderna, man använde 

senor och horn från djur på bågens dragsida. 

• När glasfibern kom revolutionerades 

bågbyggandet. 

• Dock var det svårt att få rätt dragvikt 

• Det var också svårt att få hållbara bågar 

• Numera är glasfibern jämn i kvaliteten  



 

Vilka egenskaper ska en bra 

pilbåge ha? 

• Bra kast, bågen måste hålla och ha hög 

precision. 

• Den ska också tåla inkonsekvent skjutning. 

• Dagens bågar har handtag av metall, som gjutes 

eller fräses av legeringar som innehåller 

aluminium, magnesium och litet koppar. 

• Handtaget ska hålla och vara styvt för att minska 

fjädringen vid uppdrag och skjutning. 



 

 

Lemmarnas konstruktion avgör 

bågens precision 

 
• Lemmarna ska ha ett positivt hävarmsförhållande. 

Bågen ska kännas mjuk vid fullt drag. 

• Känns bågen tung på slutet (recurven uträtad) är 

det konstruktionsfel eller så är bågen för kort. 

• Det handlar om att nå balans mellan vad 

materialet tål och hur reflex bågen kan göras. 

• Kort båge = snabb båge - instabilare. 

• Lång båge = långsammare - kan ge           

problem med droppilar.  



 

De nya materialen 

 

• KOLFIBER = en typ av konstfiber, släkt med 
konstsilke. 

• GRAFIT = en kristallisk form av kemiskt rent kol. 

• BORON = kallas även keramik, är en boronfiber 
och kommer ur grundämnet boron. 

• När man hävdar att bågen har grafitlemmar 
menas oftast kolfiber. Grafit är mycket dyrt att 
tillverka. 

• De nya materialen är spröda och svåra            
att placera på bågens yta. 



 

Bågbyggeriets största bedrägeri 

• KOLFIBERN blev snart intressant för 
bågbyggarna. Svårigheten var att materialet för 
så sprött att det inte kunde limmas på 
båglemmarna där de gjorde störst nytta. Man 
fick lägga kolfibern under glasfibern på bågens 
dragsida. 

• Därmed blev effektvinsten inte den som man 
avsett.   

• För att kompensera detta byggdes          
bågarna mera reflexa. Med konsekvens           
att bågarna blev instabilare. 



 

Strängmaterialets utveckling 

• DACRON, användes genomgående fram till 
mitten av 70-talet. Är starkt och tåligt. Töjer sig 
på längden. 

• KEVLAR, kom 1975, tog snabbt över 
marknaden.  Är starkt på längden, jämförbart 
med stål. Tål inte nötning, går lätt av i nockläget. 
Töjer sig inte på längden. Man tjänade 10% 
lägesenergi. 40% av bågens energi går ut i 
pilen. 

• FAST FLIGHT, samma styrka som           
dacron. 30% lättare än kevlar. Finns i                   
olika fabrikat har tagit hela marknaden. 



 

Trimning av stängmaterialet 

• FAST FLIGTH ställer större krav på trimningen. 

• I kombination med kolfiberpilar måste en del 
gamla metoder tas upp igen. Stränghöjden kan 
avgöra om pilarna grupperar eller inte. 

• Strängfrigången viktigare än någonsin. Strängen 
får inte dras in mot bröstet. Efter släppet gör 
strängen en s-kurva in mot bröstsidan och störs 
då av tröjan eller bröstkyddet.  

• Ha därför alltid luft mellan strängen och                          
bröstsidan 



 

Något om pilarnas egenskaper 

• En tung pil tar upp mer av bågens energi, går 
långsammare ur bågen och tappar inte fart så 
snabbt på långhållen. 

• En lätt pil tar upp mindre av bågens energi, går 
snabbare ur bågen och tappar fortare farten på 
långhållen. 

• I en kolfiberpil finns miljoner fibrer. Olika sorters 
fibrer används för att få pilar av olika styrkor. 
Kan jämföras med aluminiumspilarnas          
olika beteckningar som XX 75 eller X 7. 



 

Valet av båge och pilar alltid en 

kompromiss 

• Man måste väga olika önskade egenskaper för 
och emot varandra. 

• Bågens stabilitet i skottet 

• Pilens stabilitet ur bågen 

• Grupperingsförmågan i olika värdertyper 

• Pilen snabbhet 

• Alltför många väljer snabbheten först och främst, 
utan att tänka på att man lätt får  problem      
med överkänsliga pilar och onödiga               
svårigheter med trimningen 



 

Provskjutning är det enda som ska 

styra valet av pilbåge 

• Tätheten på siktskalan avgör bågens 
kastförmåga för fristilsskytten. 

• För klassiska skyttar gäller hur högt bågen 
träffar på långhållen. 

• Rätt båglängd är viktig. Man kan inte jämföra 
olika bågfabrikats båglängder.  

• Bågens längd måste anpassas individuellt. En 
dragkurva för varje båge görs med hjälp av en 
bågvåg. I dragkurvan ska poundstyrkan    
noteras tum för tum.  



 

Trimningsmetoder 1 

• Hög stränghöjd ger sämre kast men bättre pilfrigång för 
en lång och hård pil. 

• Låg stränghöjd ger bättre kast men sämre frigång för 
en lång och hård pil. 

• Förr användes för det mesta stränghöjden som 
trimningsmetod. Strängen tvinnandes upp och ner för att 
få pilen att passa. 

• Man byggde också ut pilhyllan, 

  ökade angreppsvikeln för att göra en hård pil 
 mjukare  

  flyttade man in pilhyllan kunde man  

  använda en mjukare pil 



 

Trimningsmetoder 2 

• Plungerns funktion är att få pilen att gå så 

rakt ur bågen som möjligt. 

• Avsikten med trimningen är att få en bra 

gruppering på de avstånd som man tävlar 

på - få så lite störningar/vibrationer i pilen 

som möjligt 

• få frigång för pilen ur bågen 

• få en pil som fungerar bra i vind 



 

God träning och bra trimmat 

material ger ofattbar precision 

• När Petra Eriksson satt sitt världsrekord på 25 
meter vid VM i Finland 1991, fick hon bara 
avvika med maximalt 0,8 mm från exakta mitten  
för att hålla alla sina pilar innanför 10:an. 

• Hur var detta möjligt? Hur kunde hon om och om  
igen kontrollera, huvudet, ankringen, bågarmen, 
greppet i bågen. 

• Svaret är att en bågskytt aldrig kan hålla kontroll 
på skjuttekniken utan medveten träning. 

• Det är bara rätt träning som kan ge den 
motoriska programmering – automation         
som det här är frågan om. 



 

God träning och bra trimmat 

material ger ofattbar precision 

• Det är just när du släpper pilen som du påverkan den 
som mest 

• Pilen hänger kvar vid strängen ca: 1,8 hundradels 
sekund, om utgångshastigheten är 60 meter per sekund. 
Vad du gör när skottet går avgör precisionen. 

• Var därför noggrann med valet av stabilisatorer. Kom 
ihåg att den första svängningen som bågen gör då pilen 
är på väg ur bågen är den viktigaste för precisionen. 

• Pilen går betydligt närmare bågen när man har en     
tung och trög uppsättning och gör det svårare               
att trimma in frigången ur bågen.  



 

Så här trimmar du pilen 1 

• Kapa pilen ca: 1 tum för lång. Kapa sedan ner 
den 5 mm i taget. Provskjut och fortsätt att kapa 
tills rätt styvhet och längd uppnåtts. 

• Prova olika spetsar. En tung spets gör att pilen 
går mjukare ur bågen. 

• Skjut in nockläget med barskaft: 

 hård trimning gör att barskaftet går lite högt 
och lite till vänster (för högerskytt) 

   mjuk trimning gör att barskaftet går            
lite lågt och lite till höger (för högerskytt)  



 

Så här trimmar du pilen 2 

• Justera angrepps-vinkeln: 

   stor angreppsvinkel = liten risk för islag 

   liten angreppsvinkel = större risk för islag  

• Angreppsvinkeln justeras i kombination med 
förändringar av plungertrycket 

• Stränghöjden kan varieras 

   något högre på korta avstånd 

   något lägre på långa avstånd 

• Nocken ska sitta medelhårt på strängen            
för att alltid sitta kvar under uppdraget 



 

Så här trimmar du pilarna 3 

• Numrera pilarna. Börja på korta avstånd och 
gå sedan upp på max.avstånd 

• Kolfiberpilarna fungerar bäst med en mjuk 
trimning 

• Kolfiberpilarna fungerar olika på korta och 
långa håll. Går de perfekt på 20 meter kan de 
sprida på 50 meter, eller tvärt om. 

• Antingen väljer man medelsavstånd eller 
trimmar man för långhåll.  

• Medelavståndstanken är bäst för     
fältbågskyttar 



 

Hur lång ska strängen vara? 

• Använd bågmakarens rekommendation. 

• Om du inte känner till den rekommenderade 

stränghöjden, eller om du kombinerar stock 

och lemmar av olika fabrikat, kan du använda 

följande tumregel: 

• För dacronsträngar bågens längd – 9 cm. 

• För Fast Flight bågen längd – 10 cm. 



 

Rekommenderad stränghöjd  

Båglängd 
Lägsta 

stränghöjd 

Högsta 

stränghöjd 

70” 21,5 25 

68” 21 24 

66” 20 23,5 

64” 19,5 23 

62” 19 22,5 



 

Hur många trådar  ska det vara? 

Bågens 

styrka i 

pound 

     Antal kardeler 

Dacron Fast Flight BCY 450 

 > – 30 8 14 8 

30 – 35  10 16 10 

35 – 45 12 18 12 

45 – 55 14 20 14 



 

Att trimma klassisk båge 1 

• Ställ plungerfjädern i halvhårt läge 

• Ställ in angreppsvinkeln - lika med pilens 

tjocklek. 

• Använd en hårdare pil än vad pilvalstabellen 

rekommenderar - två steg upp brukar vara 

bra. 

• Klassiska skyttar bör trimma för medelav-  

stånd. 

 



 

Att trimma klassisk båge 2 

• Börja med att skjuta in nockläget.  

• Sätt upp en vertikal markering med en prick mitt på 

markeringen på butten. Skjut från två meter.  

• Mät tillern - 5 mm brukar vara bra. 

• Sätt nockläget  - halva pilens diameter plus tillervärdet. 

Använd tape när du trimmar nockläget.  

• Har du en hård pilhylla bör du höja nockläget några 

millimeter. Testa. 

• Trimma nockläget - använd gärna två barskaft            

och tre fjädrade pilar.  

 

 



 

Att trimma klassisk båge 3 

• Ställ dig sedan på 15 meter och skjut så du hur 

du träffar i pricken. 

• Vandra på strängen till 30-metersmärket sikta i 

mitten och skjut tre pilar. Notera pilarnas läge. 

• Pilarna ska träffa så nära vertikallinjen som 

möjligt. Justera med fjädertrycket och 

angreppsvinkeln. 



 

Att trimma klassisk båge 4 

• Gå upp på 50 meter och skjut tre trepilserier. Notera 

pilarnas läge. 

• Fungerar trimningen, kan du gå vidare på de andra 

avstånden.  

• Alla avstånd är viktiga att pricka. Det viktigaste är kanske 

är 40 metern. Avståndet är det vanligaste på 

fältronderna. 

• Sticker pilarna från vertikalen kan du justera med 

stränghöjden, angreppsvinkeln, plungertrycket            

och nockläget. Notera alla justeringar. 

• Välj den uppsättning som prickar bäst. 

 



 

Barskaftstrimning 



 

Papperstest 



 

Grupperingstrimning på korthåll 



 

Walk-backtest 



 

Walk-backtest 



 

Skjutteknik 1 



 

Skjutteknik 2 



 

Skjutteknik 3 



 

Skjutteknik 4 



 

Skjutteknik 5 



 

Skjutteknik 6 



 

Skjutteknik 7 



 

Träning som ger resultat: 

• Ut och skjut in avstånden. 

• Sätt tekniken. Slarva inte. 

• Skjut så många märkta varv i skogen som möjligt så att 

avstånden sitter, kolla hur mycket du ska dra av och 

lägga till vid upp- och nedförsskjutningen. 

• Skjut mycket sista veckan innan den "stora” tävlingen. 

Vila en eller två dagar för att få en formtopp. 

• Träna och finslipa de detaljer som du vill förbättra. 

• Skjut mycket korthåll mot liten prick, håll länge,        

arbeta igenom skotten.      

Mats Palmér 



 

Guldskräcken eller frågan om 

prestationsångest 

• "Guldskräck drabbar så gott som alla 

bågskyttar. Värst drabbas klassiska 

skyttar eftersom de inte har några 

som helst hjälpmedel. En tröst är att 

det alltid känns värre än det ser ut." 

Anders Rosenberg 



 

Så här håller du guldskräcken 

borta! 

• Träna på korta avstånd (sex meter är bra). Sikta noga på 
små prickar. Räkna till 10 innan du släpper. Ta en så 
djup krok du behöver för att kunna hålla kvar. 

• Satsa på ordentlig överinlärning innan du tar ett längre 
avstånd. Missa inte hålltiden på någon pil. Detta stärker 
ditt självförtroende, genom överinlärningen sitter det så 
småningom i ryggmärgen. 

• Skjut tävlingar med målet att hålla alla pilar och strunta i 
poängen. Förmodligen blir poängen inte så dålig ändå. 

• Det går upp och ner men om tålamodet räcker så          
kommer det bara att gå utan större  ansträngning.        
En känsla värd att kämpa för. 



 

GS-träna ofta! 

• Bli inte övermodig. 

•  Guldskäcken bara sover.  

• Du måste upprepa GS-träningen 

ofta för att vara på den säkra 

sidan. 

• Träna målmedvetet! 



 

Anders Rosenbergs recept mot 

Guldskräck 
 

Enkel skjutning med lång sikttid under träning.  

Låt det gå på tävling men våga vänta. Med dagens 
finalskjutningar är det viktigt att ha så stor likhet mellan 
träning och tävling som möjligt. 

Ha alltid något att koncentrera dej på i skottet. T ex stå 
på, bågarmen, kroken, ankringen... Ingen patentlösning, 
måste varieras. 

 Titta mitt i tavlan men sikta gärna i underkanten. Det blir 
lugnare och dessutom vinner du i felskjutning. 

 Träna. Gå inte bara ut skjut en runda. 
  

 Anders Rosenberg 

 har blivit världsmästare i fältbågskytte klassisk stil vid fyra tillfällen.  



 

Varför skjuter man båge? 

 " Du skjuter båge för att det 

är roligt, så se till att det blir 

roligt."  

Mats Palmér 

Håller du med Mats eller har du en annan 

uppfattning? 


