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Information om uttagning till landslag Gevär 6,5 och Korthåll 
 
 

Bifogas: 
 

• Uttagningsbestämmelser för landslag och Förbundslagstävling Korthåll  
• Uttagningsbestämmelser för landslag och Förbundslagstävling Gevär 6,5  
 
 
Det är snart dags att påbörja utesäsongen för banskjutningen och träning 
inför kommande landskamper. Det är viktigt att du som förbundssekretrare 
sprider ut denna information till alla intresserade skyttar inom ditt förbund. 
Jag möts av skyttar ute på våra tävlingar som är besvikna och ledsna över att 
de inte fått möjlighet till att var med på uttagningarna till landslagen, de har 
inte vetat om eller fått information om hur uttagningarna sker. 
 
Det är lätt att kasta denna information då du anser att det inte finns skyttar 
som är intresserade eller platsar till landslaget inom det egna förbundet. 
Genom att sprida denna information ut till dina föreningar i förbundet, ger du 
mäjlighet för skyttarna at själva få välja bort den chansen. 
 
DU är den första länken som leder till fram till landslagsmedaljerna!     
 
Tack för din medverkan 
 
Michael Normann 
Tävlingsansvarig 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Landskampsuttagning korthåll och Förbundslagstävling, 1/5—17/6 



 
 
 
 
 

 

1. Varje förbund får anmäla fritt antal deltagare. Skytten får fylla högst 20 år 2007. (födda 1987 eller 
senare).  De tre bästa ingår i förbundslaget. Till Ungdomslandskampen tas sex skyttar ut där resultatet 
från förbundslagstävlingen ligger till grund för uttagningen. 
Ungdomsskytteförbund som ej kan ställa upp med lag i förbundslagtävlingen, kan anmäla 
enskilda aspiranter till ungdomslandslaget.  

              Förbundet ansvarar därvid för att tävlingen genomförs och rapporteras enligt bestämmelserna. 
 
2. Tävlingen skjuts enligt bifogat program och utomhus. OBS! Internationell knästående ställning.  

Serierna skall skjutas enligt bestämmelserna i Regelboken 2007-2008. 
Blinderingsprotokoll alternativt utskrift från elektronisk markeringsutrustning skall signgeras av 
skjutledare och sparas tillsammans med eventuella tavlor t.o.m. den 30 juni. 
 

3. Varje deltagare får skjuta sin tävlingsserie under betryggande kontroll på hemmabana. 
 Om möjlighet finns rekommenderas förbunden att samla skyttarna för gemensam skjutning. 
 
4. Tävlingen skall skjutas utomhus under perioden 1 maj - 17 juni. Skjutningen skall anordnas på tidpunkt 

som varje förbund bestämmer. 
  

5. Resultaten skall vara kansliet tillhanda på bifogad blankett senast 18 juni 2007 under adress Skytte UO, 
Box 5435, 114 84 STOCKHOLM. Fax 08-661 31 97. Mail: kansli@skytteuo.se   
OBS! kompletta adressuppgifter skall lämnas 

 
6. Segrande lag erhåller inteckning i Skytte UO:s vandringspris samt heders-pris. 

Lagmedlemmarna erhåller planketter i silver. Lagmedlemmarna i andra- och tredjeplacerade lagen 
erhåller plaketter i brons. Vandringspriset erövras för alltid efter tre inteckningar. 
 
Ställningen i tävling om vandringpriset 
2003: Göteborg och Bohusläns U.skfb  
2004: Gävleborg U.skfb 
2005: Göteborg och Bohusläns U.skfb 

 2006:     Jönköping  U.skfb  

Program för genomförande förbundslagstävling och kvaltävlingar 

OMGÅNG  1 Ligg  Stå  Knä  Sa: Skott 
  5 + 5  5  5        20 
  Skjuttid 25 min. Obegränsat antal provskott före första serien. 
 
OMGÅNG 2 Ligg  Stå  Knä    Sa: Skott 
   10  10  10              30  
  Skjuttid 60 min. Obegränsat antal provskott före varje ställning. 
 
OMGÅNG 3 Ligg  Knä  Stå   Sa: Skott 
  5  5  5          15 
  Skjuttid:  Provskott under en tid av 4 min. Liggande 4 min  Knästående 4 min. Stående 5 min. 
 
SKYTTERÖRELSENS UNGDOMSORGANISATION  
Michael Normann
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Uttagning av ungdomslandslaget korthåll 2007 

Hej. Vi påbörjar nu det arbete som skall sluta med det ungdomslag som skall möta Danmark i 
en landskamp 17-19 augusti. 
Några grundvärden 

• Även i går landskampen samtidigt som seniorerna dessutom kommer en 
veteranlandskamp att genomföras 

• Laget består av 6 skyttar, där alla skall vara födda 1987 eller senare 
• Deltagande i Förbundslagtävlingen är ett villkor för att kunna bli aktuell i landslaget 
• Förbundslagtävlingen skall genomföras utomhus under perioden 1/5-17/6, 

internationell knästående skjutning skall användas. 
• Slututtagning av landskamp korthåll och 6,5 sker vid skilda tillfällen 
• Anmälning och resultatrapport finns på Skytte UO:s hemsida 

Uttagning 
• Uttagning sker genom resultat från förbundslagstävlingen i korthåll. 
• För de skyttar vars förbund inte medverkar i förbundslagstävlingen kan förbundet 

anmäla enskilda aspiranter 
• Beroende på resultat kommer ca 12-16 skyttar att kallas till slutlig uttagning i 

Kristianstad 6-7/8. OBS Ny tid! 
• Under den slutliga uttagningen kommer två tävlingsomgångar att genomföras.                   

 
 
Program för genomförande förbundslagstävling och uttagningstävlingar 
 
OMGÅNG 1 Ligg Stå Knä Sa: Skott 
 5 + 5 5 5       20 
 Skjuttid 25 min. Obegränsat antal provskott före första serien. 
 
OMGÅNG 2 Ligg Stå Knä   Sa: Skott 
  10 10 10              30  
 Skjuttid 60 min. Obegränsat antal provskott före varje ställning. 
 
OMGÅNG 3 Ligg Knä Stå  Sa: Skott 
 5 5 5          15 
 Skjuttid: Provskott under en tid av 4 min.  

Skjuttid: Liggande 4 min; Knästående 4 min; Stående 5 min. 
 
 
 
Michael Johansson 
Landslagsledare 
Lefflergatan 5 
416 71 Göteborg 
Tfn: 031-707 08 81 Mob: 0708-23 65 89 
mikael.johansson@erv.ericsson.se
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Förbundslagstävling korthåll och 
Första uttagning till ungdomslandslaget 
 
Anmälan 
 
Från:                                                                                   Ungdoms Skytteförbund 
 
Namn Adress Lagskytt                Telefon 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 
Kontaktperso

n: 
 Adress:  

Postnummer:  Postadress:  
Tel. dagtid:  Tfn 

kvällstid:
 

 
Ovanstående uppgifter insändes i samband med resultatrapporteringen. 
OBS! Kompletta adressuppgifter skall lämnas 
Resultatrapport  

Lagresultat  = ___________ p 

Skyttens namn Omg. 1 Omg. 2 Omg. 3               Summa 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 
Intygas att ovanstående resultat uppnåtts enligt gällande bestämmelser: 
 
---------------------------------------------------------------------- 



 
 
 
 
 

 

Underskrift uppgiftslämnare/kontaktperson 
Ovanstående RESULTATRAPPORT insändes senast 18 juni till: 
Skytte UO:s kansli Box 5435, 114 84 STOCKHOLM. 
Fax: 08-661 31 97. E-post:  kansli@skytteuo.se  

 Första uttagning till Nordisk Ungdomslandskamp 6,5 mm 2007 samt 
Förbundslagstävling 

 
2. Varje förbund får anmäla fritt antal deltagare. Skytten får fylla högst 20 år 2007. (födda 1987 eller 

senare).  De tre bästa ingår i förbundslaget. Ungdomsskytteförbund som ej kan ställa upp med lag i 
förbundslagtävlingen, kan anmäla enskilda aspiranter till ungdomslandslaget. 
 Förbundet ansvarar därvid för att tävlingen genomförs och rapporteras enligt bestämmelserna ovan. 

 
2. Tävlingen skjuts på internationell 300 meterstavla enligt bifogat program med samtliga tävlingsskott 

på en ny spegel alternativt på elektronik. OBS! Internationell knästående ställning.  
Markering (skrivning) av serierna på blinderingsprotokoll, vid skjutning mot akustiska eller 
elektroniska tavlor skall hela resultatremsan (i ett stycke för hela programmet) skickas in signerat av 
skjutledare tillsammans med resultatblanketten. Tavlan (spegel) skall sparas t o m 30 juni 2007 för att 
vid anfordran kunna sändas in för kontroll. 
 

3. Varje deltagare får skjuta sin tävlingsserie under betryggande kontroll på hemmabana. 
 Om möjlighet finns rekommenderas förbunden att samla skyttarna för gemensam skjutning. 
 
6. Tävlingen skall skjutas senast den 31 maj 2007. Skjutningen får anordnas på tidpunkt som varje 

förbund bestämmer. 
 
7. Resultaten skall vara oss tillhanda på bifogad blankett senast 4 juni 2007 under adress Skytte UO, Box 

5435, 114 84 STOCKHOLM. Fax 08-661 31 97. Mail: kansli@skytteuo.se  
 
6. Segrande lag erhåller inteckning i Kalmar län s:a Ungdomsskytteförbunds vandringspris samt heders-

pris. Lagmedlemmarna erhåller planketter i silver. Lagmedlemmarna i andra- och tredjeplacerade lagen 
erhåller plaketter i brons. Vandringspriset erövras för alltid efter tre inteckningar. 

Program för genomförande förbundslagstävling och kvaltävlingar 

OMGÅNG 1 
Provskott 5 st     Skjuttid 5 min alt. 1 min per skott 
5 skott liggande    Skjuttid 1,5 min med markering efter serien 
Förberedelsetid    2 min. 
5 skott stående    Skjuttid 3 min med markering efter serien 
Förberedelsetid    2 min. 
5 skott knästående    Skjuttid 2 min med markering efter serien 
  
Paus under 2 minuter 
Provskott 3 st    Skjuttid 3 min alt. 1 min per skott 
Förberedelsetid    2 min 
10 skott i ordningen 3 stå-3 knä-4 ligg Skjuttid 5 min  med markering efter serien 
 
OMGÅNG 2 = finalomgång 
Provskott 3 st    Skjuttid 3 min alt. 1 min per skott 
5 skott knästående   Skjuttid 3 min markering summa+läge 
5 skott stående (ett och ett)  Skjuttid 1 min per skott  
 
 
SKYTTERÖRELSENS UNGDOMSORGANISATION  
Michael Normann 
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Uttagning av ungdomslandskamp 6,5 2007 

Justering från föregående år. 
I år utgår vi främst från den individuella skytten. Du kan alltså skjuta in dig i laget som ren 
specialist på bana alternativt i fält. Det betyder att vi lägger mindre vikt vid lagresultatet. 
Nordiska är upplagd så att alla skjuter bana, fält och (sekund). Vår inställning är att skyttarna 
är på Nordiska för att tävla i sin specialgren, i de övriga grenarna deltar skytten efter bästa 
förmåga. För att underlätta för skytten så kommer vi att under slutlig uttagning och vid 
träningsdagarna omedelbart före Nordiska att utbilda/träna på den ”svaga” grenen för 
respektive skytt. 
 
Några grundvärden 

• Laget består av 5 skyttar och alla som fyller högst 20 år under 2007 kan delta. 
• Även i år skjuter juniorerna sin landskamp samtidigt som seniorerna under NM. 

I år går NUM i Sverige, Arvika, första helgen i september. Träningsläger genomförs 
omedelbart innan NUM. 

• Skjutprogrammet. Bifogas. (OBS! Förbundslagstävlingen och Slutlig uttagning skall 
genomföras enligt bifogat program) 

•  
• I NUM ingår sekundfältskjutning. Det är inte uppdelat på senior och junior utan 

tävlingen är gemensam. I Sverige skjuter vi knappt någon sekundfält. Det kan dock 
vara ett bra tillfälle för juniorer att pröva på. 

 
Slutlig uttagning 

• Beroende på resultat kommer ca 10-15 skyttar att kallas till slutlig uttagning helgen 
10-12/8 i Halmstad. 

• Hur kvalificerar man sig till Slutlig Uttagning? 
            - Fältskyttar skickar in säsongens fältskytteresultat. Sista tävlingshelg är JSM/SM- 
              helgen. Blankett finns på SkytteUO hemsida. 

      - Banskyttar kvalificierar sig genom omgång ett och två i förbundslagstävlingen. 
         Kontrollappar mm hanteras av kansliet SkytteUO.) 
     - De som skjuter både bana och fält skickar in dubbla resultat.  
      - Även JSM 2006 banskjutning ställningar och fältskjutning 2007 tas till viss del med i 
         bedömningen. 

Utifrån dessa resultat tar landslagsledaren ut de skyttar som skall kallas till slutlig uttagning. 
 
 
Laguttagning 
Landslagledaren tar direkt efter slutlig uttagning ut landslaget. Som underlag används i 
fallande ordning resultat vid: Slutlig uttagning, inskickade resultat, resultat vid JSM.  
 
 
Tommy Olsson 
Landslagsledare 
Myntgatan 4                                                Tel 0498-296019 Mobil 073-1823629 
622 59 Visby                                               tommy@vibble.se
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Från  Ungdomsskytteförbund 
        Resultat 
För och efternamn Adress Tfn U-skytteförening Personnummer 15 

skott 
10 

skott 
5 

knä 
5 

stå 
Summa 

  
 

        

  
 

        

  
 

        

  
 

        

  
 

        

  
 

        

  
 

        

 Lagresultat 3 bästa 
 
Kontaktman  Adress  
Postnummer  Postadress  
Tfn dagtid  Kvällstid  
 

Underskrift:___________________________________________________ 
 
Skall vara Skytte UO: s kansli tillhanda senast 2007.06.04 
Adress: Box 5435, 114 84 Stockholm. Fax 08-661 31 97.   E-post: kansli@skytteuo.se
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