
Kretsmästerskap korthåll fält 
Stockholm Södra kretsmästerskap i korthåll vanns av Roger Adermark, Österhaninge  

Nästan 40 skyttar hade samlats vid Trosa-Vagnhärads skjutbana för att skjuta om 
förbundsmästerskap i Södermanland eller Stockholms Södras kretsmästerskap. 

Banläggaren hade fått till en jättefin skjutning, men hade hoppats på mer vind för att få lite mer 
spridning i fältet. Nu behövdes det inte någon vind för det banläggaren dukat upp och bjöd oss på 
räckte alldeles utmärkt och det visar sig att ingen sköt fullt.  

Nära var det men inte riktigt ända fram kom både Roger Adermark, Österhaninge och Peter 
Berkelund, Åtvidaberg som båda sköt 41 träffar och tappade sin träff på samma mål, den femte som 
var en tunna på modiga 97 meter och inte nog med det så sköt de i samma klass 

Att figuren hamnade så långt bort var inte meningen men skriver man inte upp avstånden som man 
mätt upp innan man sätter ut figurerna kan detta hända. 

Banläggaren drog av ca 3 meter från de 90 han trodde det var, men det var ifrån 100 meter han 
backade.   

Nu skall det skjutas på det man ser och det gjorde de flesta om man ser till resultaten och inte efter 
någon bok som vissa gör. Sedan skall man heller inte skruva för vind när det inte finns någon heller, 
men det är en annan historia 

Kretsmästare för juniorer blev Robert Rindå från Botkyrka skytteförening och att han var ensam att 
skjuta juniormästerskapet skall inte han behöva be om ursäkt för utan han är en värdig vinnare. De 
som inte var där är de som däremot skall be om ursäkt. 

Bra jobbat Robban.   

Roger Adermark, Österhaninge skf vann ställningsklassen där skyttar som skjuter ställningar såklart 
ingår, även om man är veteran. Gunnar Jansson, Ösmo tvåa på 37 träffar samma som Mattias 
Forsman, Botkyrka men fyra träffar från den ädlaste av medaljer. 

Att vi i Södra kretsen inte har senior resp. veteranmästerskap i våra fältskjutningar beror på att vi har 
så få vet….. jag menar seniorer. 

I liggandemästerskapet var det två skyttar som gjorde upp om segern och det var Lennart Wettergren, 
Södertelge skg som drog det längsta strået före Tintin Warvsten, Botkyrka skf. Tintin tappade allt på 
sista målet där han endast hade en träff, medan Lennart sköt fullt. Så orättvist kan livet vara ibland. 


