
Uttagningsregler Junior 6,5 Nationellt till NM 2018
Enligt beslut kommer Sverige att delta i de nordiska mästerskapen med 5 juniorskyttar, t o m det år man
fyller 20. Skyttarna kommer att tas ut på följande sätt:
* En skytt, med högsta poäng på fältlistan, kommer att tas ut efter fältskyttesäsongen
* En skytt, med högsta poäng på banlistan, kommer att tas ut efter Margarethakedjan
* Tre skyttar kommer tas ut efter Margarethakedjan. Här kommer vi att titta på antal tävlingar både i
   fält och bana, insamlad poäng och resultat. De kommer att tas ut av landslagsledningen Eva Åhlin,
   Jane Jönsson och Lennart Högenberg i samråd med grenledare gevär Stefan Jacobsson.

Det krävs ingen föranmälan av de skyttar som är intresserade av att kämpa om ovanstående platser men lämpligen
anmäler ni ert intresse till Eva Åhlin, evaahlin@telia.com, så ni kan ta del av de poängställningar som kommer att
upprättas löpande och den övriga information som kommer skickas ut angående NM 2018 i Norge.

För fältskytteuttagningarna gäller följande:
De tävlingar som det kommer att delas ut 25-10 poäng är JSM Fält hösten 2017 och våren 2018,
Gotlandstävlingarna och Vinterriksskyttet utifrån följande poängsystem:
* 1:a plats 25p, 2:a plats 20p, 3:e plats 15p, 4:e plats 13p, 5:e plats 11p
* Alla placeringar därefter kommer att erhålla 10 poäng
Övriga NM uttagningar i fält ger er 10 poäng/tävling oavsett träff.

Under hösten 2017 och början på 2018 startar vi upp med följande NM-tävlingar:
* Fältskjutning 15/10 Dalby, Skåne
* Fält SM  28/10 Kungsängen, Stockholm
* Gotland 18-19/11 Katthammarsvik och Klintehamn
* Vinterträffen 14/1 Gammalstorp, Blekinge
* Rommeknallen 14/1 Rommehed, Borlänge

För banskyttesäsongen gäller följande:
De tävlingar som det kommer att delas ut 25-10 poäng är tävlingarna i Ramselefors, Arvikakedjan och
Margarethakedjan och JSM 2017 där ni juniorer tävlar i samma klass och under likvärdiga förhållanden.
Övriga NM uttagningar i bana kommer att ge 10 poäng/tävling oavsett resultat.
Aktuella NM uttagningar för bana kommer under våren 2018.
Vi vill med detta poängsystem göra det tydligare för er skyttar vilka tävlingar som gäller och att ni kan
följa hur ni ligger till i uttagningen till juniorlandslaget. För att få tävlingsrutin, erfarenhet och att kunna
utvecklas som skytt anser vi att ni behöver komma ut på olika tävlingar och få tävlingsvana, så använd
er av de NM uttagningar som finns i er närhet för att skapa denna tävlingsrutin. Vi tycker det är viktigt
att ni deltar utifrån er nivå och utvecklas därifrån så därför har vi valt ett poängsystem där ert deltagande
och ambitionsnivå ska premieras före resultat därav poängsystemet 10p/tävling. De tävlingar där resultat
får betydelse för poängen är på de större tävlingarna där ni juniorer skjuter under samma förutsättningar.

De tävlingar i fältskytte som ni kommer kämpa om 25 poäng vill vi att ni skjuter i juniorklass om det erbjuds
eller en klass där ni skjuter samma program som klass Elit. På tävlingarna där ni erhåller 10 poäng har vi inget
krav på att ni ska skjuta i en högre klass i fält än vad ni tillhör, bara för att skjuta knästående, men ni ska vara
medvetna om att vid NM måste ni skjuta knä. Vid bantävlingarna har vi kravet att ni skjuter samma program
som seniorerna, ställningsprogrammet och korta skjuttider när det gäller liggandeprogrammet.

-------------------------------
Tävlingssäsongen 2016/2017 var första försöket att få till ett poängsystem som fungerar och gör
uttagningssystemet synligt och tydligt för juniorerna som tävlar om platserna. Årets poängsystem har vi
utvecklat utifrån era värdefulla synpunkter som vi fått in och vi har hörsammat era önskemål om att ert
SM, alltså JSM 2017, kommer att vara er första uttagning inför bansäsongen 2018.

Vi önskar att ni fortsätter att lämna synpunkter och åsikter om hur vi kan utveckla oss framöver.
Vi finns till för er så hör av er om ni har några frågor, tankar eller funderingar.

/Eva, Jane och Lennart


