
Matkakertomusta 13.3-18.3 Norjan Hamarissa pidettyihin EM kisoihin.

Esko Karmala tuli valituksi EM-kisajoukkueeseen syksyn 2021 näytöillä, kisasta toiseen Esko rikkoi tulosrajan
590 ja oli suomen joukkueen paras ampuja makuuasennossa VIP sarjassa.

Kisavalinnan jälkeen mietimme hetken miten rahoitamme omavastuun. Kiitos TIKKAKOSKEN AMPUJAT
tuesta, saimme lähteä kisoihin. Fysiopaja Päivi Leminen, tuki huoltamalla Eskoa kisakuntoon ja Kuljetusliike
TÖRMÄ OY antoi tuen muihin kuluihin koskien kisareissua. KIITOS kaikille teille!

Lensimme 13.3 finnairilla näkkärit (näkövammaiset) ja inkkarit (inva-ampujat) samalla lennolla norjaan.
Kentältä Esko ja minä (avustaja Tarja) lähdimme suoraan kansainväliseen luokitukseen. Italialaiset
silmäspealistit tekivät nopean ja tarkan tutkimuksen, todeten että Esko saa luvan kilpailla VI sarjassa
seuraavat 4 vuotta.

Hotellille saavuimme ja odotimme muun joukkueen saapumista linja-autolla. Joukkue kävi illalla syömässä
yhdessä ja samalla kävimme läpi seuraavan päivän aikataulun.

Aamulla kisa-areenalle, minä ja Esko koronatestiin ja akreditointiin. Tämän jälkeen oli ohjelmassa
varustetarkastus, missä takki aiheutti päänvaivaa. Olemme noudattaneet ohjetta että pidä takkia hyvin
tähän saakka, nyt rullasimme ja vääntelimme takkia jotta se joustaisi enemmän. Hikisen tuokion jälkeen
takki meni tarkastuksesta läpi ja saimme varusteet hyväksytyiksi. Seuraavana oli vuorossa PET (pre event
training), harjoituksen jälkeen olimmekin valmiita lähtemään takaisin majapaikkaan.

Tiistaina oli aikainen herätys, koska kisa oli heti aamusta. Sekä ampuja että avustaja taisi jännittää ekaa
kisastarttia kohtuu kovasti. Kisa meni heikosti, mutta joukkuetuloksen vuoksi ammuttiin. Päivän draama tuli
kun Espanjan joukkue diskattiin varustetarkastuksen jälkeen ja näin joukkue nousi hopealle. Kansanvälinen
kisakokemus on nyt korkattu.

Keskiviikkona oli jälleen luvassa PET ja se olikin tuttua ja kovaa suorittamista. Olimme valmiita kisaan.

Torstaina kisa oli taas aamulla. Jännitys näkyi ja tuntui ampujassa. Tilanne tasoittui kilpailun kestäessä ja
Esko pystyi ampumaan hyvin samalla tasolla kuin suomessakin kilpailussa. Tulos 604,1 riitti peruskisan 5
tilaan ja päivä jatkuu finaalilla. Finaali jännitti sitten huomattavasti kovemmin ja tämän vuoksi ensimmäinen
5 laukauksen sarja meni huonosti. Loput 7 laukausta finaalissa oli hyvää tekemistä. Alun huono sarja vei
mahdollisuuden jatkoon ja näin olimme kisan 8. Finaali ei sujunut, mutta toi paljon oppia ja kokemusta
tulevaan. Joukkuekisa jäi suomen osalta väliin yhden joukkueen jäsenen sairastumisen vuoksi. Kisa olisi
käyty voitosta Espanjan kanssa.

Perjantaina valmistauduimme kotimatkaa varten. Kiitos kaikille matkan varrella meitä avustaneille
neuvojen tai muun tuen muodossa.

Tiimi Esko ja Tarja




