
NM uttagning 2012
Generellt:
Nordiska Mästerskapet avgörs i Norge 13-16 september, 20 skyttar ska tävla i  Sveriges 
färger 15 seniorer och 5 juniorer.  För seniorerna är det endast skyttar som skjuter i klass 
Elit som kan medverka. Veteran ska skjuta i prestationsklass Elit för att kunna tävla om 
platserna. 
Laget kommer att bestå alltså av fält- och banskyttar, som tas ut på tidigare meriter eller efter 
kvalificering. Uttagna skyttar kallas personligen.
Juniorer får sina förutsättningar av juniorledaren Therese Danielsson.

Tänker ni delta i uttagningstävlingar och försöka kvalificera er till NM?
Då skall ni  anmäla det till mig, antingen på mail:  ingemar@sisu.o.se eller per tel 010 
- 476 41 40 senast den 1 april.

Så här är turordningen med intresseanmälan till NM!

1 Anmälan om deltagande till NM uttagningarna via mail - tel.
2 En plan för hur ni lägger upp er säsong 2012. Jag är intresserad av:
 Hur ni ska lägga upp träningen, mängdträning då inte enbart 6,5 utan även luftgevär 
 och korthåll, kvalitetsträning, teknikträning, mental träning samt antal tävlingar ni 
 planerat både ban o fält. 
 Åtekoppling sker under våren -sommaren med resultatrapportering.
  
Det är obligatoriskt med SM-deltagande i åtminstone ”egen” disciplin. (Undantag kan göras vid särskilt 
starka skäl, dock efter diskussion med och godkännande av 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. 
Viktigt inför NM,
Vi kommer inte ha någon samling före tävlingen, utan vi åker alla direkt till Norge under
onsdagen, resan sker gemensamt i minibussar. Det gäller alla. Den som använder annat transportmedel står 
för resan själv.
Skytt som aspirerar på en plats till NM så är det önskvärt att ni skjuter 3 fälttävlingar resp tre 
bantävlingar under våren, sommaren 2012, 

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



 Bana:
 Undertecknad har möjlighet att utse tre skyttar under perioden fram till anmälan av 
 NM, gäller bana o fält, 12 skyttar tas ut genom uttagningar.
 3 banskyttar kvalificerar sig genom seger i någon av tävlingarna Tavelträffen, Arvika
 kedjan eller Margarethakedjan (ställningstävlingarna). 3 banskyttar via SM . 
 Om en skytt segrar i två eller tre av tävlingarna tillfrågas näst bäste i tävling två och 
 eller tre. Detsamma gäller om segraren / näst bäste osv avstår från NM-deltagande 

  

 Fält:
 Undertecknad har möjlighet att utse tre skyttar under perioden fram till anmälan av 
 NM, gäller bana o fält. 12 skyttar tas ut genom uttagningar.
 
 3 fältskyttar kvalificerar sig enligt barometer, 2 utsedda tävlingar varav båda räknas.
 3 fältskyttar kvalificerar sig via SM 

 Tävlingarna:
 
 Uttagning 1
 Vinterriksskyttet      7/4    Torne
 Påskrallyt, Juoksengi                                8/4                         Torne 

 Uttagning 2
 SM Fält Vårgårda     15/4   Vårgårda

 
 Poängfördelning

 20p till 1;an, 15p till 2:an 10p till 3;an därefter 1 poängs fallande skala

 

 


