Upplandsserien korthåll fält 2018. Ett samarbete mellan fyra Mälardalsförbund.

Hans Hägglund tog sin första inteckning i veteranernas
vandringspris i Upplandsserien 2018
Hans Hägglund, Skultuna skytteförening, hade tidigare en inteckning i seniorernas
vandringspris, men tog i år sin första i veteranernas vandringspris, med 177 träff på sina fem
bästa tävlingar, det var också årets högsta resultat i serien.
I Upplandsserien ingick i år 9 deltävlingar, varav skyttarna fick räkna resultatet från sina
fem bästa tävlingar. Tre deltävlingar gick i Uppland (Almunge 5/5, Rasbo 3/6 och 9/9), två
stycken i Västmanland (Västerås 12/5, Sala 15/9), två i Södermanland (Vrena 21/4, TrosaVagnhärad 13/10) och två stycken i Stockholms län (Roslagsbro-Vätö 23/9 och Frösunda
7/10).
Totalt 83 skyttar gjorde någon start i serien, och sammanlagt gjordes totalt 275 starter. Störst
uppslutning var det i Vrena med 36 starter.
Serien är uppdelad på fyra klasser; Juniorer, som skjuter med kuddstöd KF11- KF15,
Seniorer, klasserna KF17- KFElit, Veteraner, skyttar i klasserna KF55- KF75 och
Kikarskyttar oberoende av klass.
Isak Johansson-Hede, Sala, segrade i Upplandsserien bland juniorerna, med 117 träff
(31+29+20+19+18) före Malin Häll, Frösunda, med 31 träff på sin enda tävling.
Bland seniorerna tog Åke Gustavsson, Almunge-Länna, sin andra inteckning i
vandringspriset efter totalt 172 träff (36+36+35+33+32) före Anders Hasselgren, TrosaVagnhärad, 169 träff (36+35+34+32+32) och Johan Nilsson, Almunge-Länna med 168 träff
(35+35+33+33+32).
Bland veteranerna toppade alltså Hans Hägglund, Skultuna, med totalt 177 träff
(36+36+36+35+34) före Jörgen Pettersson, Örsundsbro, 174 träff (36+36+36+34+32), och
Alf Sellin, Björksta, med 169 träff (35+34+34+33+33).
I kikarklassen vann Mikhail Stråldal, Örsundsbro, med 174 träff (36+36+34+34+34).
Eftersom bara en skytt sköt minst fem tävlingar delas ingen inteckning ut i år.
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