DM Vingsted ungdom 2016
Flere guldmedaljer til Boddum – Ydby Skytteforening
Ikke færre end 957 Cal. 22 skytter (salonriffel) og 545 luftriffel skytter var tilmeldt dette års Danske mesterskab for ungdoms
skytter som fandt sted i Weekenden d. 19 og 20 marts i DGI skyttecenter i Vingsted.
Som omtalt i en tidligere artikel havde tre hold fra B.Y.S. via de nordjyske mesterskaber kvalificeret sig til at deltage i
holdkonkurrencerne ved årets mesterskaber.
De tre hold var, et børnehold (BK1) på cal.22 og et BK1 hold på luftriffel samt et juniorhold 1 på cal.22. Udover de omtalte hold
havde foreningen tilmeldt yderligere en række individuelle skytter, så der i alt deltog 20 Børne og junior skytter fra B.Y.S.
Desværre nåede ingen af vore 2 foreningshold på cal.22 riffel så langt som til finaleskydningerne.
Vort BK1 hold på cal.22 sluttede på en flot 14 plads ud af ialt 34 hold.
Vort Junior 1 hold på cal. 22 sluttede ligeledes på en 14 plads ud af i alt 28 hold.
Anderledes heldigt så det ud for BK1 holdet på luftriffel.
Vi havde på forhånd forholdsvis høje forventninger til ”luftholdet” der som tidligere omtalt i avisen vandt landsdelsturneringen
for luftriffel skytter og dermed det nordjyske mesterskab.
Holdet der består af Mathias N. Nielsen, Peter Josefsen, Asker H. Jensen og Rasmus Nicolajsen indfriede til fulde vore
forventninger ved at vinde finalen og dette års danske mesterskab.
Det stod ellers ikke i kortene inden finalen at de skulle vinde da de blot var på en 4 plads før finaleskydningen, men efter en
meget nervepirrende skydning, og med et fuldt hus på 800 point i den sidste skydning var de urørlige på førstepladsen. Holdet
vandt med sammenlagt 1599 point kun 1 point fra det maksimale som er 1600 point. Det må nok siges at være en komfortabel
sejr.
På andenpladsen med 1595 point fulgte Særslev Skytteforening, og på tredjepladsen Midtdjurs Skytteforening med 1593 point.
På den individuelle side vandt Rune H. Jensen en guldmedalje i junior 2 rækken på Cal.22 med 398 point.(max 400)
Ligeledes i junior 2 besatte Rune en 3 plads med 399 point (max 400) på luftriffel.
Ved årets mesterskaber var der landsdækkende tilmeldt 11 DGI landsdelshold.
To af vore børneskytter, Laura Dahl og Magnus Johansen der begge deltog på DGIs Nordjyllands landsdelshold på Cal 22 vandt
begge en bronze medalje da holdet sluttede på en tredjeplads.
På landsdelsholdet på 15 meter luft der består af i alt 15 skytter var B.Y.S. repræsenteret med ikke færre end 5 skytter, Asker H.
Jensen BK1, Peter Josefsen BK1, Rune H. Jensen Jun2, Frederik Nicolajsen BK1 og Hanne Johannesen Jun1.
Holdet måtte desværre se sig placeret lige udenfor medaljerækken på en 4 plads.
Det vil føre for vidt at nævne alle vore skytters placeringer ved dette års danske mesterskab for ungdom.
Men blot at sige at det har været en meget værdig afslutning på en yderst aktiv og god indendørssæson.

