En danmarksmester til Boddum-Ydby Skytteforening
I weekenden 22. og 23. marts 2014 deltog 20 børne- og juniorskytter fra BYS til DM i
Vingsted Skyttecenter, hvor op mod 900 skytter var til stede.
Det var et skarpt felt, skytterne var iblandt. Men traditionen tro kom skytterne fra
BYS hjem med fine resultater. Weekendens fineste resultat stod Lærke Amby
Fabricius for, idet hun blev danmarksmester på 15 meter luftriffel. Lærke skød
imponerende 200 med 16 krydstiere i hovedskydningen efterfulgt af 200 med 14
krydstiere i mesterskabsskydningen, ialt 400/30. Et virkeligt flot resultat af den unge
skytte.
Udover dette resultat havde foreningen Kasper Hjort Lousdal med i den individuelle
finale på 15 meter salonriffel. Her fik han en flot 20. plads ud af 265 skytter i BK1.
BYS deltog også med et foreningshold i børneklassen på salonriffel. Her fik Kasper
Hjort Lousdal, Lærke Amby Fabricius, Marc Lund Jensen og Mogens Kappel en 15.
plads. Lidt bedre gik det for BK-foreningsholdet på luftriffel. Her sikrede Lærke Amby
Fabricius, Marc Lund Jensen, Nanna Lynggaard Kristensen og Mogens Kappel
klubben en 13. plads. De unge skytter havde nok selv haft lidt højere forventninger,
da de igennem sæsonen har været godt skydende, men nerverne slog ikke helt til i
dette skarpe felt.
Foreningsholdet på 15 meter salonriffel for juniorer bestod af Mads Kappel, Rasmus
Jensen, Kristian Fabricius og Kristian Gregersen. De unge herrer fik en samlet 11.
plads. Samme mandskab repræsenterede foreningen på 15 meter luftriffel for hold,
og her blev det til en fin 6. plads. Længe så det ellers ud til, at holdet skulle med i
finalerunden, men i løbet af søndagen stod det klart, at resultatet lige netop ikke
rakte til en finaleplads.
Af andre resultater skal nævnes at DM-debutanten Rasmus Nicolajsen på 15 meter
luftriffel BK1 tog ned og skød 2 gange 200 med ialt 16 krydstiere. Kristian Fabricius
som netop er rykket op i juniorklassen fik en flot 5. plads i JUN1 på 15 meter
luftriffel.

Fra klubben deltog endvidere Peter Josefsen, Rune Hougs Jensen, Hjalte Jensen,
Asger Hougs Jensen, Oliver Bojesen, Dennis Thomsen, Christoffer Larsen, Mikkel
Lund Jensen, Kasper Jensen og Mikkel Thomsen.
Der var stor forældreopbakning til skytterne, og der var altid nogen, skytterne kunne
få hjælp af i virvaret af de mange mennesker i skyttecenteret. En speciel tak skal dog
lyde til især Elly og Bent Jensen, Mogens Enevoldsen og Lars Peter Kristensen for
ihærdig hjælp til de unge mennesker inde på skydebanerne lørdagen igennem.
DM var afslutningen på inde-sæsonen, og skytterne rykker den 12. april ned på
skydebanerne i Dover Skov for at starte op på ude-sæsonen.

