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Kevätkausi 2016 meni hyvin…
Seuramme 62. toimintavuosi on ollut ilmaasekaudella toimelias. Seuramme jäsenet ovat
käyneet ahkerasti Vaihdekadun sisäampumaradalla (vuonna 2016 jo yli 1100 suorituskertaa).
Joukossa on yksittäisiä suorituksia sekä ampumakoulun ja harrasteryhmien yli 30 osallistujan iltoja. Silmiinpistävin asia toiminnassa on ollut turvallisuus. Kaikki radalla käyvät jäsenemme osaavat
turvallisen aseen käsittelyn sekä turvallisen ratatoiminnan.
Toimintaan panostettiin…
Seuramme kehittyminen ja kehittäminen vaatii
uhrauksia, sekä taloudellisia että ajallisia. Olemme viimeisten kolmen vuoden aikana sijoittaneet
nuorten toiminnan kehittämiseen varoja n. 15
000€. Nämä eurot ovat olleet isoja satsauksia
pienelle seuralle. Seuramme ohjaajat ovat kouluttautuneet ampumaurheiluliiton koulutuksissa
ja näin mahdollistaneet opin siirtymisen nuorille.
Yhteistyökumppaneita tarvitaan
Olemme hakeneet ja saaneet avustuksia mm.
Lapin aluehallintovirastolta nuorten harrasteryhmien toiminnan kehittämiseksi, mistä olemme
erittäin kiitollisia. Avustuksilla on hankittu nykyaikaisia paineilma-aseita. Näiden aseiden, joiden
lataaminen on mahdollista ilman ampumaasennon purkamista, mahdollistamana ammunnan oppiminen on nopeampaa.
Elektroninen taululaite on nykyaikaa – parempaa valmentautumista ja helpompaa kilpailutoimintaa halutaan
Nykyaikaa on elektroniset ammunnanharjoittelu-,
taulu- ja tulosjärjestelmät. Seuramme hankki
kaksi vuotta sitten yhden nykyaikaisen taululaitteiston, SIUS HS10, ja seurallamme on ollut käytössä yksi yksityinen taululaite. Yhdessä Lapin
urheiluakatemian kanssa olemme myös hankkineet Noptel-ammunnanharjoittelulaitteen. Ennen
tulos laskettiin kokonaislukuina 10, 9 tai jotain

muuta, juttujen mukaan harvoin niitä muita. Nyt
ammutaan 10,9 tai 9,9. Suorituksen tarkkuussekä seurantavaatimukset ovat tiukentuneet.
Palaute osumasta tulee olla välittömästi saatavilla, kiikariin katsominen ei enää täytä kriteereitä.
Kasan muodostuminen tulee olla nähtävillä elektronisesti tulkattuna näyttöpäätteeltä, manuaalitulkkauksella paperitaulusta ei saavuteta riittävää
tarkkuutta eikä riittävän nopeaa palautetta.
Suorituksen onnistumisen kannalta tällä on suuri
ero, ja tuloksellisesti tietenkin. Ennätys ei ole
enää kokonaisluku vaan desimaaliluku. Menestyminen kilpailuissa vaatii harjoiteluun samanlaiset välineet, aseet, luodit ja taulujärjestelmät
kuin millaisia käytetään kilpailuissa. Oppiminen/kehittyminen vaatii suorituksia ja palautetta
suorituksesta. Tuntemus osumasta 10,9 on eri
kuin osumasta 10,0. Eroavaisuuksia on löydettävissä.
Uudet taululaitteet hankintaan pikaisesti
Nuorten ampujien kehittymisedellytysten turvaamiseksi seuramme tarvitsee lisää uusia taulujärjestelmiä. Yksi taululaite maksaa n. 2000 €.
Mikäli sinä tiedät mahdollisia tukijoita niin pidäthän seuramme hallituksen ajan tasalla asiasta.
Kerromme mielellämme lisää ampumaurheilusta
ja sen harrastamismahdollisuuksista Rovaniemellä.
Tukiasiassa yhteydessä Tapio Hänniseen, tapiohan(at)hotmail.com. Uudistumispaine on kova ja
ideoita tarvitaan aina.
Tapahtumia on tulossa – ja tekstiiliä ☺
LA:n sivustolla on Pohjois-Suomen mestaruuskisakutsu Toramolle 2.-3.7.2016.
P-SM-kisaan saamme Lapuan
patruunatehtaan tekstiileistä
mallit. Pikeetä ja t-paitaa on
esillä.
Hallitus

