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Information från Bågskyttekonsulenten 
 
 

Regler för golfskytte 
I tävling mellan golfspelare och bågskyttar bör följande bemärkas. 

Spelet - skjutningen 
Golfspelarna spelar sitt vanliga spel, bågskyttarna ska från samma utgångspunkt som 
golfspelarna skjuta sig fram till "green", där det gäller att skjuta ner en boll från en 
ståltrådsställning. 
Denna ställning placeras på "green", eller på sidan av denna, dock på så sätt att avståndet blir 
lika för båda parter.  

Poängberäkningen 
För varje bana finns ett normalresultat angivet - PAR - med hänsyn till att bågskyttarna kan 
rikta sina långskott och kan skjuta ner bollen från ganska långa håll, bör golfspelarna ges ett 
handikapp med 10 % - om par är 70 blir handikappet 7 poäng - detta för att kampen ska bli 
jämn.  

Utrustningen 
Golfspelarna använder sina ordinarie utrustningar. För bågskyttarna gäller:  
 
Endast en båge får användas under ronden.  
Sikte på bågen får användas - men då man efter första pilen  
på varje bana inte har några bestämda avstånd att gå på är golfskyttet bäst att utövas 
instinktivt -  
 
Lämpligt är att bågskyttarna utrustar sig med följande pilar:  
 

• 1 pil för långskott - flyktpil - den bör vara längre och lättare än en vanlig pil, samt vara 
försedd med mycket små fjädrar.  

 
• 1 vanlig fä1ltskyt.tepil att skjuta medellånga avstånd med.  

 
• 1 pil - flu-flu- försedd med bluntspetts avsedd för skott direkt på bollen.  

 
Bollen bör vara 10 cm i diameter och tillverkad av ett halvhårt material, exempelvis 
FRIGOLIT.  
Den ställning som bollen ska ligga på bör vara av ståltråd, som upptill ska vara en horisontell 
ring med ca 7 cm diameter, och som ska ha ett ca 25 cm långt skaft att köra ner i jorden så att 
ringen är 15 cm över marken.  
Vidare ska bollen fästas vid ställningen med ett 0,5 meter långt snöre.  
 
Med hopp om att dessa enkla regler och anvisningar ska bli till nytta för Er som tänker pröva 
på golfskyttet.  
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