Verksamhetsberättelse från 6,5 fält och bana 2012.
2012 inleddes med 69:de fjärdadagsskjutningen i Tulleråsen där Ebbe Wikman och Urban
Magnusson sköt bäst av JH-skyttarna med 32 träff. Därefter sköts det några serieskjutningar
med varierande skyttar i topp på de olika tävlingarna. Så kom då två av de större
fältskjutningarna i länet och först ut var jämtträffen med Örjan Sjölund som bäste länsskytt
med 40 träff. Dagen efter anordnades Ovikskannan Där vi inte lyckades få någon skytt på
framskjuten placering. Sedan for våra fältskyttar till Västernorrland för att delta i fältyran, 3
tävlingar i ö-viksområdet. 1/4 var det dags för DM fält som i år gick i Dagsådalen. Där
segrade i seniorklassen Leif Jonasson Sveg. I veteranklassen segrade Urban Magnusson
Häggenås. Sedan sköt vi fält i Ramselefors och Umeå. Därefter drog Urban ensam upp till
tornedalsrallyt. Så följde SM fält Där Leif Jonasson och Urban Magnusson klarade sig bäst
med en 9.e och 19.e plats i veteranklassen. Nästa större tävling var Mittnordiska Som tyvärr
pga. krock med tavelträffen fick några färre startande i år.
DM gevär liggande gick i Ytterhogdal där blev Urban Magnusson Häggenås veteranmästare
Seniormästare blev Stefan Jonasson Ytterhogdal.
DM gevär ställningar arrangerades i Hammarstrand Veteranmästare blev Roland Sandberg
Strömsund och Seniormästare blev Stefan Jonasson Ytterhogdal
Ytterligare en banskjutning annordnades och det var Hogdalsträffen tyvärr med lågt
deltagande från JH skyttarna.
Några få skyttar deltog i banskyttetävlingar utanför länet och SM gevär och därmed var det
slut på säsongen för 6,5 skyttet för 2011.
Under jan. feb. avgjordes skyttiaden, DM Öpiaden och Jämtlandsserien i luftgevär mer
information i verksamhetsberättelsen från luftgevärssektionen.
Korthållsskyttet 2012 bestod av en Jämtlandsserie med totalt 200 starter, Ett DM med totalt
15 startande där samtliga medaljer erövrades av Hogdalsskyttar, Dessutom deltog skyttar från
Hogdal även i norrlandsmästerskapen Kh där de erövrade 3 pallplatser och Paradisträffen i
Arvika samt JuniorSM. Dessutom startade ett antal skyttar i rikstävlingarna SVD Kh och
Riksskölden.
K-pistskyttarna hade som vanligt sina DM. I bana liggande vann Roland Sandberg Strömsund
I bana ställning vann Sven Erik Nilsson Bräcke och i Fält vann Roland Sandberg Strömsund.
Resultat finns att hämta på www.jamtskytte.se Och www.AC-skytte.com
Stefan Jonasson gevärssektionen

