Landsdelsfinalen i Skoleskydning 2013
I Boddum-Ydby Skytte-og fritidscenter
Lørdag d. 16/11 kl. 9.00. løb årets landsdelsfinale for 20 hold fra landsdelens 5 klasser i skoleskydning af stablen.
6 timer, 80 skydninger, og godt 2000 skud senere kunne medaljerne overrækkes til de vindende hold.
1. Guldmedalje: Hurup skole 5B hold 1 med
781 point
2. Sølvmedalje:
Vestervig skole 5A hold 1 med
759 point
3. Bronzemedalje: Hurup Skole 5A hold 1 med
755 point
På en 4 plads følger Vestervig skole 5A hold 2 med 750 point. På 6 pladsen Hurup skole 5B hold 3 med 745 point. På en 7 plads
kommer Hurup skole 5B hold 2 med 744 point. Og som nr. 15 af de 20 hold som deltog, kommer Hurup skole 5A hold 2 med 719
point.
De to bedste hold fra hver landsdelsfinale har kvalificeret sig til landsfinalen som finder sted i Vingsted, og det skal blive meget
spændende at følge Hurup og Vestervig skolers hold i finalen.
Hurup skole har jo noget at leve op til når vi tænker på sidste års succes med deres guldmedalje i den samme finale.
Forud for stævnet, er der gået mange timer med indledende skydetræninger hvor det har været nødvendigt, med en del
hjælpere til at træne de mange børn, og for de flestes vedkommende uerfarne skytter.
Erfarne og rutinerede Børne og ungdomstrænere har varetaget træningen på skydebanen, og flere forældre har holdt ro og
orden udenfor banen.
Som det måske fremgår af det ovenstående var det et ret omfattende stævne som kræver en del ressourcer. Foreningens
bestyrelse og en del forældre har været medvirkende til at stævnet forløb i vanlig ro og orden.
Skoleskydningen er en årlig tilbagevendende begivenhed og har eksisteret siden 1995 som et samarbejde mellem DGI og dansk
skoleidræt.
Der er ret stor gulerod i form af pengepræmier til klassekassen for de 5 vindende hold.
1 præmie kr. 8.000
2 præmie kr. 5.000
3 præmie kr. 3.000
4 præmie kr. 1.500
5 præmie kr. 1.500
Samt en lodtrækningspræmie på kr. 1.000
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