
UTTAGNINGSREGLER NM 2014  - BANA 

Till grund för uttagningen av banskyttar ligger de 24 uttagningstävlingarna, som är med i bifogade 

tävlingssammanställning. 

 

I varje uttagningstävling i ställningar delas det ut poäng till de 10 bäst placerade skyttarna enligt 

tilldelningen 25, 20, 15, 10, 8, 6, 4, 3, 2, 1. 

I varje uttagningstävling i liggande delas det ut poäng till de 8 bäst placerade skyttarna enligt 

tilldelningen 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. Juniorerna räknas med i poängfördelningen och listorna även om 

de har egna uttagningsreglar och därmed inte kan ta någon av de fyra seniorplatserna det tävlas om. 

Poäng fördelas bara till svenska skyttar. Poäng fördelas även till skyttar som redan är uttagna - om 

det skett förhandsuttagningar. 

 

Vid särskiljning för poängtilldelning i en enskild uttagningstävling mellan skyttar med samma 

slutresultat är det alltid den enskilda tävlingens särskiljningsregler som gäller - dock om det 

genomförs särskjutning så ska särskiljningen ske utifrån särskjutningen och då inte bara om första 

platsen utan för alla som deltagit i särskjutningen. 

Bara hela poäng delas ut - vid exakt samma resultat särskiljs enligt ordning i prislistan. 

 

De fyra seniorskyttar som får högsta 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 sjätte resultat o s v. Om en el flera av de skyttar som tas ut genom 

denna lista redan är uttagna så tas motsvarande antal ytterligare skyttar ut utifrån totalpoängen på 

den aktuella listan för uttagningar banskytte. 

 

Hemmaskjutning: 

Ni kan vid 3 tillfällen genomföra NM-kvaltävlingar på hemmaplan (sök gärna samarbete med andra 

föreningar), dock får ni bara räkna 1 av dessa 3 i er totala NM-poäng. Dessa 3 omgångar ska skjutas 

innan den 25/5, 5/6 och 6/7 och resultaten skickas till Lennart Högenberg bo.l.hogenberg@telia.com. 

Samla ihop minst 5 likasinnade skyttar på en skjutbana i närheten och skjut det nordiska programmet 

i sin helhet, d v s 3 x 5 ( 5 ligg 1,5 min, 5 knä 2 min o 5 stå 3 min), norsk grunnlag (3 stå, 3 knä, 4 ligg 5 

min) o en final (5 knä 3 min, 5 stå skott för skott 1 min/skott) 

Alla inskickade resultat kommer att sammanställas till en resultatlista per omgång och poäng fördelas 

därefter enligt gängse poängsättning. 

Dispens för senare skjutning i omg 1 kan diskuteras med Lennart Högenberg. 

  

Lennart Högenberg   

för lagledarteamet   

2014-03-24

mailto:bo.l.hogenberg@telia.com.


Uttagning till NM bana 2014 

 

Region Datum Tävling Ort 

M 10-maj Piprensarn Skövde 

M 10-maj Piprensarn Mariestad 

S 11-maj Högsboträffen Göteborg 

M 25-maj Kristinehamnsträffen Kristinehamn 

N 25-maj Sundsvallsknallen Sundsvall 

M 01-jun Västsvenska Pokalen Skövde 

M 15-jun Dubbeltävling Ulfsby 

N 27-jun Midnattsträffen Piteå 

S 28-jun Skånsk skyttehelg Skurup 

S 29-jun Skånsk skyttehelg Landskrona 

N 05-jul Björkskottet Ramsele 

S 05 jul SSM (ligg) Ålem Mönsterås 

S 06 jul SSM (ställ) Ålem Mönsterås 

N 06-jul Tavelträffen (ligg) Ramsele 

N 07-jul Tavelträffen (ställ) Ramsele 

M 11-jul Arvikakedjan (ligg) Arvika 

M 12-jul Arvikakedjan (ställ) Arvika 

M 13-jul Svensk-Noska Bogen 

 
14-jul Nm uttag (ligg) Mariestad 

 
15-jul Nm uttag (ställ) Mariestad 

 
17-jul Nm uttag Uppsala 

 
19 juli Margaretakedjan (ligg) Uppsala 

 
20 juli Margaretakedjan (ställ) Uppsala 

  
  

 

 
25-maj Nm uttag Hemmabana 1 

 
15-jun Nm uttag Hemmabana 2 

 
06-jul Nm uttag Hemmabana 3 

 


