
NM uttagning 2013 bana

Generellt:
Nordiska Mästerskapet avgörs i Sverige och orten är Varberg under tiden 6 - 7 september, 
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 1 juni till ingemar@sisu.o.se 

Uttagningen räknas på hela tävlingen grund + ev final. Går till exempel 5 elitskyttar till final
så räknas resultatet efter finalen. För övriga elitskyttar som inte går till final så är resultatet 
från grundomgången styrande. 
Ett exempel skytt A elitskytt leder finalen, men tappar i finalen och blir tredje bästa elitskytt 
får 10 poäng, skytt B elitskytt som låg sist i finalen går och vinner får då 20 poäng i 
barometern. Medans elitskytt som hamnade på 6:e plats i grundomgången och inte gick 
till final får 7 poäng och därefter får skyttarna poäng i fallande skala. Utländska skyttar 
räknas bort.

Jag ser gärna att föreningar anordnar extra tävlingar med det nordiska programmet och får jag 
vetskap om det före den 15 maj så kan de ingå som uttagningstävlingar under perioden fram 
till sista juli. Ju fler tävlingar med tuff konkurrens desto bättre.

Ingemar Gustavsson  Tel  010 - 476 41 40
Landslagsledare  E-mail ingemar@sisu.o.se



Bana:
 3 banskyttar tas ut av UK . 

 4 banskyttar kvalificerar sig enligt barometer, 19 utsedda tävlingar varav 3 bästa räknas. 

 Bana:

  Tävlingarna:
 
 Jubileumstävling struken liggtäv    4/5   Eslöv
 Reveljen        5/5   Eskilstuna
 Piprensarn       11/5   Skövde
 Piprensarn      11/5   Mariestad
 Högsboträffen     12/5   Högsbo/Göteborg
 Västsvenska          1/6   Dagsås
 Ålems Banträff       6/6   Ålem
 Banträff        9/6   Övertorneå
 Gävle-Dala        9/6   Söderala
 Midnattssolskytte     15/6   Piteå
 Nobelträffen        16/6   Gällivare
 Hammerdalsträffen    !6/6   Hammerdal
 Gimoträffen        29/6   Gimo
 Mittnordiska     30/6   Östersund
 Björkskottet        6/7   Umeå
 SSM        6-7/7   Dagsås 
 Tavelträffen       7-8/7   Ramselefors
 Arvikakedjan     12-13/7  Arvika
 Margarethakedjan     20-21/7  Rommehed
 Skaraborgarn     27/7   Mariestad
                  

 Poängfördelning

 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.
 


