Raseborgs Skyttar r.f.
Pistolsektionen

ÅRSBERÄTTELSE
Under verksamhetsåret 2018 har följande personer varit invalda i
Pistolsektionens styrelse:
Ordförande:
Jan Nyberg
Viceordförande:
Armas Andersson
Sekreterare:
Kasper Förström
Kassör:
Minna Lehtonen
Styrelsemedlemmar: Anders Boström, Therese Fagerström,
Ari Kankilampi, Tobias Lindgren, Lawrence
Mariani-Cerati, Bo Molander
Suppleant:
Jori Arrakoski
Som sektionens representanter i RS-centralstyrelse har Jan Nyberg och Kasper
Förström fungerat samt Tobias Lindgren som suppleant. Ansvarsperson för
silhuett och practical var Dennis Olander.
Under verksamhetsåret 2018 har det hållits höst- och vårmöte samt
styrelsemöten.
Verksamhet under 2018:
Året 2018 har sektionens skyttar presterat fina resultat och placeringar i
värdetävlingar. Bland resultatlistorna hittas bl.a. individuellt:
– FM guld i grovpistol skjutet av Raimo Laine i H60 klassen
– FM guld i luftolympiapistol skjutet av Raimo Laine i H60 klassen
– FM guld i luftpistol skjutet av Amanda Toivola i D18 klassen
– FM silver i klenpistol skjutet av Raimo Laine i H60 klassen
– FM brons i grovpistol skjutet av Kenneth Mariani-Cerati i H60 klassen
– FM brons i olympiapistol skjutet av Kenneth Mariani-Cerati i H60 klassen
– FM brons i luftolympiapistol skjutet av Armas Andersson i H60 klassen
och lag:
– FM guld i grovpistol i A50 klassen (Raimo Laine, Kenneth Mariani-Cerati,
Lawrence Mariani-Cerati)
– FM silver i luftolympia i A50 klassen (Raimo Laine, Armas Andersson, Lawrence
Mariani-Cerati)
– FM brons i standardpistol i A50 klassen (Raimo Laine, Kenneth Mariani-Cerati,
Lawrence Mariani-Cerati)
Nya RS-rekord som har noterats under året:
– 529 poäng i klenpistol i D60 klassen av Päivi Mariani-Cerati
– 483 poäng i standardpistol i D60 klassen av Päivi Mariani-Cerati
– 567 poäng i grovpistol i H60 av Raimo Laine
– 428 poäng i klenpistol i A80 klassen av Bernt Lindholm.

– 333 poäng i luftpistol i A80 klassen av Bernt Lindholm.
– 529 poäng i luftolympiapistol i H50 klassen av Jan Nyberg.
– 540 poäng i luftolympiapistol i H60 klassen av Raimo Laine.
– 523 poäng i luftolympiapistol i A70 klassen av Armas Andersson.
– 502 poäng i luftolympiapistol i A75 klassen av Ulf Fagerström.
– 420 poäng i luftolympiapistol i A80 klassen av Bernt Lindholm.
– 523 poäng i luftstandardpistol i A70 klassen av Armas Andersson.
– 427 poäng i luftstandardpistol i A80 klassen av Bernt Lindholm.
– 541 poäng i luftpistol 30+30 i A70 klassen av Armas Andersson.
– 462 poäng i luftpistol 30+30 i A80 klassen av Bernt Lindholm.
Sektionens verksamhet har gått i traditionell stil, med välbesökta
månadstävlingar både på luftpistol, luftstandard, luftolympia, 30+30 på luft,
fripistol och 30+30.
Sektionen har på krutvapen arrangerat
– RS-mästerskap i samtliga 25m grenar och fripistol
samt klubbkamper mot PorkkA i fripistol och mot Finnair i sportpistol. RS
segrade i båda klubbkamperna.
På luftpistol har sektionen arrangerat
– Jultävlingen
– RS-mästerskap
– SFSM i luftolympiapistol
och klubbkamper mot HanA och PorkkA i Västerbyhallen.
Sektionen har dessutom skjutit sig till segrar i klubbkamper mot ESF och FinA
på luftpistol.
Sektionens skyttar har deltagit i Mästerskapsserien med ett A-lag, och i
Hemmabaneserien på luftolympia.
Juniorträningarna i Västerby på måndagar har tränarna Armas Andersson,
Tobias Lindgren, Lawrence Mariani-Cerati, Raimo Laine och Jan Nyberg dragit.
Det har också letts många skolklasser och grupper som besökt skyttehallen för
att prova på pistolskytte.
Till slut vill pistolsektionens styrelse här tacka alla, både skyttar och andra, som
hjälpt till och arbetat för sektionen under det gångna verksamhetsåret, samt
önska en god fortsättning.

Ordförande:
Jan Nyberg

Sekreterare:
Kasper Förström

