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Toramon ampumarata 2016 - 2017
Pasi Ruokanen, Atte Kananen, Erkki Pöyliö ja
Mika Tikkanen ovat rakentaneet 50 m pienoiskivääriradan lämmitettävän kopin lähes
valmiiksi. Muutama sähköpistoke ja lista vielä
puuttuu. Viimeisin talkoo oli 7.9.
Koko rataa koskevia korjauksia ja huoltoja on
käynnissä koko ajan. Ampumahiihtäjien latupohjaa parannetaan 25 m pistooliradan takana. Vallikorotus 150 metrin radalla valmistui.
Myös Toramon aidan tarkistus alkaa olla
ajankohtainen. Radalle on hankittu korjauksia
varten 60 kyllästettyä (myrkytön) aitapylvästä.
Toramon edustajisto on miettinyt lumivaraston parempaa sijoituspaikkaa. Nykyisen lumen levitys alkanee 22.10. ja 5.-6.11. alkaa
ampumahiihtäjien kisakausi. Suojapuruille on
suunniteltu paikka radan aidan ulkopuolelta.
Vuoden 2017 ammunnan reserviläisten SMkilpailut 18.-20.8.2017 Rovaniemellä Toramolla ja Pahkamaalla. Kisan läpivienti on
”toramolaisten” yhteinen haaste vaikka vetovastuu onkin reserviläisillä.
Kannettavat tietokoneet elektronisen taululaitteen tueksi
Mikäli seuran jäsenistöllä olisi kellään ylimääräisenä kannettava läppäri kaapin nurkassa
lojumassa niin nyt voisi lahjottaa sen hyvään
käyttöön. Läppäri tulisi
seuran
Sius/scatt/noptel käyttöön. Vaatimuksina :
toimiva, xp tai windows 7 käyttöjärjestelmä,
laturi. Kaikki koneet tyhjennetään ja niihin
ladataan vain nämä ammunnassa tarpeelliset
ohjelmat.
LA osti kolme sopivaa kannettavaa tietokonetta ohjaamaan Vaihdekadulle tilattua kolmea SIUS-laitteistoa. Käytettyjä tarvitaan

kuitenkin edelleen. Kysykää tilanteesta Mika
Kinisjärveltä.
Kesän ja syksyn kilpailusaldoa – kaksi Suomen mestaruutta ja yksi hopea…
Ikäsarjojen pistoolin SM-kisoissa Mikkelissä
22.-24.7.Raimo Lusenius otti Y70-sarjan kultaa vakiopistoolilla. Pekka Ranua voitti hopeaa vakiopistoolilla Y60-sarjassa.
Naisten sarjassa LA:n Maija Kuusela voitti
Inkoon liikkuvan maalin SM-kisoissa villikarjun sekajuoksut ja sai pronssia normaalijuoksuissa.
Pienoiskiväärissä Mika Tikkanen ampui kovaa
tasoa jo alkutalvella Ruotsin sisäratakisoissa:
Kesällä Karstulan kisojen 1. jaksolla tuli 593
pistettä makuulta ja kakkostila. Salon kisoissa
Mika ampui elektronisiin ensin 612,3 (7.) ja
sitten 615,9 (4.). Huippuna oli 10.9. Jällivaaran sisäratakisan 596 pistettä (619,4).
Jällivaaran
Barentsottelussa 1.-2.10. Jani
Tuulaniemi ja Mika Kinisjärvi tekivät ilmapistoolilla hyvää jälkeä. Jani
Tuulaniemen 563 pistettä on kova ja Mika Kinisjärven 548 panee miettimään LA:n M-sarjan
joukkueen kokoonpanoa…
Elektroniset taululaitteet
Vaihdekadun sisäampumaradan varustusta
parannetaan vaiheittain. Tarkoituksena on
hankkia Sius-taululaitteita ja systeemin vaatimat tietokoneet ja kaapelit alkutalven aikana. Ensimmäinen tilaus kolmesta SIUSsysteemistä (10m ja 50 m) on tehty ja laitteet
ovat jo toimituksessa. Mika Tikkanen kertoi
pääsevänsä tarkastamaan ja testaamaan laitteita jo tulevalla viikolla. Laitteisto vaatii tuekseen toimivan telinesysteemin.
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Ampumakoulu, harrasteryhmä ja ohjaajakurssi
Syksyn 2016 ampumakoulu kokoontuu torstaisin klo 19-20.
Harrasteryhmät kokoontuvat maanantaisin
18.30-20 ja torstaisin 18-19.
Ampumakoulun ohjaajakoulutus käynnistetään vielä syksyn 2016 aikana. Tavoitteena on
saada kymmenen henkilön ryhmä mukaan.
Asehankinta
Harrasteryhmille on ostettu yksi uusi Feinwerkbau-ilmakivääri. Pois myydään kaksi
vanhempaa Feinwerkbau 300 S ilmakivääriä
hintaan 250 €/kpl.
Ilmakivääreistä tietää Mika Tikkanen.
LA-tekstiiliä voi tilata Mikalta
LA:n t-paitaa (17 €), pitkähihaista (25 €) ja
pikeepaitaa (33 €, kauluksellista) on tarkoitus
tilata lisää viimeistään viikolla 42. Jos olet
kiinnostunut ottamaan Lapuan logolla ja LA:n
logolla varustettuja paitoja, kysy Mika Tikkaselta.
Yhteystieto Mika Tikkanen 040-5223 259

