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Kevätkausi 2017 käynnistyi vilkkaana…
LA:n vuosikokouksessa 31.1.2017 yhdistyksen
puheenjohtajan tehtävät siirtyivät Erkki Kantolalta Mika Tikkaselle. Erkki Kantola ja entinen hallituskokoonpano jatkaa puheenjohtaja lukuun ottamatta entisissä tehtävissä.
Edunvalvontaan on vuoden 2016 lopulla ja
2017 alussa panostettu entistä enemmän.
Vaihdekadun sisäampumaradan kohtalosta ei
kenelläkään ole varmaa tietoa. Ampujat ja
jousiampujat ovat yhdessä olleet yhteydessä
kaupungin päättäjiin, jotta mahdollisen korvaavan sisäradan käyttöön saanti olisi kohtuullisessa ajassa ennakoitavissa.
LA:n, Lapin Jousen ja RAM:in tilanne on saatettu päättäjien tietoon. Mm. Rovaniemen
kaupunginvaltuustossa on tehty valtuustoaloite mahdollisesti tarvittavan korvaavan
suorituspaikan takaamiseksi. Aloitteen allekirjoitti yli puolet valtuutetuista yli puoluerajojen. Epävarma tilanne jatkuu kuitenkin
edelleen.
Kilpailutoimintaa 2017
Pohjois-Suomen mestaruuskilpailu ilmakiväärillä ja ilmapistoolilla ammuttiin Vaihdekadulla 11.-12.3. Sisäradalle asennettiin LA:n neljä
elektronista taululaitetta ja toiset neljä Sodankylän Ampujien meille kisaa varten lainaamaa laitetta. Kisan läpivienti oli aikaisempaa helpompaa ja sujuvampaa. Laiteasennuksessa aikaa kului perustusten tekoon. Sodankylälle kuuluu kiitokset ja radan kokoajille
myös. Kymmenen taululaitetta lisää ja kisojen
lukumäärä kasvaisi heti.

Toramolla ammutaan kaksi isompaa kilpailua kesällä 2017. Viikko jälkeen juhannuksen
1.-2.7.2017 ammutaan ruutiaseiden PohjoisSuomen mestaruuksista. P-SM-kisan jälkeen
Toramolla ammutaan Reserviläisurheiluliiton
Suomen mestaruuskilpailut 19.-20.8.2017.
ResUL:in SM on pohjoisen ampujien yhteinen
voimannäyttö. Toimihenkilöitä tarvitaan moneen tehtävään. Lapin Ampujien majalle mm.
perustetaan LA:n hoitama kahvio. Kahvion
hoitoon tarvitaan kymmenen vapaaehtoista.
ILMOITTAUDU MUKAAN
Kesän ruutikisat antavat hyvän mahdollisuuden kerätä tuomarikortteihin suorituksia.
Voit myös suorittaa II-luokan tuomarikortin
tarvittaessa järjestettävällä erillisellä kurssilla.
P-SM-kisat on hyvä harjoitus ResUL:in SMkisalle. Merkatkaa kalenteriin P-SM 1.-2.7. ja
SM-kisat 19.-20.8.2017.

SM-mitaleita vuodelle 2017
Maija Kuusela otti Jurvan liikkuvan maalin
SM-kisoissa 4.-5.2. naisten sarjan hopeaa ja
pronssia. LA:n ensimmäiset vuonna 2017.
Mitalijahti jatkuu Tampereella ilmapistoolin
SM-kisoissa 31.3. – 2.4.2017. Raimo Lusenius
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ja Pekka Ranua tähtäävät mitaleita Janin ja
Tapion säestyksellä…

jantaille ja lauantaille perustetaan ryhmät.
Kerro suosikkivuorosi ja ILMOITTAUDU mukaan! Lähetä sähköposti tai soita Mikalle!

Lapuan kisa- ja harjoitteluasuja tilataan taas
Seuran edustusasujen tilausaika on viikko 12.
T-paitaa (20 €), pitka¨hihaista (28 €) ja pikeepaitaa (35 €, kauluksellista) tilataan kysynnän
mukaan.
Tilattavat tulevat Seuran ja Lapuan Logolla.
Mahdollisien uusien yhteistyötahojen ilmaantuessa asiasta informoidaan tilaajia. Tukijoiden myötä paitojen hinta pienenee.
Tilaukset Mikalle sähköpostiin, malli, koko ja
määrä. Mikan yhteystieto: puh 040 5223259
tai sähköposti mikatikkanen67@gmail.com.
Jos sinulla on tiedossa yhteistyötahoja, joita
kiinnostaa näkyvyys seuramme edustusvaatteissa niin ole yhteydessä Mika Tikkaseen,
Mika Kinisjärveen tai Juhani Tulppoon.
Naisten ampumakoulu alkaa 6.5.2017
Vielä muutama paikka voi olla avoinna sisäradalla la 6.5. alkavaan naisille erityisesti tarkoitettuun ampumakouluun. Keväämmällä
koulu jatkuu Toramolla. Ilmoittautumiset
kerää
Mika
Tikkanen
mikatikkanen67@gmail.com. Ampumakoulun ohjelma
löytyy LA:n facebook-sivustolta ja nettisivulta
http://lapinampujat.kapsi.fi

Valmennusryhmiin ilmoittautuminen - kysely
LA muodostaa vakiovuoroilla harjoittelevista
ampujista jälleen valmennusryhmiä. Vaihdekadulla maanantaina ja torstaina säännöllisesti ampuvat kuuluvat mukaan. Myös per-

Nuorisokoulutusta Lapin alueen kanssa
Ampumaurheilukoulun ohjaajakoulutus järjestetään
Haaparannassa
sunnuntaina
19.3.2017. LA on mukana…

