Senior DM i 15 m. cal. 22 riffel og 15 m. luftgevær i Vingsted. 4-5-6 April
Dansk mesterskab i 15m. luftriffel til Betina P. Sørensen der på papiret stillede op for Boddum –
Ydby Skytteforening.
Betina der oprindeligt er fra Sydthy men til dagligt arbejder og bor i Sønderjylland benytter
normalt Broagerlands Skytteforenings skyttefaciliteter til sin daglige skydetræning.
Da Betina rykkede op som ungskytte i Sydthy var hun en overgang ved at opgive sin skydning.
I B.Y.S kom hun til at skyde turneringsskydning sammen med tre erfarne og friske herrer skytter
hvilket gav hende lysten til at fortsætte med skydningen.
Dette og mange andre ting har gjort at hun har valgt at repræsentere B.Y.S. i konkurrencer og som
Betina siger, stadig betragter Boddum- Ydby Skytteforening som sin forening.
Udover Betinas flotte resultat, var det ikke ligefrem de store jubelscener fra Boddum Ydby
skytternes side der prægede de danske mesterskaber på seniorernes og ung skytternes 15 m cal.
22 riffel og luftgevær i Vingsted skyttecenter som fandt sted i weekenden 4-5-6-April.
Med ca.800 - 10000 riffelskytter fra hel landet.
Boddum – Ydby Skytteforening havde tilmeldt 15 skytter, hvoraf 5 skytter deltog både på 15 m gevær og 15
m luftgevær. De 15 skytter fordelte sig i følgende klasser.
3 Ung skytter der er skytter fra 17- 20 år, som skyder fritstående uden nogen form for støtte.
Placeringer:
Nr 43 Steffan Hasager 356/01
Nr 44 Magnus Jensen
354/01
3 skytter i mesterskabsklassen som er senior skytter fra 21 år - >> der skyder fritstående, og uden nogen
form for støtte.
Mesterskabsklassen er inddelt i tre klassificeringer alt efter skyttens resultater.
Placeringer:
Nr 8 Betina P. Sørensen Mesterskab 2 373/07
Nr. 20 Lars Jensen
Mesterskab3 355/01
6 skytter i åbenklasse som er senior skytter fra 18 år - >> der skyder med rem på deres gevær og med
albuestøtte på bordet foran skytten.
Åbenklassen er ligeledes inddelt i tre klassificeringer.
Placeringer:
Nr. 97 Gert Jensen
Åbenklasse 1 391/08
Nr. 10 Tom Jensen
Åbenklasse 3 382/05
3 skytter i veteran klassen der er for skytter fra 56 år >> og som ligeledes skyder med rem og albuestøtte.
Veteranklassen er ligeledes inddelt i tre klassificeringer.
Placeringer:
Nr. 54 Bent Jensen
Veteran 1
388/09
Nr. 28 Elly Jensen
Veteran 2
381/02
Nr. 33 Kurt Thomsen
Veteran 2
379/08

Som det fremgår af placeringerne var det ikke alle B.Y. S Skytterne der gennemførte samtlige skydninger.
Ikke alle levede op til deres egne forventninger i de indledende skydninger og ikke alle klarede
kvalifikationskravene.
15 m. Luftgevær
3 skytter i Åbenklasse 1
Placeringer:
Nr. 39 Pernille Jensen
Nr. 66 Tommy Hasager
Nr. 75 Gert Jensen

ÅKL.1
ÅKL. 1
ÅKL.1

397/14
394/08
392/03

1 skytte i Mesterskabsklassen 3
Placeringer:
Nr. 1 Betina P. Sørensen
Mesterskab 3

385/06

Da det jo er hele den danske skytte elite der deltager i de danske mesterskaber er det i sagens
natur utroligt svært at skyde sig ind i toppen, så udover Betinas første plads i luft riffel med 385/06
point og hendes 8 plads i 15 m. riffel 383/07 point blev det kun til yderligere en plads i top 10 som
gik til nybegynderen og DM debutanten Tom Jensen i Åben klasse 3 der endte netop på en 10
plads med 382/05 point
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