DM voksenskytter 2015 DGI Vingsted
Med 13 tilmeldte senior skytter til det nyligt afholdte Danske mesterskab i 50-200300 meter skydninger er B.Y.S. den forening i region Nordjylland der i lig med
ungdomsmesterskaberne stillede med flest skytter til dette års Danske mesterskab
for seniorer i DGI skyttecenter i Vingsted.
Udover at se de mange af vore skytter der var udtaget til DGI Nordjyllands
landsdelshold var det en udpræget fornøjelse I Weekendens mange skydninger at se
de tre” gamle” erfarne kæmper Lars Thesbjerg, Anders K. Jørgensen, Michael
Madsen, og i langdistance sammenhænge den ”Bette ny” Louise Madsen gå til sagen
i næsten alle discipliner.
I holdkonkurrencen for foreningshold på 200 meter for senior besatte de med
572/21 point første pladsen
Nr. 2 Blev Vemmelev SG&I med 570/17 point og på en tredjeplads med 564/11 point
fulgte så Svinninge Skytteforening.
I finaleskydningen måtte B.Y.S. holdet desværre se sig besejret af Vemmelev på
førstepladsen med 1143/32 point, og Ålborg Skyttekreds på andenpladsen med
1131/24.
Efter et meget tæt forløb med Ålborg blev det blev dog til en flot bronze medalje og
1131/31 point til B.Y.S holdet der fulgte på tredjepladsen.
Åbenklasse holdet bestående af: Vinni Christiansen, Louise Hasager, Tom Jensen, og
Kivan Villum, kvalificerede sig desværre ikke til medalje skydningerne.
I holdkonkurrencen på 50 meter for senior, placerede B.Y.S holdet,
Lars Thesbjerg, Anders K Jørgensen, Michael Madsen, og Louise Madsen sig på en 4
plads, med 777/28 point, a point med Bredstrup – Pjedsted IF 777/32, på tredje
pladsen, her er det antallet af skudte x tiere der er afgørende for placeringen.
I finaleskydningen tog B.Y.S. holdet dog kraftig revanche og skød sig til en
sølvmedalje på en flot andenplads med 1557/57.
Særslev skytteforening på førstepladsen med 1565/68, og Fløng- Hedehusene Skf.
På en tredjeplads med 1556/56.
I holdkonkurrencen for Landsdelshold på 200 meter senior, var B.Y. S. repræsenteret
af Lars Thesbjerg, Anders K Jørgensen, Michael Madsen, Lars Jensen og Niels
Christensen.
Holdet sluttede desværre udenfor medalje rækkerne på en femteplads.

På seniorernes 50 meter landsdelshold, der består af 20 blandede skytter fra DGI
Nordjylland var B.Y.S ligeledes repræsenteret ved: Anders K Jørgensen, Vinni
Christiansen, Lars Thesbjerg, Louise Madsen, og Elly Jensen.
Holdet sluttede med en bronze medalje på tredjepladsen.
På gevær 50 meter finalen for ung +senior 1-3 Vandt Lars Thesbjerg en bronze
medalje på tredjepladsen med 498,3 point foran Rikke Mæng fra Ørre
Skytteforening på fjerde pladsen med 497,6 point.
Med 198/12 point i Gevær 50 meter klasse 1 slutter Anders K Jørgensen på en
tredjeplads, hvilket udløser et gavekort
Gevær 50 meter Åkl 2 Besætter Vinni Christiansen fra B.Y.S. med 197/8 point en
tredje plads, hvilket ligeledes udløser et gavekort
På 200 meter i mesterskab 3 klassen vinder Louise Madsen sølv i
mesterskabsskydningen med 278/7 point, hun er A point med Marianne Lamhauge
på første pladsen, men da Mariannes mesterskabs skydning er et point bedre bliver
hun erklæret for vinder.
Gevær 200 meter klasse 3 Louise Madsen nr. 1 med 143/5 foran Marianne
Lamhauge med 142/5. dette udløser endnu et gavekort.
Gevær 300 meter klasse 1
Nr.1 og en guld medalje Lars Thesbjerg med 286/12 .
Nordisk program gevær 300 meter klasse 1. Nr. 2 og sølv Lars Thesbjerg 330/95.
Udover at have deltaget med stor succes i DM har Lars Thesbjerg deltaget i
yderligere en del konkurrence skydninger som blev afsluttet i forbindelse med
afviklingen af dette års Danske Mesterskab i Vingsted.
Lars har i årets løb deltaget i de såkaldte DAN - CUP stævner, der afholdes som en
række lokale stævner rundt om i landet, og som kulminerer i en finale skydning på
300 meter.
Lars bliver bedst sammenlagt og bliver derfor vinder af DAN-CUP pokalen.
Derudover har Lars Thesbjerg deltaget i skydningen om den Danske Mesterskabs
vandrekæde i riffelskydning, hvor Lars endte på en 4 plads.

Som det fremgår af ovenstående referat fra De Danske Mesterskaber i riffelskydning
i Vingsted har Boddum – Ydby Skytteforening været rigt repræsenteret i stort set
alle discipliner ved årets mesterskaber.

For B.Y.S.
Med venlig hilsen
Bent Jensen

