
UTTAGNINGSREGLER NM 2016  - FÄLTSKYTTE 

Enligt  beslut kommer de 15 seniorskyttarna i NM-laget 2016 att bestå av 3 skyttar uttagna under 
NM 2015, 3 (tre) skyttar uttagna genom uttagningar fältskytte (fältskyttar), 3 (tre) skyttar uttagna 
genom uttagningar banskytte (banskyttar), 3 (tre) skyttar – som utöver de 9 uttagna skyttarna till 
NM 2016+fältskyttarna+banskyttarna uppnår högst sammanlagda poäng på 4+4 
uttagningstävlingar fältskytte+banskytte (kombinationsskyttar). De sista tre platserna utses av 
grenledaren Gevär, Stefan Jakobsson i samråd med Lennart Högenberg och Jane Jönsson antingen 
som förhandsuttagningar eller i samband med det slutliga fastställandet av NM-laget i slutet av 
juli. 

De tre skyttar som blev uttagna vid NM 2015, till NM 2016 blev Elin Åhlin genom sin 
bronsmedalj i bana liggande samt Linda Strand och Christer Berntsson genom bästa platssiffror, 
21 resp 25 p, se bifogad sammanställning. 

Vinnarna vid SM bana 2015 ställningar resp liggande kommer att inleda poängjakten till 
uttagning NM bana 2016 med 25 poäng i bagaget och det är då Peter Sundin i liggande och Linda 
Strand i ställningar. 

Det krävs ingen föranmälan av de skyttar som är intresserade att delta, men lämpligen anmäler 
man intresse till Lennart Högenberg bo.l.hogenberg@telia.com att de vill ta del av de 
poängsammanställningar som kommer att upprättas löpande och den övriga information som 
kommer att skickas ut till de som är intresserade av att vara med i NM-laget där NM går i Sverige 
första helgen i september.                                                                                                                                             
Uttagningsregler för juniorer kommer inom kort att skickas ut av Therese.                  
Uttagningsregler för banskyttar kommer att skickas ut senast 2016-03-31. 

                                               _________________________ 

Till grund för uttagningen av fältskyttar ligger 25 uttagningstävlingar. Tävlingarna som gäller 
finns i bifogad fil.  

Vi har redan börjat med följande tävlingar under hösten, Höstträffen /Kungsängen, 
Förbundstävling /Rinkaby och tävlingarna på Gotland den 21-22 november som de första 
uttagningstävlingarna för fält. 

I varje uttagningstävling delas det ut poäng till de 10  bäst placerade skyttarna enligt 
poängtilldelningen 25, 20, 15, 10, 8, 6, 4, 3, 2, 1. Poäng fördelas inte bara till klass Elit utan till 
alla skyttar som tävlar efter samma förutsättningar som klass Elit i den aktuella tävlingen – 
Juniorer räknas med i poängfördelningen enligt tidigare Poäng fördelas även till skyttar som redan 
är uttagna – om det skett förhandsuttagningar NM 2015. Poäng fördelas enbart till Svenska 
skyttar. 

Vid särskiljning för poängtilldelningen i en enskild uttagningstävling mellan skyttar med samma 
träffantal är det alltid den enskilda tävlingens särskiljningsregler som gäller – dock om det 
genomförs särskjutning så skall särskiljningen ske utifrån särskjutningen och då inte bara 
avseende förstaplatsen utan för alla som deltagit i särskjutningen. Bara hela poäng delas ut – vid 
exakt samma resultat särskiljs enligt ordning i prislistan. Vid exakt samma resultat i olika klasser 
räknas högsta klassen föres. 



De tre skyttar som får högst totalpoäng på sina fyra bästa tävlingar tas ut. Om en eller flera skyttar 
hamnar på samma totalpoäng sker särskiljning genom jämförelse mellan i första hand bästa 
femteresultat, därefter bästa sjätteresutat o s v. Om en eller flera av de skyttar som tas ut genom 
denna lista redan är förhandsuttagen så tas motsvararande antal skyttar ytterligare ut utifrån 
totalpoängen på den aktuella listan för uttagningar fältskytte eller kombinationsskyttar fält+bana. 

/Lennart Högenberg 



Datum Fältskjutningar 2016 Plats Distrikt NM Uttag

2015-10-10 Höstträffen Kungsängen Ö NM Uttag

2015-10-11 Rinkaby S NM Uttag

2105-11-21 Dag 1 Gottland Ö NM Uttag

2105-11-15 Dag 2 Gottland Ö NM Uttag

10-jan Rommeknallen Rommehed M NM Uttag

???? Vinterträffen Gammalstorp S NM uttag

24-jan Kalixträffen Kalix N NM uttag

31-jan Edsbjörke M NM Uttag

07-feb Skarab: träffen Kinnarp V NM Uttag

20-feb Ramselforsträffen Ramsele N NM uttag

21-feb Umeträffen Ramsele N NM uttag

21-feb K träffen  Reg M Mölnbacka V NM uttag

27-feb Aleträffen Ale N NM Uttag

28-feb PT-skytte Piteå N NM Uttag

05-mar Moälven N NM Uttag

06-mar Fältskyttekåren Östhammar Ö NM Uttag

13-mar Hadeberga S NM Uttag

25-mar P rally Niemis N M Ö V S NM Uttag

26-mar P rally Övertorneå N M Ö V S NM Uttag

26-mar P rally Joksengi N M Ö V S NM Uttag

27-mar P rally  Vinterriks Pajala N M Ö V S NM Uttag

28-mar Eggvena 50 å  Jub Remmene V NM Uttag

10-apr SSM/DM Ravlunda S NM Uttag

10-apr VG Mästersk Essunga V NM Uttag

17-apr SM Kungsängen Ö NM Uttag

Reg  Norr 6 tävl

Reg Mellan 2 tävl

Reg Öst 4 tävl

Reg Väst 4 tävl

Reg Syd 4 tävl

Rally Samtliga reg 4 tävl

SM Samtliga reg 1 tävl

Summa 25 tävl


