En meget travl indendørs vintersæson på 15 meter banerne er nu ved at gå på hæld for Boddum – Ydby
Skytteforening.
Vi har deltaget i utallige stævner og flere forskellige turneringer, med meget fine resultater til følge.
I landsdelsturneringen DGI Nordjylland på 15 meter cal. 22 (salonriffel) og luftriffel har vi haft deltagere i følgende
klassegrupper.
Børn, - Junior, - Senior/Ung, - Åben og Veteran klasserne.
I børnegruppen har vi haft deltagelse af ikke mindre end 12 hold hvert med 4 skytter.
Junior klassen har været repræsenteret med 2 hold.
Fritstående skytter med 2 hold.
Senior skytter med 1 hold.
Og Åbenklasse gruppen med 4 hold.
I alt har B.Y.S. deltaget i turneringen med ikke færre end 84 skytter.
Landsdelsturneringen på lufthold i Børnegrupperne blev vundet af vores førstehold der består af.
Asker H. Jensen, Rasmus Nicolajsen, Mathias M Nielsen Og Peter Josefsen.
Det samme hold vandt ligeledes holdfinalen og dermed guld medaljer ved de Nordjyske Mesterskaber med 1594/54
point, meget tæt fulgt af Vilsted Skf. På andenpladsen med 1593/54 point. Og Vester Hassing på tredje pladsen med
1593/51 point.
Individuelt en førsteplads til Camilla Johannesen i Børnerække 2 og en tredje plads til Emil Grud i Børneklasse 1
På Cal. 22 (salonriffel). Blev vi i landsdelsturneringen nr. 6 og dermed lige akkurat det sidste hold i finaleskydningerne
med et hold bestående af Asker H. Jensen, Peter Josefsen, Mathias M Nielsen og Emil Grud,
Med en kæmpeindsats af alle mand lykkedes det mandskabet at kæmpe sig op på en flot andenplads og dermed en
sølvmedalje i finaleskydningen ved de Nordjyske mesterskaber.
Denne gruppe blev suverænt vundet af et hold fra Vester Hassing med 1599/97 point.
B.Y.S. med 1591 og på tredjepladsen Vodskov med 1590/60 point.
Individuelt i børnerækkerne er det blevet til flere meget flotte placeringer.
Cal.22 Jonas tilsted nr 1 i børneklasse 2 i samme række Magnus Johansen nr 3.
De to omtalte børnehold har med deres placering kvalificeret sig til DM i Marts Måned.
På junior siden er B.Y.S. også helt fremme i skoene.
Luftturneringen vindes af vores juniorhold bestående af Nanna Lynggaard Christensen, Rune H. Jensen,
Hanne Johannesen, og Mogens Kappel, med 3176/101 point. På andenpladsen Vester Hassing med 3145/73 og på
tredjepladsen Aalborg Skyttekreds med 3141/92.
I finaleskydningen ved de nordjyske mesterskaber lykkedes det holdet at bevare sin førsteplads og dermed
guldmedaljer.
Individuelt fine placeringer til.
Junior 2 Rune H. Jensen nr 2 på Cal.22 og nr. 1 på Luftgevær.
Mogens Kappel nr. 2 på luftgevær.
Holdet har med sin placering kvalificeret sig til DM i Marts måned.
På Cal. 22 siden sluttede holdet på en flot fjerde plads i turneringen.
Og i finaleturneringen ligeledes på en fjerdeplads.
Denne gruppe skytter har desværre hvert år et tilbagevendende problem, da de har nået den alder hvor mange af
dem skal på ungdoms og efterskole. Dette skete så også i år hvor fire fem af de rigtigt gode skytter rejste fra byen.
Som et lille kuriosum kan nævnes at vinderen i Junior 1 netop er en af de skytter som er rejst på ungdomsskole, Marc
Lund Jensen stiller i år op for Bjergby.
For vore voksenskytters vedkommende er turneringen vel overstået, men de nordjyske mesterskaber afvikles først i
begyndelsen af marts måned så resultatet herfra må følge senere.
I Landsdelsturneringen, har vi ligeledes opnået fine resultater.
B.Y.S. stillingsskytter cal. 22 blev nr 6 i turneringen og er dermed med i finaleskydningen.
Senior holdet (tidligere Veteran) blev nr. 5 og er ligeledes med i finaleskydningen i Marts Måned.
På luftsiden er et åbenklasse hold ligeledes med i finaleskydningen.

Udover de omtalte turneringsskydninger har B.Y.S. været repræsenteret ved et utal af riffelstævner og
præmieskydninger rundt om, i og udenfor landsdelen med mange fine placeringer til følge.
De næste store opgaver hvor vi har rigtigt mange skytter tilmeldt bliver Jyllandsstævnet som lokalt foregår i Karby på
Mors d. 15 – 20 februar
Derefter følger for voksenskytternes vedkommende de nordjyske mesterskaber d. 6/3 disse mesterskaber er
samtidig udtagelse til DM i Vingsted.
For B.Y.S.
Bent Jensen

