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EM-uttagningar till Europeiskt Jaktskytte från 2023 
Svenska Jägareförbundet deltager på Fitasc kombinerat skytte och följande gäller för 
uttagning av trupp och nationslag från 2023. 

Varje år arrangeras 3 EM-uttagningar i Sverige samt att själva EM-tävlingen också ingår 
som underlag för uttagning till enbart Nationslaget. EM-uttagning 1 och 2 genomförs i 
april - juni. EM genomförs första helgen i juli. EM-uttagning 3 och tillika SM genomförs i 
september. 

Svenska Jägareförbundets tävlingskommitté ansvara för att Sverige deltar med bästa 
möjliga representation och äger därför alltid rätt att justera både EM-trupp och 
Nationslag (ex. vid pandemi). Kommittén avgör också vilka deltagare som får 
representera Sverige utifrån att inneha en värdig sportslig nivå för att delta vid ett EM.  

Regler för uttagning till EM-truppen (18 skyttar) 
Sveriges EM-trupp ska bestå av landets 18 bästa skyttar, varav minst 2 damer, 2 juniorer 
och 2 seniorer ska ingå i truppen. EM-truppen tas ut från de 3 EM-uttagningarna (ej 
själva EM) som genomförs året innan aktuellt EM.  

Placeringssiffrorna från de två bästa av dessa tre uttagningstävlingar sammanräknas 
och blir varje skytts uttagningsresultat. 

De 18 skyttar med lägst sammanräknad placeringssiffra föreslås bli uttagna till att ingå i 
Sveriges EM-trupp. Av de 18 skyttarna i truppen ska det alltså ingå 2 damer, 2 juniorer 
och 2 seniorer. Faller detta sig inte naturligt i resultatlistan så flyttas de upp före andra 
skyttar ur klassen - Man. 

Regler för uttagning till Sveriges Nationslag vid EM 
Vid EM ska varje nation även delta med ett 6-mannalag som representerar Sverige i 
lagtävlan.  

För att Nationslaget ska ha tid att träna ihop sig och att det ska finnas utrymme för 
eventuella sjukdomar eller andra oförutsedda händelser så tar Sverige ut 8 skyttar att 
ingå i det preliminära nationslaget, hösten innan EM-året.  

Som underlag för uttagning till det preliminära nationslaget (8-mannatruppen) gäller 
samma tävlingar som för uttagning till EM-truppen men med att också själva EM räknas 
som en extra uttagningstävling, där enbart svenskarnas placeringar räknas. 
Uttagningsresultatet blir de 3 bästa placeringarna (av 4 möjliga) under året, innan 
aktuellt EM-år. 

Sveriges Nationella tävlingslag (6 skyttar) ska föranmälas till EM-arrangören och tas ut 
med grund av placeringarna från föregående års 4 EM-uttagningar samt de 2 EM-
uttagningarna som arrangeras på våren samma år som aktuellt EM, där de 5 bästa 
placeringarna ger uttagningsresultatet till Nationslaget (6-mannalaget). 

Det är bara de skyttar som är uttagna i det preliminära Nationslaget (8-mannatruppen) 
på hösten innan EM-året som har möjlighet ingå i Nationslaget (6-mannalaget).  
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För 2023 års nationslag gäller uttagningstävlingarna från 2022 samt de två 
uttagningstävlingarna som kommer under våren 2023. 

Särskiljning vid lika placering 
Vid behov av särskiljning har den med bäst placering vid senaste tävlingen alltid förtur, 
därefter den med bäst placering vid föregående tävling osv. 

Klassindelning 
Junior Fr.o.m. det år flicka/pojke fyller 13 år t.o.m. det år de fyller 20 år 
Dam Fr.o.m. det år hon fyller 13 år 
Man Fr.o.m. det år han fyller 21 år t.o.m. det år han fyller 55 år 
Senior Fr.o.m. det år han fyller 56 år 

Regeländring  
På Sveriges uttagningar är det tillåtet att använda ljuddämpare. Där det tillåtet att 
kulvapnet får väga totalt 5,5 kg och längd är inom nuvarande regler. 
 
Förslag till att särskiljning vid SM och uppåt ska vara 5 skott stående gris och 5 skott 
löpande gris samt sporting med en serie med en enkelduva och två hel dubbléer med 
ändrade kastare. Detta för platserna 1-3. 
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