
Information om uttagning till landslag och Korthåll 
 
 

Bifogas: 
 

• Uttagningsbestämmelser för Landslag och Förbundslagstävling Korthåll  
 
 
Det är snart dags att påbörja utesäsongen för banskjutningen och träning 
inför kommande landskamper. Det är viktigt att du som förbundssekreterare 
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 
möjlighet 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 
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Inbjudan till första uttagningen till Senior och 
Veteranlandskamp Korthåll samt Förbundslagstävling 

Korthåll 
Seniorlandslaget består av nio skyttar (sex ställningsskyttar och tre liggandeskyttar). 
Veteranlag består av tre liggandeskyttar. 
 
Skyttar till slutlig uttagning (SU) tas ut via resultat i Förbundslagstävlingen och vid SM korthåll. 
För ställningsskyttar sker uttagning via Förbundslagstävling och SM korthåll ställningar. 
För Liggandeskyttarna sker uttagning via Förbundslagstävlingen och SM korthåll liggande. 
För Veteraner sker uttagning via Förbundslagstävlingen och Veteran SM liggande 
 
1.  Deltagande
Varje skytteförbund får föranmäla ett tremannalag, samt fritt antal övriga skyttar. 
Skytt äger rätt att skjuta både i ställning och liggande i Förbundslagstävlingen. 
Vid slututtagningen är det endast möjligt att delta i en disciplin. 
 
Skytteförbund som inte kan ställa upp med lag i Förbundslagstävlingen ovan, kan anmäla 
enskilda aspiranter till landslagsuttagningen korthåll. Skytteförbund ansvarar då för att tävlingen 
genomförs och rapporteras enligt bestämmelserna ovan. 
 
Det är mycket angeläget att alla uppgifter som begärs i resp. kolumn fylls i på båda blanketterna i 
bilagan och att båda insänds. 
 
2.  Program
Tävlingen skjuts enligt bifogat program och utomhus. 
OBS: Internationell knästående ställning.  
Serierna skall skjutas enligt bestämmelserna i Regelboken 2007. 
Skrivning av serierna på blinderingsprotokoll skickas in signerat av skjutledare tillsammans med 
resultatblanketterna. 
OBS!  Tavlor sparas t.o.m. 30 juni 2007 för att vid anfordran kunna sändas in för kontroll. 
 
3.  Genomförande
Varje deltagare får skjuta sin tävlingsserie under betryggande kontroll på hemmabana. 
Om möjlighet finns rekommenderas förbunden att samla lagen för gemensam skjutning. 
 
4.  Tävlingstid
Tävlingen anordnas under tiden 1 maj - 17 juni 2007, skjutningen får anordnas på tidpunkt som  
varje förbund bestämmer. 
 
5.  Anmälan om deltagande
Anmälan sker på bifogad blankett senast 1 maj 2007 till   
Margareta Ekberg Emilsson, Flabäcksvägen 5  437 41 LINDOME. 
Resultaten skall vara mig tillhanda på bifogad blankett senast  20  juni  2006. 
 
6.  FSR vandringspris
Segrande lag erhåller inteckning i FSR:s  vandringspris. Vandringspriset erövras för alltid efter  
tre inteckningar.
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7. Slutlig Uttagning   
Genomförande 
Sker i Kristianstad 6-7/8. Två matcher med nedanstående program 
Ställningsskyttar:
De 7-10 högsta resultaten och lika kommer att kallas till SU, samt de tre främsta i senior- SM finalen 
korthåll ställningar, som inte tidigare är kvalificerade kommer också att kallas.  
Liggandeskyttar: De tre högsta resultaten och lika från Förbundslagstävlingen kommer att kallas till 
SU, samt de tre högst placerade vid senior-SM korthåll liggande. 
 Veteranskyttar: De tre högsta resultaten och lika från Förbundslagstävlingen kommer att kallas till SU, 
samt de tre högst placerade vid senior-SM korthåll liggande.  
 
10. Tävlingsprogram  
 
Korthåll ställning. 
Omgång 1:         Ligg.                   Stå                     knä 
                           5 + 5                     5                         5                           = 20  skott 
                           Skjuttid 25 min. Obegränsat antal provskott. 
                           (Enligt regelboken) 
 
Omgång 2:          10                       10                       10                           =30  skott 
                            Skjuttid 60 min. inklusive obegränsat antal 
                            Provskott mellan varje ställning. 
 
Omgång 3:           5                          5                         5                           =15 skott 
                            Obegränsat antal provskott under 6 min. 
                            Skjuttid: 4 min. i liggande respektive knä, 
                            5 min. i stående.                                               Summa  65 skott         
 
 
Korthåll liggande, senior och veteran. 
 
Omgång 1:  Liggande 20 skott, tid 25 min, föregånget av fritt antal provskott under 6 min 
 
Omgång 2: Liggande 30 skott, tid 60 min inklusive fritt antal provskott före första serien. 
 
Omgång 3: Liggande 15 skott, tid 15 min, föregånget av fritt antal provskott under 6 min 
 
 Summa 65 skott. 
   
OBSERVERA: Programmet och skjuttiderna är de samma vid slututtagningen som vid landskampen. 
 
 
 
Frivilliga skytterörelsen 
 
 
 
Margareta Ekberg Emilsson 
Korthållsledare
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Förbundslagtävling korthåll och första uttagning till Seniorlandslag Ställning
Resultatrapport  
 
Skyttens namn Omg 1 Omg 2 Omg 3 Summa 
     
     
     
     
     
     
     
     
 

Lagresultat = ___________ p 
Intygas att ovanstående resultat uppnåtts enligt gällande bestämmelser: 
 
---------------------------------------------------------------------- 
Underskrift uppgiftslämnare/kontaktperson 
 
Ovanstående RESULTATRAPPORT insändes senast 18 juni, 2007 till Margareta 
Ekberg Emilsson Flabäcksvägen 5 437 41 LINDOME E-post: gbskytt@algonet.se
____________________________________________________________ 
Anmälan 
Från  Skytteförbund 
 
Namn Adress Lagskytt Telefon 
    
    
    
    
    
    
    
    
 

Kontaktperson:  Adress:  
Postnummer:  Postadress:  

Tel. dagtid:  Tel kvällstid:  
 
Ovanstående ANMÄLAN insändes senast 1 maj, 2007 till Margareta Ekberg 
Emilsson Flabäcksvägen 5 437 41 LINDOME E-post: gbskytt@algonet.se

mailto:gbskytt@algonet.se
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Förbundslagtävling korthåll och första uttagning till Seniorlandslag Liggande
Resultatrapport  
 
Skyttens namn Omg 1 Omg 2 Omg 3 Summa 
     
     
     
     
     
     
     
     
 

Lagresultat = ___________ p 
Intygas att ovanstående resultat uppnåtts enligt gällande bestämmelser: 
 
---------------------------------------------------------------------- 
Underskrift uppgiftslämnare/kontaktperson 
 
Ovanstående RESULTATRAPPORT insändes senast 21 juni, 2007 till Margareta 
Ekberg Emilsson Flabäcksvägen 5 437 41 LINDOME E-post: gbskytt@algonet.se
____________________________________________________________ 
Anmälan 
Från  Skytteförbund 
 
Namn Adress Lagskytt Telefon 
    
    
    
    
    
    
    
    
 

Kontaktperson:  Adress:  
Postnummer:  Postadress:  

Tel. dagtid:  Tel kvällstid:  
 
Ovanstående ANMÄLAN insändes senast 1 maj, 2007 till Margareta Ekberg 
Emilsson Flabäcksvägen 5 437 41 LINDOME E--post: gbskytt@algonet.se 
 
 

mailto:gbskytt@algonet.se
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Förbundslagtävling korthåll och första uttagning till Veteranlandskamp Ligg.
Resultatrapport  
 
Skyttens namn Omg 1 Omg 2 Omg 3 Summa 
     
     
     
     
     
     
     
     
 

Lagresultat = ___________ p 
Intygas att ovanstående resultat uppnåtts enligt gällande bestämmelser: 
 
---------------------------------------------------------------------- 
Underskrift uppgiftslämnare/kontaktperson 
 
Ovanstående RESULTATRAPPORT insändes senast 21 juni, 2007 till Margareta 
Ekberg Emilsson Flabäcksvägen 5 437 41 LINDOME E-post: gbskytt@algonet.se
____________________________________________________________ 
Anmälan 
Från  Skytteförbund 
 
Namn Adress Lagskytt Telefon 
    
    
    
    
    
    
    
    
 

Kontaktperson:  Adress:  
Postnummer:  Postadress:  

Tel. dagtid:  Tel kvällstid:  
 
Ovanstående ANMÄLAN insändes senast 1 maj, 2007 till Margareta Ekberg 
Emilsson Flabäcksvägen 5 437 41 LINDOME E-post: gbskytt@algonet.se 
 

mailto:gbskytt@algonet.se
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