NM uttagning 2009
Generellt:
Nordiska Mästerskapet avgörs i Norge under tiden 4 - 5 september, 15 skyttar ska tävla i
Sveriges färger och det är endast skyttar som skjuter i klass Elit som får medverka.
Laget kommer att bestå av 8 fältskyttar och 7 banskyttar som tas ut på meriter eller
kvalificering. Uttagna skyttar kallas personligen.
3 fält och 3 banskyttar tas ut av landslagledningen , övriga via kvaltävlingar.
Skytt som aspirerar på en plats till NM så är det önskvärt att ni skjuter 3 fälttävlingar under
våren 2009, samt skjuter programmet norsken minst 10 gånger, 3 stå+3 knä+4 ligg, tid 5
min.
Även ni skyttar som är uttagna av landslagsledningen så är det önskvärt att ni skjuter detta,
samt att det är obligatoriskt att skyttarna medverkar vid resp disciplins Svenska Mästerskap.
Men här öppnar jag upp, att vid särskilt starka skäl inte närvara vid SM, men först efter
diskussion med undertecknad.
Varför är det då önskvärt att ni skjuter både fält o bana.? Jo när NM är då skjuter ni alla
discipliner inte enbart er specifika specialitet och därför bidrar ni till lagresultatet genom er
insats och då är det viktigt att ha tävlat o tränat även i sin ”svagare gren” och därigenom
höjt sin lägsta nivå.

Rapportering sker till Ingemar Gustavsson på särskild blankett som finns på Svenska skyttesport förbundets hemsida.

Ingemar Gustavsson
Landslagsledare

Tel
E-mail

0708 - 96 38 06,
ingemar@sisu.o.se

Bana:
3 banskyttar tas ut av UK .
4 banskyttar kvalificerar sig genom amerikansk uttagning i Arvika den 24 juli.
Anmälan till Ingemar Gustavsson senast den 10 juli skriftligt, blankett finns på
Svenska skyttesport förbundets hemsida.

Fält:
3 fältskyttar tas ut av UK .
5 fältskyttar kvalificerar sig enligt barometer, 8 utsedda tävlingar varav 3 bästa räknas.

Tävlingarna:

Kålmården
ämtträffen
Fältslaget
Fältyran
Vinter riksskytte/GF
Knutsmällen
Umeträffen
Västra Götalandsmästerskapet
Påskrallyt lördag
SM Fältskjutning /GF

Reserv tävlingar vid inställt:
Fältyran
Skillingsmarkaträffen

25/1
14/2
1/3
1/3
8/3
29/3
29/3
5/4
11/4
19/4

Krokek/E
Östersund/Z
Burseryd/F
Gottne/Y
Kristinehamn/S
Källsjö/N
Umeå/AC
Uddevalla/O
Torne/BD
Kvarn/E

28 /2
15/3

Aspeå/Y
Skillingmark/S

Poängfördelning
SM
20p till 1;an, 15p till 2:an 13p till 3;an därefter 1 poängs fallande skala
Övriga tävlingar
15p till 1;an, 13p till 2:an 12p till 3;an därefter 1 poängs fallande skala

