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FÖR ÖDE,SHO**GSGILLE
ödeshögs Skyttegille har haft årsmöte.' Lennart

Rapp omvaldes till ordförande och ny i styrel-
sen, efter Hans Martinsson blev Arne Sabel . I ung-
domssektionen blev Ulf Lundstedt ny ordförande
efter Anders Carlson .

Under året har gillet firat sitt 80-årsjubil eum
med dels banskjutning i Stora Lund , dit hela

Sk-yttepav,iljongen i Häggestad samtliga Ödeshögsskyttar fick pakaler kl 5: Mats Andersson .
har under å :et genomgått en ~ hedersp,zrlser . För att ibredda Kl 4 : 'Olle Karlsson. Kl 3 Arne
större reparation med bl a nytt' intresset har ett nytt vandrings- Sabel. Kl 2 Rike Johansson, Ung-
tak :och nya fönster. Åtgärden, pris satts upp, där de lägre krlas- ~ domsmmästens pet : Anita Rapp,
har kostat cirka 5 000 kronor . sornaa ges kraftiga tillägg och LåggandemåsterSkarpet .: Q1le Kåmhs

son Semiebavling kl B2-B3 `sketiskt å framti-nk tim~ish t dV 't å Hä be e gges a s a-sam en p
nan har haft, sedvanlig omfartt-
ning med 25 tränings- och täv-
lingsskjutningar.
Lu'ftgevärssefktlonen har under

året genomfört Svenska Mäster-
skapen på lnuftgev'är, vilket blev
en stor arrangörsframgång.

I fältskjutningen har gillet dei:-
tagit. i förbundstävlingen samt
med 'två lag i kretstäMlingen, o
gillets ~fält5kyttar lyckades med
prestationen att erövra första-
Platsen' f kretsens Div 1-tävling .
',x +pistsektiomen är inte stor till

antalet, men naggande god . Len-
n'ant Rapp harr ingått i förbun-
dets SM-lag i fältskytte och re-
sultatet i den knallhårda kon-
kit'rrense,n b ev en I4 :e place/ring .
Även föreningens 3-mannalag
nådde prisplats. När förbundets
baåskyrtte terskap avgjordes
henbflärdes två mlästerskapsme-
daljer, förutom hederspriser.
I kretsens banmästerskap blev

Holger Jonsson guldmedaljör och

förbundet varit inbjudet, och dels med en stor

festlighet i september på Värdshuset Vävergår-

den med en lång rad hyllningar och gåvor . Bland

annat återskänkte gillets gamla ordförande Tors-

ten Palmer, ett av honom erövrat vandringspris

från åren 1909-1932.

• pman ser op
den inför kommande år.
Kurt Blixt blev giltlesmästare i

banskjutning och Mats Andersson
tog mästerskapet -i /fältskytte,
medan Anita Rapp var den som
heI>t dominerade un .domsskybtet .

Hön 'blev också särskilt upp-
mammad för sina bedrifter,r-n
`'då` h,on et4töJ1 ett :av ödeshögs
Idrottsklubb uppsatt pris bland
ungdom .. tid-,1n den som gjort den
bästa idrottsprestationen i ödes-
hög-under året . Av vandrringspri-
sei tog Hans Martinsson hest
cupen' för alltid och samma sak
gjorde . Olle Karlsson beträffande
Eda Skans .
Hela den digra resultattabellen

ser ut 'så här : Jubileumspokalen :
Holger Jonsson. Mästerskapsprä-
set, Kurt Blixt. Cupen : Hans
Martinsson. Eda Skans: Oke

Johansson. Kl B4-B5: MatsÅri-
dersson. Juni tävl 1: Anita. Rapp.
Tävti 2: Anlita Rapp Täv1 3 : 11aki
Lakar Tävl 4 : Anita Rapp . Sv
Dagbl riksskytte : kl 5 : Mats An-
dersson medalj . Kl 4: Olle Karls-
son och Hans Andersson medalj
och hpr. Kl 2 Kurt Blixt o Ingvar
Wiik medalj och hpr . Götebongs-
Postens Kpisttäll ing: Lennart
Rapp S plakett hpr och Ulf Wc-
den B plakett hpr. Gillets mäs-
terskapsmeda:ljer. Banskjutning :
Guld Kurt Blixt, silver Mats An-
dersson, brons Olle Karlsson.
Fältskytte: Guld Mats Andersson
silver Hans Martinsson, brons
Olle Karlsson .
Märken och medaljer har erövrats
enligt följande:

Riksskyttemedalj k-pdst : A:ke-
AJgmanik. Skyttemärke gevä/r,

Karlsson, Fältskyttepriset : Hel- silver: Kurt Blixt, Åke Johans-
ger Jonsson. ö-C-p'ris'et : ödes- son . Lå:B : Hans Martinsson. Fält-
högs Skyttegille . Korporattiions- skyttemärke Guld : Allan Hor-
priset : Möbelkompaniet . Gillets man, silver: Kurt Blixt, brons :

Åke Johansson. LÅBF: Lennart

Ranp. Automat skyttemärken
LÅS: Holger Jonsson . LA.B: Len-
nart Rapp. östergötlands skytte-
förbunds medaljer: silver Ulf
Weden, Kurt Blixt, Holger Jons-
son. Brons: Åke Johansson .
öSF:s jubileumsplaketter : kl 14
år : Per-Ove Karlsson guld. Siv
Karlsson brons. kl 15 år: Kennet
?navarsson silver . Kl 2 : Kurt
Blixt brons. Propagandamedalj i
öS rikstävling: kl 2 Kurt Blixt,
Ingvar WHk, Arne Glader, Åke
Johansson, Gösta Wilen . Kl 14 :
Per-Ove Karlsson, Siv Karlsson,
Stig Andersson, Mikael Eriksson.
Kl 15: Kennet Ingvarsson . Kl 16 :
Anita Rapp, Anders Lundin, Klas
Tillmair, Ulf Holmgren och Leif

i Laine .


