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 Referat från Rm  2013 

Goda framgångar för Östergötland i årets RM 
Under helgen avverkades årets riksmästerskap i jaktskytte utanför Nässjö vid jaktskyttebanan. 
Måste i skrivande stund berömma alla funktionärer och banansvariga för ett riktigt bra RM. 

Undertecknad med flera från min klubb var med och tränade på älgbanan under fredagen och då 
mycket problem uppstod tänkte nog vi nej inte igen!! 
Men personalen ordnade detta under dagen och det fungerade smärtfritt under resten av fredagen. 
Bästa jaktstigen var det massor av deltagare som sa och riktigt publivänligt då det var en kort 
sträcka. Detta borde vi alla tänka på och jag tror att de flesta klubbarna kan utverka detta,kan ju vara 
kul för de äldre som inte orkar gå flera kilometer och mer för att skjuta en jaktstig och jag vet att 
flertal av den äldre generationen skulle uppskatta detta. 
En mycket fin och välskött anläggning och det är riktigt kul att få medverka under sådana 
förutsättningar och omständigheter. 
Länge sedan Östergötland hade bra framgångar och då pratar jag grensegrar och då ska vi inte heller 
våra topp 20 placeringar. 

Bästa Östgöta skytt totalt blev Raol Andersson som vann skeet skyttet efter särskjutning med 23 träff 
i grund omgången tillsammans med Björn Ericsson från distrikt 03/Uppsala. 
Vill egentligen framhäva den riktiga skytten Andreas Karlsson från Finspång tävlande i junior klass 
som vann hageljaktstigen och blev 3:a på älgen och som blev 4:a totalt och framtiden ligger fint till. 
Ej heller att förglömma vår distrikts ordförande Peder Grankvist som vann hageljaktstigen utan 
konkurrens då han var enda skytt i veteran klass som sköt fullt. 
Tyvärr lyckades inte Peder i sin favorit gren Älg 80 m( första gången undertecknad under de 14 år 
som jag deltagit varit med om detta) men det kommer ett RM till…… 

Vår enda Dam deltagare Jenny Stockberg sköt mycket jämt och slutade total 7:a 
Grattis till våra medaljörer och till fina placeringar eller vad sägs om  8 st topp 5 placeringar varav 3 
guld och ett brons. 8 st topp 10 placeringar och 8 st topp 20 placeringar.. 

Tror att vi är på väg igen….. 
Grattis alla medverkande för fina framgångar. 

P.S Jag efterlyser bilder från RM och hoppas fler kan hjälpa mig med detta går att skicka till 
Webbmaster 
 
Webb://Göran Steen 
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