Åbent Stævne Næstrup Pokal 2016. NJM. DM. PRÆMIEVÅBEN.
Sommeren er forbi og dermed er det også ved at være slut med den udendørs
skydning for 2016.
Hermed følger en foreløbigt status og referat af aktiviteter i Boddum – Ydby
Skytteforening siden sommerferien.
ÅBENT STÆVNE I NÆSTRUP

d. 5 og 6 august startede vi med åbent stævne Næstrup pokal 2016. hvor der var
deltagelse af de tre lokal foreninger, Sjørring skytteforening , Thisted skyttekreds,
samt B.Y.S. i alt deltog 44 skytter på 50 meter, 8 skytter på 200 meter og 3 skytter
på 300 meter distancerne. Herunder følger stillingerne for B.Y.S. skytterne

BK1 på 50 meter: Nr. 1 Jonas Tilsted 399 Nr. 2 Mathias N Nielsen 398 Nr. 3
Magnus Johansen 397
BK2 på 50 meter: Nr. 2 Nicolaj Nielsen 393 Nr. 3. Lærke Ninn 393 Nr. 4. Lau Hougs
Jensen 391
Junior 2: Nr. 1 Mogens Kappel 396 Nr. 2 Kasper Hjort Lousdal 394 Nr. 3 Hanne L
Johannesen 394
Ung stilling 1: Nr. 1 Louise Madsen 386
Ung åben 1: Vinni Christiansen 395
Voksen stilling 2: Nr. 1 Gert Jensen 384
Voksen stilling 1: Nr. 1 Inge Futtrup 396
Voksen Åben 2: Nr. 1 Tom Jensen 384
Senior 1: Nr. 1 Bent Jensen 398
Senior 2: Nr. 1 Kurt Thomsen 390 Nr. 2 Elly Jensen 381
Gevær 200 meter BK: Nr. 1 Peter Josefsen 293 Nr. 2 Hjalte Jensen 292 Nr. 3 Asker
Jensen 288
Junior: Nr. 1 Rune Jensen 295
Voksen Åben 2: Nr. 1 Gert Jensen 291
Gevær 300 meter
Voksen Stilling 1: Nr. 1 Anders K Jørgensen 268
Nordisk Program 300 meter : Nr. 1 Anders K. Jørgensen 319
NORDJYSKE HOLDMESTERSKABER
De nordjyske holdmesterskaber foregik som tidligere nævnt i Næstrup skyttecenter
over to dage torsdag d. 18/8 og lørdag d. 20/8 i Næstrup. Her sammenkørte man
resultaterne fra de lokale hold, der havde kvalificeret sig til holdfinalerne (se
tidligere referater) og holdene fra Nordjylland som skød på banerne i Ålborg og i
Dall.

Stillingen i BK1 blev:
Nr. 1: Vodskov Klar til DM
Nr. 2 Vester Hassing Klar til DM
Nr. 3 Blev B.Y.S. andet hold som på dagen var bedre end vores førstehold. Holdet
bestod af: Asker Jensen, Sixten Thomsen, Emil Grud, og Laura Dahl.
Nr. 4 Blev B.Y.S. første hold. Holdet bestod af Mathias Nielsen, Jonas Tilsted,
Magnus Johansen, Peter Josefsen, de to holds placering gør, at vi må sammensætte
´et hold der kan deltage i holdfinalerne ved DM i Vingsted ( herom Senere).
Junior på 50 meter:
Nr. 1 B.Y.S. med et hold bestående af: Kasper Lousdal, Rune Jensen, Hanne
Johannesen, og Mogens Kappel. (med til DM)k
Nr. 2 Vester Hassing
Nr. 3 Ålborg Skyttekreds.
50 meter senior holdet bestående af: Elly Jensen, Vendel Larsen, Bent Jensen og
Kurt Thomsen besatte en 3 plads med Frederikshavn Skyttekreds på 1 pladsen Og
Skf Kimbrerne på en anden plads,de tre hold er hermed klar til DM i Vingsted.

INDIVIDUELLE NORDJYSKE FINALE SKYDNINGER
Søndag d. 21/8 fandt de individuelle finaleskydninger sted i Dall ved Ålborg.
Et vidunderligt dejligt vejr i Nordjylland og Klavs Kappel fra Ydby havde rundstykker,
smør og pålæg med, så optakten til nogle gode og spændende finaleskydninger var
til stede lige fra starten.
Vi fik da også nogle rigtigt gode resultater med hjem fra Dall.
Emil Grud var med for første gang i finaleskydning på 50meter og besatte en 9 plads,
godt gået første gang.

Peter Josefsen stod for den helt store spænding i sin 200 meter finale hvor han i sin
sidste skydning afleverede et flot 10,9 skud og dermed sikrede sig en bronze
medalje.
På Juniorsiden på 50 meter skød Rune Jensen sig helt til tops og besatte en første
plads og en guldmedalje foran skytter fra henholdsvis Vester Hassing og Bjergby.
med Kasper Lousdal , på en flot 4 plads og Marc Lund Jensen som Nr. 5.
I juniorernes 200 meter finale endte med en 2 plads til Rune Jensen 3, Kasper
Lousdal, 4 Marc Lund Jensen, og 5 Mogens Kappel alle fra Boddum Ydby.

På 50 meter ung stilling vandt Louise Madsen guld foran skytter fra Sjørring og
Ålborg.
OLD BOYS/GIRLS
Fredag d. 19/8 deltog tre af B.Y.S. Old Boys skytter, Kurt Thomsen, Elly Jensen og
Bent Jensen for første gang i et dansk mesterskab under Dansk skytteunion (DSU).
det var første gang vi deltog i et sådant stævne under meget anderledes forhold end
vi er vandt til, og det blev da heller ikke til finale placeringer, men det skal vi nok få
lavet om på næste gang vi skal af sted
DM UNGDOM VINGSTED
Lørdag d. 10 og søndag d. 11 september deltog en række af B.Y.S. ungdomsskytter i
årets DM for ungdom i Vingsted skyttecenter. B.Y.S. har altid haft en lang tradition
for at hjembringe medaljer og gode resultater fra dette stævne. I år var ingen
undtagelse.

I BK holdet på 200 meter der består af Emil Grud, Asker Jensen, Jonas Tilsted, og
Peter Josefsen. Blev nr. fire i holdkonkurrencen og ligeledes nr. fire i
finaleskydningen
BK holdet på 50 meter der er identisk med 200 meter holdet blev nr. 9 ud af 31 hold
så det må siges at være en god placering. De nåede dog ikke med i finaleskydningen.
Vores Juniorhold på 200, Kasper Lousdal, Rune Jensen Marc Lund Jensen og Mogens
Kappel meter, blev nr. fem i holdkonkurrencen, og nåede ikke med i
finaleskydningen.
Junior holdet på 50 meter, Kasper Lousdal Rune Jensen, Mogens Kappel og Hanne
Johannesen, blev nr. 4 ud af 22 hold, og endte som nr. 4 i finalen.
DGI Nordjyllands landsdelshold på 200 meter blev en flot sølvvinder, og derved
hjembragte Boddum Ydby 9 sølvmedaljer. Holdet der består af 15 skytter fra hele
Nordjylland havde ikke mindre end 9 skytter fra B.Y.S.: Kasper Lousdal, Emil Grud,
Rune Jensen, Asker Jensen, Jonas Tilsted, Peter Josefsen, Hjalte Jensen, Marc Lund
Jensen, og Mogens Kappel.
De ni skytter har vi alt muligt grund til at være stolte af. Og det viser med alt
ønskelig tydelighed lidt om bredden i Boddum Ydby Skytteforening, og som vi alle
ved ”ingen top uden en bredde”.
Det blev dog ikke til så meget metal som det før har gjort, men vore dygtige
ungdomsskytter havde som det fremgår rigtig mange gode skydninger som
resulterede i flere placeringer på en 4 plads lige udenfor medaljerækkerne.

PRÆMIEVÅBEN SKYDNINGER I VINGSTED
DGI og Riffeludvalget afholder hvert år skydning om et præmievåben for skytter fra
klassen ung stilling, og et præmievåben for klassen ung åben, i disciplinerne 15
meter luftriffel og 50 meter riffel Cal. 22. I Vingsted var det cal. 22 det gjaldt den her
gang.
Hver skydning består af en landsdækkende indledende runde, samt en
finaleskydning over 3 runder efter cup systemet hvor den dårligste ryger ud efter
hver omgang.
Louise Madsen fra B.Y.S. løb i år af med hoved præmien, på 50 meter skydningen
som var et gavekort på hele kr. 17.990.

Louise fortæller at de penge faldt på et tørt sted, hun er kontor elev hos
Midtjyllands politi i Holstebro, og som alle andre elever, kan man jo godt bruge en
ekstra skilling selvom pengene er øremærket til Skyttebutikken i Vingsted.
Mange mennesker har i forbindelse med hendes skydning påpeget, at når hun er så
god til at skyde, om det ikke var en ide at søge ind på politi skolen. Men som Louise
selv udtaler så har konkurrenceskydning og politiarbejde intet med hinanden at
gøre.
Louise har deltaget i præmieskydningen 3 gange før og har et sjældent talent for
skydning, hun er ikke som andre skytter der træner 4-5 om ugen. Hun forsøger at
træne så meget hun kan, gerne 2-3 gange om ugen i Boddum – Ydby, men det er
ikke altid det lykkes. Hun fortæller at hun var rystende nervøs i den sidste skydning.
(199). Nu er det så her rutinen tager over, for i den hundrededel af et sekund hvor
hun afleverer skuddet er hendes riffel fuldstændigt i ro.

STORT TILLYKKE TIL L0UISE.
for B.Y.S.
Bent Jensen

