DM i riffelskydning for Ungdom i Vingsted
Danske mestre – prøv engang at smage på ordene – danske mestre det er da stort og så to gange
den samme dag i to forskellige discipliner.
Lørdag d. 14/9 kørte 16 skytter, en betydelig flok forældre og ledere fra Boddum- Ydby
Skytteforening af sted sydpå med kurs mod Vingsted, med os havde vi rigeligt af forsyninger i form
af ammunition til geværerne. Og derudover masser af pålæg og brød der var skænket af Super
Best og Bager Røgter i Hurup.
Begivenheden som vi kørte efter var det Danske Mesterskab i Riffelskydning for ungdomsklasserne
i henholdsvis 50 – 200 – og - 300 meter skydning.
Stævnet og stævnedagen gik netop som vi havde forudset.
Der var en hektisk stemning og en meget fortættet spænding lige til det sidste.
Med mere end 1000 Børne og junior skytter kan et stævne i Vingsted for en førstegangs deltager
virke totalt kaotisk og rodet. – der er geværer, kasser og mennesker overalt i en tilsyneladende
uorganiseret masse. Men der er orden i rodet, alle ved hvad de går efter.
Af de 16 skytter som deltog i stævnet var der 6 førstegangsdeltagere, som må have følt sig totalt
overvældet af det store opbud af mennesker og materiel, men de virkede totalt uimponerede og
gik til sagen med krum hals og sidevind, og de skød alle op til deres allerbedste.
Som nævnt i indledningen fik vi hele 2 danske holdmesterskaber med os hjem fra Vingsted.
Nanna Christensen, Mogens Kappel, Kristian Fabricius, og Rasmus Jensen vandt finalen på 200
meter i børneklassen med 1174/41 point - mod Sønderborg skyttekreds med 1172/38 point.
Lærke Amby Fabricius, Marck Jensen, Kristian Fabricius, og Rasmus Jensen, vandt ligeledes finalen
på 50 meter i børneklassen med 1590/76 point – mod Samsø Skytteforening med 1583/78 point.
Som det fremgår, er der to gengangere på holdene.
Mesterskabsstævnet var samtidig et farvel til to af vore ”garvede” børneskytter der slutter deres
”børneskyttekarriere” med bravur. Kristian Fabricius og Rasmus Jensen er fra næste sæson rykket
op i Junior klassen.
Vi har i Boddum – Ydby Skytteforening heldigvis et stort potentiale af børneskytter til at overtage
deres plads på BK1 holdet så der er vi fulde af fortrøstning.
Foreningens juniorhold som består af Steffan Hasager, Mads Kappel, Niels Christensen, og Kristian
Overbeck Gregersen endte på en 14 plads af 19 hold.
Ingen af vore Børne og juniorskytter placerede sig i de individuelle finaler.
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