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Lotta Helsinger skyttedrottning vid NM
Lotta Helsinger från Kämparna i Sundsvall blev mästerskapens suveräna skyttedrottning med fem guld och ett silver
när Nordiska mästerskapen för skyttar med funktionsnedsättning avgjordes i danska Naestved.
Lotta var med i fem av de åtta guldmedaljerna som svenskarna fick med sig genom tullen hem från Danmark.
Tre av gulden sköt Lotta hem på egen hand efter segrar i luftgevär stående, luftgevär liggande och på sportgevär
3x20 skott på 50 meter.

Lotta Helsinger blev mästerskapens drottning. (Foto: Tommy Jonsson)
På luft stående blev det 491,1 poäng vilken var mer än elva poäng före närmaste konkurrent Monica Lillehagen från
Norge.
I liggandetävlingen på luftgevär blev det som vanligt mycket hårt men efter en bra final så stod Lotta åter igen
överst på prispallen, denna gång med 700,9 poäng.
Vid avslutningsdagen var inte Lotta helt nöjd med resultatet 559 på 3x20 men det gav ändå en ny guldmedalj till
kämpen från Kämparna.
De andra två av Lottas guld kom i lagtävlingarna på luftstå och 60 ligg på 50 meter.
Jonas Jacobsson var väl den som egentligen var närmst Lotta om titeln som Nordiska Mästerskapens skyttedrottning
eller kung.
Men Jonas fick nöja sig med två guld, varav ett individuellt trots att han segrade vid ett par tillfällen till men då det
bara var svenskar med i dessa klasser blev det inga fler officiella NM-guld.
Jonas vann 60 skott liggande efter en suverän avslutning med 299 på de 30 sista skotten i kvalificeringsrunan samt
fina 103,8 i finalen.
Detta gav slutpoängen 692,8 vilket var 12 poäng före vår skyttedrottning Lotta som här tog silvermedaljen.
16 medaljer
Totalt så sköt den svenska truppen som bestod av, Lotta Helsinger, Hilde Borg, Erika Åkerström, Viktoria Wedin,
Sofie Källhus, Joel Jansson, Jonas Jacobsson, Fredrik Larson, Håkan Gustavsson och Anja Saaristo hem 16 medaljer
hem till Sverige varav av åtta av renaste guld som vi redan har skrivit här ovan.
Men det bästa av allt var att samtliga skyttar i truppen hade minst en silvermedalj med sig hem i bagaget, helt
suveränt!
En helt suverän skjutning höll Timo Nyström från Finland på att göra.
Timo som är synsvag och skjuter med elektronsikte sköt 100, 100, 100, 100, 100 och 90 poäng efter att skjutit en
tia på fel tavla, 590 och en äkta "Emmons" fullbordades.
Anders Sundell som under tjugo års tid varit starkt engagerad inom handikappskyttet fick därmed avsluta sin
ledargärning med ännu framgångsrikt mästerskap.
Nya förbundskaptenen Jonny Karlsson från Sävsjö var med som lite "pryoelev" och fick på plats verkligen se hur man
coachar hem guldmedaljer på löpande band.
Jonny har nu en tuff mantel att axla men den smålänningen har ju verkligen rott hem stora projekt tidigare så det
skall nog gå bra.
Startskottet inför VM
Nu tar Jonny över tillsammans med dessa raders skrivare som blir kvar på ett hörn och startskottet mot nästa års VM
i Kroatien samt London 2012 är i princip avfyrat.
Officiellt kommer den verkliga Kickoffen ske i september sedan rullar skyttetåget igång, de som vågar kommer få en
spännande resa med många intressanta hållplatser innan VM.
Välkomna ombord!
Lite axplock från resultatlistorna:
Jonas Jacobsson, 590 Fredrik Larsson, 583 Lotta Helsinger, 491,1
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Viktoria Wedin, 702,5 Sofie Källhus, 698,4 Joel Jansson, 693,4
Lotta Helsinger, 700,9 Fredrik Larsson, 699,4 Jonas Jacobsson, 692,4
Viktoria Wedin, 674,3 Anja Saaristo, 696,1 Viktoria Wedin, 703,1
Jonas Jacobsson, 1157 Sverige, 1785 Ashley Adams, 685,0
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