
UTTAGNINGSREGLER SENIORER NM/ 6.5 2023 

Övergripande förutsättning:  

Tio skyttar ingår i den svenska truppen till NM, de åtta bästa skyttarna i NM tävlingarna ingår i 
lagtävlingarna. Därav läggs stor vikt vid att skyttar skall behärska både ban- och fältskytte.  

Två skyttar är direktuttagna skyttar från NM 2022 är, senioren Stefan Lundqvist  
och junioren Oscar Morfeldt. Båda är uttagna efter lägsta sammanlagda placeringspoängen. 

Åtta skyttar tas ut enligt nedan kriterier, två skyttar väljs ut av UK. 

 De två skyttar som toppar respektive fält- och bantabellen erbjudas plats i laget. 
 Direktuttagna från föregående år är skytt som vinner en guldmedalj vid NM, samt den skytt 

som vid NM får den lägsta sammanlagda placeringspoängen, ordningen är efter borttagande 
av övriga länder samt juniorer. 

 Samt en mix av resultat och placering grundat på de båda uttagningstabellerna i fält och 
bana. 

Poäng fördelas enbart till skytt som skjuter med samma förutsättningar som klass Elit i den aktuella 
tävlingen. 

Skyttens fyra bästa tävlingar i fält och bana räknas. 

Vinnaren av SM fält samt banskyttetävlingen Margarethakedjan tilldelas ytterligare 5 poäng. 

För att en tävling ska gälla som NM uttagning MÅSTE inbjudan till tävlingen ligga inne i indTA senast 
tre veckor före genomförandet, annars kommer den att tas bort som NM-uttagning.  

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

  
Om en eller flera skyttar hamnar på samma totalpoäng i fält och banskyttetabellerna sker särskiljning 
genom jämförelse mellan i första hand bästa femte resultat, därefter bästa sjätte resultat o s v.  
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Fältskytte: 
Endast tävlingar med minst 6 stationer kan räknas som uttagningstävling,  
tävlingar som får mål indraget p.g.a. väder räknas.  
U.K kan om det finns särskilda skäl godkänna en tävling med kända avstånd. 

Tävlingshelgen på Gotland 19-20 november 2022 kommer att räknas som en tävling, där båda 
dagarna räknas samman. 

Endast tävlingar som finns på U.K lista räknas. 
U.K publicerar en lista på tävlingar i god tid inför tävlingssäsongerna. 

Antal skyttar som får uttagningspoäng kommer att baseras på antal deltagare i tävlingen.  
Se särskild mall. 

Placeringspoäng kommer att utdelas. 
Uttagningspoängen kommer att fördelas efter antal deltagare som skjuter Elitskytts program. Se 
särskild mall. 

Vinnaren av SM fält tilldelas ytterligare 5 poäng. 

Skyttens fyra bästa tävlingar i fält räknas. 

Vid exakt samma resultat i en tävling särskiljs enligt ordning i prislistan. 

Om en eller flera skyttar hamnar på samma totalpoäng i fältuttagningen sker särskiljning genom 
jämförelse mellan i första hand bästa femteresultat, därefter bästa sjätte resultat o s v. 

 

Gällande poängmall för NM uttagningar, baserad på antal deltagare som skjuter Elits program. 
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Banskytte:  

Tävlingen ska bestå av minst 25 skott och innehålla nationella skjuttider. 
Prestationspoäng fördelas enligt en poängmall, skickas till alla som önskar. Poängmallen går bra att 
använda mot alla förekommande tävlingsprogram. Dock gäller att tävlingsprogrammet ska innehålla 
en balanserad mix av alla ställningar: 
- Andel liggskott max -63% -  
- Andel ställningsskott 37-60%, varav andel stå 40-60%  

Poängmallen utgår från det svenska mästerskapsprogrammet, exempel 315p ger 15 u.t poäng. 
Denna mall skickas ut till skyttar som önskar. 

Alla deltagare som får fem eller mer uttagningspoäng enligt poängmallen registreras i 
banskyttetabellen. 

Tävlingar som finns på U.K lista övervakas och registreras av U.K 
U.K publicerar en lista på tävlingar i god tid inför tävlingssäsongerna. 
 
Utöver dessa tävlingar finns också möjlighet att skicka in resultat från tävlingar utanför UK lista.  
På dessa tävlingar är det -5 i poängmallen som gäller. 
På tävlingar utanför listan så fyller skytten själv i en färdig mall och mailar denna till U.K senast två 
dagar efter att tävlingen är genomförd. Mallen fås av U.K efter eget önskemål. 
Sista datum för tävlingar utanför U.K lista är 230712 
På tävlingar utanför U.K lista så skall det alltid närvara och redovisas minst två kontrollanter utöver 
skyttarna. 

-------------------------- 

Resultat skickas till U.K mail  

nm.admi.classeb@gmail.com 
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UTTAGNINGSREGLER JUNIORER NM/ 6.5 2023  

Övergripande förutsättning 
Alla juniorer som önskar var med i uttagningen bör maila Uttagningskommittén (U.K) så att vi inte missar ert 
namn i resultatlistorna. 
 
Fem juniorskyttar, upp till och med 20 år, ingår i den svenska truppen till NM. De fyra bästa ingår i lagtävlingen, 
därav läggs stor vikt vid att skyttarna skall behärska både fält och banskytte.  
Poäng fördelas även till skyttar som redan är uttagna - om det skett förhandsuttagningar. 
U.K publicerar en lista på tävlingar i god tid inför tävlingssäsongerna, det är extra meriterande att delta i dessa. 
Tävlingar som finns på U.K lista övervakas och registreras av U.K 
 
Direktuttagna (om åldern fortfarande är inne) från föregående år är skytt som vinner en guldmedalj vid NM, 
samt den skytt som vid föregående års NM fått den lägsta sammanlagda placeringspoängen.  
Placeringsordning räknas efter borttagande av övriga länder samt seniorer. 
2023 är Oscar Morfeldt direktuttagen efter den lägsta placeringspoängen vid NM 2022 i Norge.  

Det slutliga juniorlaget tas ut grundat på de båda uttagningstabellerna i fält och bana, vi tar även hänsyn till 
mognad att klara sig själv på tävling. U.K förbehåller sig rätten att i undantagsfall frångå listan. 
 
Obs! För att en tävling ska gälla som NM-uttagning MÅSTE inbjudan till tävlingen ligga inne i indTA senast tre 
veckor före genomförandet, annars kommer den att tas bort som NM-uttagning. 
 

På fältskyttet räknar vi skyttens fyra högsta uttagningspoäng. 
Tävlingar med kända avstånd är inte godkända, om dom inte finns med på U.K tävlingslista. 
Junior som deltagit i fältskjutning och skjutit liggande med rem tilldelas skytten 5 poäng,  
om junioren även skjutit knä tilldelas skytten i stället 10 poäng. Vid Junior-SM får vinnaren 15 poäng. 
På tävlingar utanför U.K listan så fyller skytten själv i en färdig mall och mailar denna till U.K senast två dagar 
efter att tävlingen är genomförd. Mallen fås av U.K efter eget önskemål. 
Sista datum för tävlingar utanför U.K lista är 230405 
 

På banskyttet kommer det att ges prestationspoäng. 
Skyttens fyra bästa banuttagningar räknas.  
Poäng fördelas enligt tabell nedan till juniorer som skjuter enligt klass Elits program.  
(Vid annat tävlingsprogram än nedan så finns det en poängmall, denna skickas till skyttar efter önskemål) 
 
Utöver U.K listans tävlingar finns också möjlighet att skicka in resultat från tävlingar utanför U.K lista.  
På tävlingar utanför listan så fyller skytten själv i en färdig mall och mailar denna till U.K  
Maila senast två dagar efter att tävlingen är genomförd. Mallen fås av U.K efter eget önskemål. 
Sista datum för tävlingar utanför U.K lista är 230712 
På tävlingar utanför U.K lista så skall det alltid närvara och redovisas minst två kontrollanter utöver skyttarna. 

SM-program     NM-program 
Poäng vid resultat vid resultat 
20    315-    319- 
15    305-314      310-318 
10    295-304      301-309 
5     275-294      282-300 
------------------------------ 
Resultat skickas till U.K mail  
nm.admi.classeb@gmail.com  
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