
LÄMMINHENKINEN ESBO-TRÄFFEN 2015 

 

     

                                                                                Teksti ja kuva: Kim Lindholm 

Esbo Skytteförening joka vastaa tämän ennätyskelpoisen EM-katsastuskilpailun järjestelyistä teki alusta alkaen 

hienoa työtä. 

Junioreistamme osallistui 10-vuotiaiden istumatukisarjaan Jimmy Skogberg ja naisten 16v sarjaan Melinda ja 

Sandra Moring. Miesten 16v sarjaan osallistui Casimir Munck. Urheiluampujamme taistelivat hienosti ja tuliaisina 

olivat kaiken väriset mitalit. Erityisesti maininnan arvoista on, että ESF:n Cristian Friman ampui sarjassa M16 

uuden Suomen ennätyksen 410,0. Lauantain kilpailuun osallistui myös Katarina Långström naisten sarjassa. 

Tulosluettelo 

PISTESIJA KATARINALLE POLISHOPEN KILPAILUSSA BIALYSTOKISSA. 

http://www.esboskytte.fi/kevyt/html/Esbotraffen/ET2015/ET2015tulokset18122015.pdf


 

Katarina selvitti itsensä finaliin naisten ilmakiiväärin henkilökohtaisessa kilpailussa 29.11. tuloksella 412,7 joka 

riitti seitsemänteen sijaan peruskilpailussa. Aina oli 26. tuloksella 402,3. 

 

Finaalissa Katarina paransi sijoitustaan ja tuli kuudenneksi. Kisan voitti Liettuan Juraite Cesynaite tuloksella 

206,3. 

  

  

  

Kuva: Kirsi Rönnkvist  

 

Miesten ilmakiväärissä Sebastian oli kahdestoista tuloksella 612,3 ja naisten ilmapistoolissa Kirsi sijoittui 21. 

tuloksella 369 ja Emma 25. tuloksella 363. 

KSF ON NYT SINETTISEURA 

Kyrkslätt Skytteförening sai sinettinsä syysvuosikokouksen yhteydessä Masalan Ljusdalassa 

torstaina 19.11,  samassa paikassa missä seura perustettiin 90 vuotta sitten.  



 

  KSF on kehittänyt toimintaansa viimeksi kuluneiden vuosien aikana määrätietoisesti ja tällaiselle kehitystyölle on ollut 

seurassa jo pitkään tilaus. Sinettiseurahanke on suorastaan ollut seurajohdon velvollisuus KSF:n mainioita nuoria 

kohtaan. Seuratoiminnan kaikki kulmakivet; Ampumaurheilukoulu, huippu-urheilu ja harrasteammunta voivat hyvin. 

Seura tarjoaa mielekästä tekemistä nuorille samalla kun se panostaa voimakkaasti huippuurheiluun, tällä hetkellä jopa 

kansainväliseen yhteistyöhön.  

Lue lisää                    

 

  

 

  

  

      

  

Ilma-ase Cup 2015   Tulos ja eräluettelot 

  

KSF ILMA-ASE LEIRI 26-27.9               

KSF järjestää ilma-ase leirin joka on avoin kailille KSF jäsenille RS-ampumahallissa Tammisaaressa 26-27.9. 

Ilmoittautumiset viimeistään 23.9 Arille. 

Lue lisää 

http://www.ksf.idrott.fi/sinetti/
http://www.ksf.idrott.fi/ilmacup/
http://www.ksf.idrott.fi/fi/aloitussivu/view-81210-47260


 

  

   

KOTI SIVULLA HÄIRIÖITÄ 

Valitamme koti sivulla esiintyvät häiriöt 

jotka johtuvat serveri ohjelma ja sivu 

modulin päivityksestä. 

FSI korjaa esiintyvät häiriöt, mutta tämä 

on kova ja aikaa vievää urakka sillä 

serverillä on yli 80 eri koti sivua joita 

käsin täytyy muuttaa. 

SM-KULTA SISARUKSET 

 

 

 KSF:n sisarukset Katarina ja Sebastian Långström voittivat  SM-kultaa miesten ja naisten 

sarjoissa lauantaina Turussa käydyssä ilma-aseiden SM-kilpailussa. 

Ei tällaista varmaan kovin usein ole  tapahtunut, iloitsevat Kata ja Seba kultamitalit kaulassaan 

Kuva: Lassi Palo, SAL 

  
 

Katarina voitti naisten N-sarjan finaalin tuloksella 204,3 oltuaan peruskilpailussa neljäs. Finaali oli jännittävä, sillä 

ennen viimeistä laukausta Isonkyrön Metsästys- ja Ampumaseuran Marianne Palo johti kilpailua 0,1 pisteellä. Naisten 

sarjan mestaruus on Katarinalle ensimmäinen. Viime vuoden mestari KSF:n Aina Kivi oli peruskilpailussa 20:s ja Petra 

Liljeberg 23:s. N-sarjan ilmakivääriin SM-kilpailuihin osallistui 53 ampumaurheilijaa. 



1. Katarina Långström, KSF             204,3 

2. Marianne Palo, IMAS                     203,7 

3. Jenna Kuisma, PAS                      180,7 

Miesten M-sarjan finaalin voitti Katarinan pikkuveli 16-vuotias Sebastian tuloksella 201,4 ja voitti selvästi 3,1 hopealla 

sijoittuneen Lehtimäen Ampujien Jaakko Björkbackan. Sebastian oli peruskilpailussa kolmas tuloksella 615,1. 

Viimevuoden miesten sarjan mestari Juho Kurki KaA voitti peruskilpailun tuloksella 623,5 mutta sai finaalissa tyytyä 

pronssiin. M-sarjan ilmakivääriin SM-kilpailuihin osallistui 51 ampumaurheilijaa. KSF:n Jan Liljebergin sijoitus oli 48:s. 

1. Sebastian Långström, KSF            201,4 

2. Jaakko Björkbacka, LehA               198,3 

3. Juho Kurki, KaA                            181,3 

KSF:n pistooliampujat Kirsi Rönnqvist ja Emma Numminen osallistuivat naisten N-sarjaan. Peruskilpailussa Kirsin 

sijoitus oli 9:s tuloksella 383,3 p ja Emman 11:a tuloksella 381,1 p. Kirsi pääsi myös finaaliin jossa loppusijoituksena 

oli hieno viides sija. 

SEBASTIAN EM-KISADEBYYTISSÄ 

Sebastian Långström on nyt tehnyt debyytinsa suuressa kansainvälisessä arvokisassa. Hän osallistui torstaina poikien 

ilmakiväärin 60 ls EM-2015 kilpailuun Arnheimissa. Hänen tuloksena 610,7 oikeutti sijaan 30. Finaaliraja oli 617,4 ja se on 

alle hänen Puolassa viime marraskuussa ampuma Suomen ennätys 618,9. 

Seba ei ollut ihan tyytyväinen suoritukseensa koska tulos ei vastannut hänen odotuksiaan. Kokemuksena tämä kisa oli 

kuitenkin sekä antoisa että opettavainen. Tästä on varmasti hyötyä tulevissa arvokisoissa johon hän tietysti tähtää mukaan 

kilpailemaan. 

Sebastian osallistui samana päivänä myös Air50 kilpailun yhdessä Saana Peltosen kanssa. Näytöskilpailussa, jolla ei ole 

EM status, oli mukana kaikkiaan 25 joukkuetta koostuen tyttöstä ja pojasta. Kukin pari ampui peruskilpailussa 30 min 

aikana 50 laukausta eli 25 laukausta per urheilija, joten laukauksille jää paljon aikaa. Suomen joukkueen tulos oli 502,6 ja 

sijoitus 23:s. Mielenkiintoinen ja nopeatempoinen kilpailu oli ampujien kommentti. Air50 on mukana ensi kesäkuussa 

Bakussa järjestettävien Euroopan kisojen virallisessa kisaohjelmassa. 

KSF JUHLI 90-VUOTISSYNTYMÄPÄIVIÄÄN KISAKALLIOSSA 



 

 

 

   

Kyrkslätt Skytteförening vietti 90-vuotissyntymäpäiviään yhteistyökumppani Kisakallion Urheiluopiston 

Rantamakasiinissa 28.2.2015 jolloin oli kulunut tasan 90 vuotta seuran perustamisesta. 

  

Lisää ... 

  

  

  

 

JOUKKUE SM HOPEA KSF NAISILLE 

Ilma-aseiden joukkue SM-kisat ratkotiin Ylihärmässä 14-15.2.2015. KSF:n naisten joukkue sijoitui toiseksi erittäin 

tasaisessa kilpailussa ja hävisi IMASin pienimmällä mahdollisella erolla ts. 1 pisteellä. KSF:n joukkueessa ampiuvat Aina 

Kivi, Katarina Långström ja Erica Dufvelin. N-luokkaan parhaasta henkilökohtaisesta tuloksesta  395 vastasi Aina. 

1. IMAS 1                         1167 

2. KSF                             1166 

3. Sodakylän Ampujat      1158 

YHTEISTYÖSOPIMUS KSF - KISAKALLION URHEILUOPISTO 

http://www.ksf.idrott.fi/ksf90fi/


 

Kyrkslätt Skytteförening ja Kisakallion urheiluopisto ovat solmineet yhteistyösopimuksen ampumaurheilun sekä muiden 

palveluiden kehittämiseksi. 

Yhteistyösopimuksen myötä kummallekin sopijaosapuolelle syntyy uusia ja mielenkiintoisia mahdollisuuksia 

ampumaurheilun ja -valmennuksen kehittämiseen. Lisäksi yhteistyö mahdollistaa Kisakallion olemassa olevien 

urheiluleiri ja kokouspalveluiden kehittämisen sekä laajentamisen. 

  

Kyrkslätt Skytteföreningin puheenjohtaja Lennart Långström on iloinen Kisakallion ja ampumaurheiluliiton sekä tietysti 

oman seuransa välisen yhteistyön syntymisestä 

  

Kisakallion yhteistyön ansiosta voimme tarjota urheiluampujillemme mahdollisuuksia harjoitella hyvällä radalla, 

elektronisilla taululaitteilla, joita seuralla itsellään on rajoitetusti. Seura pystyy myös järjestämään kilpailuja ja leirejä 

Kisakalliossa. Erityisen mielenkiintoinen on mahdollisuus viikonloppuleirien ja  kilpailujen järjestämiseen 

muonituksineen ja majoituksineen. 

  

Kisakallio näkee todella upeana uutena kohderyhmänä ampumaurheilijat. He tuovat aivan uudenlaista tekemistä 

Kisakalliolle. Ampumaurheilu on maassamme menestyslaji ja opiston tunnettuus kasvaa ja pääsemme tukemaan 

urheilua ja varsinkin nuoria saamaan mahdollisuuksia kehittää omia taitojaan urheilun saralla, kertoo Urheiluopisto 

Kisakallion markkinointipäällikkö Harri Hollo. 

  



Kisakallion Urheiluopisto on Lohjalla toimiva liikunta-alan valtakunnallinen koulutus- ja valmennuskeskus. Kisakallio 

tarjoaa korkeatasoiset opiskelumahdollisuudet mm. liikuntaneuvojan tutkintoon, liikunnan ammattitutkintoon ja 

valmentajan ammattitutkintoon. Kisakallio tarjoaa lisäksi huippuolosuhteet monipuoliseen ja tavoitteelliseen harjoitteluun 

ja valmentautumiseen mm. voimistelussa, koripallossa, melonnassa, soudussa, jääkiekossa, taitoluistelussa, 

salibandyssä, lentopallossa, jalkapallossa, suunnistuksessa ja nykyään myös ilma-aseammunnassa. Kisakallion 

urheiluopiston näkyvimmät ja suurimmat kumppanit ovat Suomen koripalloliiton Susi-jengit sekä Suomen Voimisteluliiton 

rytmisen voimistelun ja joukkuevoimistelun maajoukkueet, jotka ovat valinneet Kisakallion Urheiluopiston omaksi 

valmennus- ja kehityskeskuksekseen. 

  

Yhteistyösopimus astui voimaan 1.1.2015 

SEBASTIAN NIMETTY ARNHEMIN EM-KISOIHIN 

 

Sebastianin tulokset ovat olleet lupaavia tällä kaudella. Puolessa hän ampui uuden Suomen ennätyksen ja Ruotsin 

Swedish Cupista tammikuun alussa hänellä oli kotimatkalla kaulassa kaksi pronssimitalia oltuaan finaalissa jokaisena 

kilpailupäivänä. Tammikuun lopussa pidetyssä München kansanvälisissä kilpailuissa tuli niinikään kaksi hyvää 

kilpailusuoritusta. 

KSFM ILMA-ASEMESTARUUS KISAKALLIOSSA 9-10.2.2015 

 

  
 

Sebastian Långström on nimetty Suomen joukkueeseen joka matkustaa 2.-

9.3.2015 pidettäviin ilma-ase EM-kilpailuihin Hollannin Arnheimissa.  

Kilpailu paikoista oli tosi kova tällä kertaa sillä Suomen joukkueeseen 

valittiin vain 14 urheilijaa. 

Kuva: Lassi Palo/SAL 

  



 

Tulosluettelo 

ILMOITA S-POSTI OSOITTEESI ! 

Tulemme jatkossa lähettämään KSF- jäsentiedotteet sähköpostitse. Ilmoita mielellään samalla kännykkänumerosi. S-

posti ilmoituslomake löytyy Jäsensivuilla. 

  

SWEDISH CUP-2015: KIRSI JA SEBASTIAN PRONSSILLE 

KSF oli jälleen menestyneimpiä suomalaisseuroja pohjoismaiden ampumaurheilu vuoden 2015 avaavassa Swedish 

Cupissa. Uuden Vuoden ja Loppiaisen välillä Ruotsin Sävsjössä käytävä ilma-asekilpailu on ylimoimaisesti alueen suurin 

kilpailutapahtuma ja keräsi tänä vuonna ennätykselliset 632 osallistujaa, Suomesta, Ruotsista, Tanskasta, Norjasta, 

https://ksf.idrott.fi/Site/Data/1686/Files/Resultat%202015/Resultat%20KSFM-2015%20Luft-Ilma.pdf


Saksasta, Hollannista ja Sveitsistä. Suomalaisia oli tänä vuonna lähtöviivalla kaikkiaan 101 ampujaa josta seistemän oli 

KSF-ampuijia. 

Kisatapahtuma on kolmipäiväinen, koostuen kolmesta erillisestä kilpailusta. Lajeina ovat ilmakivääri ja ilmapistooli ja sarjat 

ovat: naiset, miehet sekä nais- ja miesjuniorit 20 v. Kyrkslätt Skytteförening saavutti yhteensä kolme pronssimitalia, 

kolmipäiväisen kilpailutapahtuman aikana. 

 

Kirsi Rönnqvist sijoittui naisten ilma- pistoolissa kolmanneksi kisojen päätös- päivänä 5.1 

finaalissa. Peruskilpailussa hänen tuloksensa oli 375 p. 

Kuva: Svenska Sportskytteförbunde  

            t 

      

 

Sebastian Långström oli miesjunioreiden sarjassa kaksoismitalisti sillä hän nappasi pronssia 

sekä  4 että 5.1 finaaleissa. Hänen peruskilpailun tulokset olivat 617,9 ja 615,5. 

  

Sebastian selviytyi finaaliin myös kisojen avauspäivänä, sijoittuen silloin finaalissa 

kuudenneksi. 

Kuva: Svenska Sportskytteförbundet 

  

  

 

 

 

 

 

 

  

 



Tiensä finaaliin selvitti joka kilpailupäivänä myös ilmapistooliampuja Emma Numminen naisjunioreiden sarjassa, 

peruskilpailun tuloksilla 365, 365 ja 369, sijoittuen finaaleissa kerran viidenneksi ja kahdesti kuudenneksi. 

Muut KSF ampujat kisoissa olivat Aina Kivi, Erika Dufvelin, Katarina Långström sekä Petra ja Janne Liljeberg. Michael 

Liljeberg toimii joukkuejohtajana. 

Swedish Cup 2015 tulosluettelot (pdf) ja valokuvat (Flikr). 

KSF MUKANA MATKAILUMESSUILLA 15-18.1 HELSINGISSÄ 

   

   

  

Helena Kivi perehdytti messuvieraat 

ammunnan saloihin Visit Karelian 

ampumahiihtostandillä 

Kuva: Lennart Långström 

EM-NÄYTTÖKILPAILU KISAKALLIOSSA 1.2.2015 

 

http://iof3.idrottonline.se/ImageVaultFiles/id_111998/cf_104/Resultatlista_sc_2015.PDF
https://www.flickr.com/photos/105063836@N07/sets/

