Lang Weekend i skytternes tegn.
Weekenden d. 3 – 4 – 5 februar stod med få undtagelser så afgjort i Boddum Ydby
Skytteforenings ungdomsskytters tegn.

Fredag d. 3/2 Afholdt Thisted Kommune i Thyhallen traditionen tro den årlige Thy Awards
der er en hædring af aktive sportsudøvere fra Thy der i 2016 havde gjort sig bemærket på
nationalt eller internationalt plan og dermed sat Thy på det sportslige landkort.
Boddum Ydby skytteforening var repræsenteret med ikke færre end 9 skytter.
De 4 børneskytter Asker Hougs Jensen, Rasmus Nicolajsen, Mathias Nielsen, og Peter
Josefsen blev i 2016 danske mestre på 15 meter luftriffel ved DM stævnet i Vingsted.
Rune Hougs Jensen blev dansk mester på 15 meter gevær som første års junior skytte.
Kasper Lousdal blev dansk junior mester på 300 meter landdistance gevær.
Louise Madsen på voksen landshold på 50 meter gevær.
Anders K. Jørgensen deltager ved NM gevær terræn.
Og Lars Thesbjerg ligeledes NM gevær terræn.

Allerede Om Lørdagen d. 4/2 skulle mange af vore hædrede børne og junior skytter i kamp
om holdfinaleplaceringerne i dette års landsdelsturnering for ungdomshold.
Med hold fra hele DGI Nordjylland Skydning er landsdelsturneringen for ungdomsskytter på
15 meter gevær og 15 meter luftgevær nu afsluttet, og med meget fine resultater for B.Y.S.
skytterne.
Luftturneringen
De 5 bedst placerede hold i luftturneringen er forlods selvskrevne til en plads i
holdfinalerne, og med en flot 1 plads og dermed en guldmedalje samt en 3 plads og en
bronze medalje i den nu afsluttede holdturnering, placerede 2 af vore børnehold sig til
holdfinalekampen i 15 meter luftgevær.
Da alle holdfinaleskydningerne for både børne og juniorhold fandt sted både lørdag og
søndag, og da mange af skydeholdene ligeledes skød over begge dage fik vi først de
endelige resultater sent søndag eftermiddag hvilket var med til at øge spændingen
betydeligt over begge dage. Og da skydningerne kunne følges on-line samtidig fra Både
Aalborg og Bjergby blev det ofte nogle yderst nervepirrende forestillinger.
Det ene af vore børnehold på Luftgevær, der består af Jonas Tilsted, Lærke Ninn, Camilla
Johannesen, og Magnus Johansen, formåede at skyde sig til en guldmedalje med 1597 point
foran Vilsted med 1595 og Vester Hassing med 1592

15 meter gevær
Da de 6 først placerede hold i 15 meter gevær turneringen er selvskrevne, og med
placeringer som nr. 4-5-8-12 ud af de i alt 25 børnehold fra hele Nordjylland i
holdturneringen kvalificerede 2 af vore børnehold sig i til holdfinale kampen.
Vores bedste børnehold der består af, Kasper Jensen, Martin Svendsen, Lærke Ninn, Camilla
Johannesen, skød sig fra en 4 plads ind på en bronzemedaljeplads. Så det må siges at være
en flot afslutning på holdturneringen.
På den individuelle side er det værd at bemærke et par skytter der var helt i særklasse
denne Weekend.
Sixten Thomsen formåede at skyde fuldt hus i alle sine skydninger dvs. 4X 200 ialt 800
point, hvilket er yderst sjældent i finaleskydninger godt gået Sixten.
Sixten skød sig til en sølvmedalje i luftskydning. Og er dermed i de individuelle finaler i både
gevær og luftgevær, der finder sted i Thisted søndag d 5/3.
Lau Hougs Jensen skød sig til en guldmedalje i BK2 på luftgevær.
Derudover skød Camilla Johannesen, Jonas Tilsted, Lau Jensen, og Lærke Ninn sig ligeledes i
den individuelle luftgevær finale i Thisted.

På juniorsiden klarede vore skytter sig også særdeles godt i Weekendens
holdfinaleskydninger i Bjergby.
På 15 meter gevær besatte et hold bestående af Marc Lund Jensen, Kasper Lousdal, Rune
Jensen, og Mogens Kappel en 3 plads og dermed en bronzemedalje. Med 1585 point
På luftsiden skød holdet med, Kasper Lousdal, Mathias Nielsen, Hanne Johannesen, og
Laura Dahl sig til en flot sølvmedalje med 1587 point.
Individuelt har følgende juniorer skudt sig til finaleskydning i Thisted søndag d. 5/3
Marc lund ( gevær, Luft,)
Mathias Nielsen (Gevær Luft)
Rune Jensen( Gevær).
Kasper Hjort Lousdal (luft)

Efter dette års NJM har et BK lufthold og et 15 meter gevær hold kvalificeret sig til at
deltage i Årets DM for ungdomshold i Vingsted, det samme gør sig gældende for
Juniorerne. Så alt i alt må det siges at have været en yderst givtig og tilfredsstillende
Weekend set med Sydthy skytteøjne.
For B.Y.S.
Bent Jensen

