
Maija	  Nuorten	  SM-‐ampumahiihdoissa	  tulpamestariksi	  
	  
Kontiolahdella	  kisatuissa	  nuorten	  ampumahiihdon	  SM-‐kisoissa	  Ahveniston	  
Ampumahiihtäjien	  saaliina	  oli	  9	  mitalia	  ja	  tukku	  hyviä	  sijoituksia.	  
Lauantaina	  oli	  ohjelmassa	  normaalikisa	  ja	  sunnuntaina	  yhteislähtö.	  Kisat	  hiihdettiin	  erittäin	  
talvisessa	  pakkasessa	  ja	  ihanan	  aurinkoisessa	  säässä.	  
	  
N14-‐sarjassa	  Maija	  ampui	  tarkasti	  ja	  otti	  lauantaina	  ammunnalla	  010	  sarjansa	  voiton.	  Sisko	  
Jenni	  täydensi	  menestystä	  neljännellä	  sijalla	  ammunnalla	  121.	  Sunnuntaina	  Maijan	  voitto	  tuli	  
ammunnalla	  100	  ja	  Jenni	  otti	  112-‐sakoilla	  kuudennen	  sijan.	  
Samanikäisissä	  pojissa	  Roope	  otti	  hienosti	  ensimmäisen	  SM-‐mitalinsa,	  pronssisen,	  
normaalimatkalla	  ammuttuaan	  211-‐sakot.	  Yhteislähdössä	  Roope	  sai	  tyytyä	  neljänteen	  sijaan	  
ammuttuaan	  sakkoja	  321.	  
	  
Nuorimmissa	  eli	  13-‐sarjoissa	  oli	  eniten	  osanottajia.	  Taavi	  oli	  upeasti	  kymmenes	  nolla-‐
ammunnalla	  normikisassa.	  Seetin	  sija	  oli	  24.	  kahdella	  ohilaukauksella.	  Osanottajia	  oli	  sarjassa	  
50.	  Yhteislähtökisassa	  Seeti	  oli	  13.	  nolla-‐ammunnalla	  ja	  Taavi	  25.	  kahdella	  sakolla.	  	  
13-‐tytöissä	  Hilda	  otti	  normaalikisassa	  001-‐ammunnalla	  hopeaa,	  Kaisa	  oli	  18.	  012-‐sakoilla	  ja	  
Fanny	  33.	  223-‐ohilaukauksilla.	  Yhteislähtökisassa	  Hilda	  oli	  5.	  (1+1),	  Fanny	  27.	  (3+0)	  ja	  Kaisa	  
28.	  (3+1).	  Tyttöjen	  13-‐sarjassa	  osanottajia	  oli	  37.	  
	  
15-‐sarjan	  normaalimatkalla	  Joona	  oli	  neljäs	  (2+2+1),	  Jani	  SM-‐kisojen	  ensikertalaisena	  9.	  
(2+2+0)	  ja	  Sakke	  15.	  (2+0+3).	  Tytöissä	  Netta	  oli	  9.	  (3+2+0)	  ja	  Jutta	  ensikertalaisena	  SM-‐
kisoissa	  sijoittui	  13.	  (4+3+4).	  Yhteislähdössä	  Netta	  nosti	  sijoituksensa	  hienosti	  viidenneksi,	  
kun	  ohilaukauksia	  tuli	  vain	  kaksi.	  Jutan	  ammunta	  4+3+2	  riitti	  sijaan	  14.	  Pojissa	  Jani	  ampui	  
upean	  nolla-‐ammunnan	  ja	  sijoittui	  sarjansa	  viidenneksi.	  Sakkekin	  nosti	  sijoitustaan	  
muutamalla	  ollen	  12.	  (2+3+2).	  
	  
M16-‐sarjassa	  Teemu	  oli	  normikisassa	  10.	  (1+4+3)	  ja	  yhteislähdössä	  seitsemäs	  sakoilla	  1+1+4.	  
	  
Vuotta	  vanhemmissa	  normikisassa	  Lauri	  oli	  1+3+2	  sakoilla	  seitsemäs	  ja	  Pauli	  8.	  ammuttuaan	  
3+2+2.	  Yhteislähdössä	  Laurin	  sija	  oli	  kahdeksas	  sakkojen	  ollessa	  1+1+4.	  
	  
N19-‐sarjan	  normikisassa	  tuli	  AAH:lle	  kaksoisvoitto.	  Auli	  oli	  ykkönen	  kahdella	  sakolla	  ja	  
Jessika	  kakkonen	  kolmella	  sakolla.	  Viidenneksi	  sijoittui	  puolestaan	  Erika	  seitsemällä	  
ohilaukauksella.	  Artturi	  oli	  samanikäisissä	  miehissä	  ensimmäistä	  kertaa	  pyssy	  selässä	  ladulla.	  
Ammunnan	  ollessa	  2+4+3+3	  Artturin	  sijoitus	  oli	  9.	  Yhteislähdössä	  Auli	  otti	  hopeaa	  0+2+1+0	  
ammunnalla.	  Jessikan	  ohilaukaukset	  3+1+1+2	  tiputtivat	  sijoituksen	  neljänneksi.	  Erikan	  
kisassa	  2+0+2+4	  ammunta	  toi	  sijan	  7.	  Artturin	  hiihto	  ja	  ammunta	  4+3+2+3	  riitti	  
yhteislähdössä	  sijaan	  6.	  
	  
Miesten	  21-‐sarjan	  normikisassa	  Miksu	  toi	  hopeaa	  0+2+1+1	  sakoilla.	  Atte	  oli	  4.	  3+2+2+1	  
ohilaukaksilla,	  Erik	  5.	  ammuttuaan	  0+1+0+2	  ja	  Henrin	  hiihto	  ja	  ammunta	  2+2+0+2	  toi	  sijan	  8.	  
Yhteislähtökisassa	  Atte	  otti	  hienosti	  kultaa	  ammuttuaan	  1+0+0+1,	  	  viidenneksi	  ylsi	  Miksu	  
viidellä	  ohilaukauksella,	  Henkka	  oli	  kuudes	  neljällä	  ja	  Erik	  kahdeksas	  kolmella	  
ohilaukauksella.	  
	  
Onnittelut	  kaikille	  hyvistä	  suorituksista!	  Oulussa	  jatketaan	  hyvien	  tulosten	  metsästystä!	  
	  



	  


