NM uttagning 2013
Generellt:

Nordiska Mästerskapet avgörs i Sverige och orten är Varberg under tiden 30 - 31 Augusti,
15 skyttar ska tävla i Sveriges färger och det är skyttar som skjuter i klass Elit som får
medverka.
Laget kommer att bestå av 15 skyttar 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 någon/några
fälttävlingar under våren 2013, samt medverkar i hemmabanetävlingen skytteligan (obs ej
obligatoriskt), en lagtävling där programmet 3x5 + grunnlag skjuts.

Viktigt!

Ni ska också anmäla er till mig på mail ingemar@sisu.o.se
att ni tänker medverka i uttagningstävlingarna för att kunna ta en plats till NM.
Jag vill veta vilka som har målsättningen att kvalificera sig till NM. En skytt som har
den målsättningen att ta en plats till NM, bör veta det nu och planera sitt skytte efter den
ambitionen. Senast den 15 mars till ingemar@sisu.o.se
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.
Ingemar Gustavsson
Landslagsledare

Tel
E-mail

010 - 476 41 40
ingemar@sisu.o.se

Bana:
Mer info kommer senare

Fält:

3 fältskyttar tas ut av UK .
4 fältskyttar kvalificerar sig enligt barometer, 19 utsedda tävlingar varav 3 bästa räknas.

Tävlingarna:

Januariträffen
Roslagsträffen
Rommeträffen
Fält
Kträffen
Bergslagsträffen
Skaraborgsträffen
Åmotsträffen
Varbergs bilfält
SSM
Vinterriks
Skillingmark
UME träffen
Signalskottet
Påskrallyt lör
Påskrallyt mån
Fältskyttekåren
Västra Götalandsmästerskapet
SM Fältskjutning

Poängfördelning

20/1
3/2
10/2
10/2
17/2
24/2
24/2
3/3
3/3
3/3
9/3
17/3
17/3
24/3
30/3
1/4
7/4
7/4
21/4

Haraker
Norrtälje
Rommehed
Rinkaby
Mölnbacka
Lindesberg
Kinnarp
Åmot
Varberg
Älekulla
Moelven
Skillingmark
Umeå
Boden
Pello
Niemis
Strängnäs
Stenungsund
Stockholm

20p till 1;an, 15p till 2:an 10p till 3;an därefter 1 poängs fallande skala
Vid färre än 8 elitskyttar på tävlingen halveras poängen, 1;an får 10 p, 2:an 8 p, 3:an
5 p, 4, 3, 2, 1.

