5 klasse Skoleskydningskonkurrence 2015
I DGI Nordjyllandskredsen der strækker sig fra Vestervig i vest til Hobro i øst og Skagen i Nord har der i år
deltaget ikke færre end 306 femteklassehold i årets traditionsrige skydekonkurrence for børn på Cal. 22
salonriffel på 15 meter distancen.
Skoleskydningskonkurrencen er en landsdækkende turnering og et samarbejde mellem Dansk Skoleidræt
og DGI.
Turneringen samler hvert år mellem 8.000 – 9.000 elever fra hele landet og er et tilbud til alle 5 klasse
elever både drenge og piger. Det kan i den forbindelse nævnes at erfaringer har vist, at piger er mindst lige
så gode skytter som drenge.
Boddum – Ydby – Skytteforening har siden starten i 1995 været medvirkende ved afvikling af den årlige
lokale skoleskydningskonkurrence.
De tre lokale skoler, Boddum Ydby Friskole, Vestervig Skole og Hurup skole har i år deltaget med i alt 64
elever fordelt på 16 hold.
B.Y.S. tog allerede i starten af september måned kontakt til de tre skoler i nærområdet for at gøre dem
opmærksom på tilbuddet om at deltage i turneringen. Alle skoler var, og har altid været uhyre positive
overfor samarbejdet med skytteforeningen.
Skydetræningen starter for alle skolers vedkommende omkring første uge i oktober med en
introduktionsaften for de elever med forældre der har lyst til at komme på skydebanen, i Boddum – Ydby
hallens Skyttecenter her får alle fremmødte lov til at prøve skydningen.
Efter introduktionsaftenen er der en skydning en dag i skoletiden med alle elever og deres klasselærer. Her
bliver elevernes resultat noteret ned til senere indberetning.
Efterfølgende har skytteforeningen tilbud til alle eleverne om en ugentlig træningsaften udelukkende for
skoleskytterne.
Udover det ugentlige tilbud får de der har lyst til at fortsætte med skydetræning tilbud om gratis
medlemskab af B.Y.S. for resten af vintersæsonen. Det betyder så, at de kan træne yderligere på de
træningsaftener hvor der er offentligt åbent i Foreningen.
Rigtigt mange af eleverne har benyttet sig af dette tilbud.
I starten af November måned bliver så resultaterne fra alle skoleeleverne indsendt til DGI
skoleskydningsudvalg og landsdelsresultatet foreligger så ca. en uge senere.
Af de 306 5 klassehold der har medvirket i turneringen bliver de 21 bedste hold inviteret til en
landsdelsfinale som i år foregik lørdag d. 21/11 i Hobro egnens skytteforening i Hobro Idrætscenter.
Af de 21 hold er de tre af holdene fra Sydthy.
Boddum Ydbys hold 1 bestående af Emil Grud, Kasper Jensen, Martin Svendsen, og Magnus Johansen
placerede sig suverænt som nr. 1 af samtlige 21 hold med 784 point
Hurup Skoles 5b hold 1 bestående af Lærke Ninn Sørensen, Camilla L Johannesen, Kasper V Pedersen, og
Daniel Høiriis blev nr 16 med 756 point tæt fulgt af Boddum Ydby friskoles hold 2 ligeledes med 756 point.
Landsdelsfinalen om Lørdagen i Hobro blev en meget nervepirrende oplevelse, ikke kun for skytter men så
sandelig også for både trænere og de mange forældre fra Sydthy der var taget med den fremskaffede bus
der kørte os til Hobro.
Boddum Ydby Friskoles første hold vandt meget knebent med 773/point og 21 kryds tiere over holdet fra
Kongerslev Skole der havde samme pointtal 773 men med 3 kryds tiere mindre en Boddum Ydby. En
krydstier, er et skud der sidder meget tæt på midten af skydeskiven og da Boddum Ydby havde tre tiere der
sad tættere på midten end Kongerslev skoles bliver de derved vindere af finalen.
Hurup Skoles 5b hold der inden finalen var placeret som nr 16 formåede at skyde sig op endte på en meget
flot 5 plads med 759/12.

Boddum Ydby Friskoles andet hold skød sig op fra en 17 plads og sluttede ligeledes med en flot placering
som nr 9 med 752/11.
Boddum Ydby friskoles 1 hold har med finalesejren kvalificeret sig blandt de mere end 30 andre 5 klasse
hold til Landsfinale skydning som foregår lørdag d 28/11 i DGI skyttecenter i Vingsted.
Her krydser vi fingre for de dygtige skytter.
På billedet ses fra venstre Træner; Elly Jensen, Kasper Jensen, Martin Svendsen, Magnus Johansen, Emil
Grud og træner Bent Jensen.

