Travl forsæson for Boddum – Ydby Skytteforening.
Det har været et yderst travlt men samtidigt et spændende og fornyende forår på flere områder for B.Y.S.
Ikke alene har vi haft mange kampe i DGI regi men vi har også skullet forholde os til det nye tiltag i
foreningen i form af det nyoprettede medlemskab af DSU (dansk skytteunion).
I DSU regi er der mange anderledes ting som vi ikke tidligere har haft med i træningen.
Rent skydeteknisk er der ikke de store forandringer, alle vore skytter er meget velfunderet rent teknisk, der
hvor det bliver anderledes er bl.a i form af anderledes udformning af skiverne som vi skyder på. Selve
pletten er en del mindre end vi er vant til og samtidig er ring inddelingen ligeledes anderledes end vi
kender den.
DSU pointsystem er udformet på en anden måde end DDS systemet. Her arbejdes der med decimaler, det
er et system som vi skal vende os til. I vort nuværende ”gamle” DDS system uden decimaler er du praktisk
talt ude af de store konkurrencer, hvis du skyder en 9,9. I DSU systemet kan du godt redde en 9,9 ved at
skyde en 10,1 i det næste skud hvilket mange mener, er langt mere retfærdigt. Turneringsudformningen er
også anderledes end vi kender den, men det vil føre for vidt at komme ind på det her.
DGI Nordjyllands landsdelsturnering (LDT) på 50 meter riffel fandt sted for børn og ungdom i ugerne 17, 20
og 23. Og for voksen skytterne i ugerne 19 22 og 25.
I LDT børneturneringen der talte 32 tilmeldte hold fra hele DGI Nordjylland deltog ikke mindre end 7
børnehold fra B.Y.S.
Efter tre meget tætte og nervepirrende runder sluttede 3 af vore børne hold blandt de 5 bedste hold i
turneringen. Reglerne siger, at der kun må være deltagelse af 2 hold fra en klub i finaleskydningen der
omfatter 6 hold, og som for B.Y.S. vedkommende finder sted i forbindelse med afviklingen af de Nordjyske
mesterskaber i Næstrup efter sommerferien.
Stillingen for de 7 bedste hold ser ud som følger:
1 Vodskov skf.

2374 point

2 Boddum Ydby Skf. 1

2372 point

3 Boddum Ydby Skf. 2

2368 point

4 V. Hassing Skf

2365 point

5 Boddum Ydby Skf. 3

2355 point

6 Karby Skyttekreds 1

2355 point

7 Aalborg Skf. 1

2352 point

De øvrige B.Y.S. hold sluttede henholdsvis på 9, 14, 16, og en 22 plads.
B.Y.S. havde 2 hold med i Junior rækken. Hvoraf junior 1 sluttede på førstepladsen og vandt dermed
turneringen stort tillykke til juniorholdet. Junior 2 holdet sluttede udenfor finale pladsen på en 7 plads.
Finale skydningen finder ligeledes sted efter sommerferien i Næstrup skyttecenter.

1 Boddum Ydby Skf. 1

2366 point

2 Aalborg Skf

2364 point

3 Skf Kimbrene

2348 point

4 V. Hassing Skf

2346 point

5 Sjørring Skf

2311 point

6 Hjørring Skf

2305 point

Udover 50 meter turneringen har vor børne og junior skytter deltaget i LDT i 200 meter skydningen. 2
børnehold og 1 juniorhold deltog. De to børnehold blev henholdsvis 1 og 2 i den samlede holdstilling foran
Vodskov og Karby. Og er dermed i finaleskydningen i Næstrup . Juniorholdet blev ligeledes bedst i sin
række og følger med børneholdene til Næstrup i August.
Udover Børne og junior skytterne som er den overvejende del af B.Y.S. aktiviteter i sommerhalvåret, har vi
haft flere voksenhold med i turneringen. Vi har haft 2 hold med i åbenklasse rækken som desværre ikke
kvalificerede sig til finalen i August i Næstrup. Vi har et senior hold (tidligere Veteran) der via en 3 plads i
turneringen kvalificerede sig til finaleskydningen. Derudover deltog 2 fritstående hold som begge med
henholdsvis en 3 og en 6 plads har skudt sig til finaleskydningen ligeledes i Næstrup.
LDT turneringen var endnu ikke afsluttet inden skytterne var i gang med den næste store udfordring i i
rækken af konkurrencer i foråret. Den første Weekend i Juni måned deltog i alt 29 skytter fra Boddum Ydby
Skytteforening på 50 meter gevær i Næstrup åbent. Et stævne med deltagelse af skytter fra et større
område af Nordjylland. B.Y.S. skytternes placering blev som følger
50 meter gevær
En første og tredje plads i Bk1: Martin Svendsen, og Peter Josefsen
Første anden og tredje plads i BK2: Asker Hougs Jensen, Magnus Johansen, og Nicolaj Nielsen
Første anden og tredje plads i BK3: Camilla Johannesen, Lærke Ninn og Jeppe Madsen
Første plads i Junior 1: Nanna Lynggaard Kristensen.
Anden og tredje plads i Junior 2: Hanne Johannesen og Kasper Lousdal
Første plads i Ung stilling 1: Jouise Madsen
Førsteplads ung åben 1: Vinni Christiansen
Anden plads voksen stilling 3: Lars Jensen
Anden plads i senior 1: Bent Jensen
Første plads i senior 2: Kurt Thomsen
3 plads i voksen åben 1: Inge Spanggaard Futtrup
1 plads voksen åben 2: Michael Kongensgaard.

200 meter gevær
På 200 meter gevær B.Y.S. børneskytter de 7 første pladser.
BK: 1 Peter Josefsen , 2 Martin Svendsen, 3 Asker Hougs Jensen.
Junior: 1 Rune Hougs Jensen, 2 Kasper Lousdal, 3 Mogens Kappel.
Ung Stilling 1: 1 Louise Madsen.
Voksen Stilling 3: Lars Jensen.
300 meter gevær
Ung stilling: Niels Christensen
Voksen Stilling: Nordisk program Lars Thesbjerg.

Efter Næstrup åben stævnet fulgte Weekenden efter, ligeledes i Næstrup Skyttecenter Jyllands stævnet,
som er et stævne der foregår på flere skydebaner fordelt over Jylland og Fyn.
B.Y.S. havde deltagelse af 35 Skytter fordelt på børn, junior, ung skytter, Voksen skytter og Senior skytter.
50 meter
Af placeringer kan nævnes at DGI Nordjyllands hold på 50 meter for BK og Juniorer besatte første pladsen
og dermed en guldmedalje. På holdet der består af 15 skytter fra hele Nordjylland var de 7 af skytterne fra
B.Y.S.: Hanne L Johannesen, Asker Hougs Jensen, Emil Grud, Magnus Johansen, Jonas Tilsted, Peter
Josefsen og Rune Hougs Jensen.
I holdkonkurrencen på 50 meter for voksen skytter besatte Nordjylland ligeledes en førsteplads og
guldmedalje. På Holdet var der 4 skytter fra B.Y.S.: Inge Spanggaard Futtrup, Louise Madsen, Vinni
Christiansen og Lars Jensen.

På BK siden kunne vore børn desværre ikke gøre sig gældende til medaljerækkerne i
mesterskabsskydningerne på 50 meter banen.
Junior Hanne Johannesen: Bronze.
I Ung stilling 1: Louise Madsen: Sølv
Voksen Stilling 3: Lars Jensen; Bronze
Senior 2: Kurt Thomsen: Sølv
200 meter
BK: Asker Hougs Jensen: Guld.

BK: Peter Josefsen: Bronze.
Junior: Rune Hougs Jensen: Sølv.
Voksen stilling: Lars Jensen: Sølv.
Voksen Åben: Gert Jensen: Guld.
300 meter
Ung Stilling: Niels Christensen: Sølv
Sommerferien står for døren og skytter og trænere trænger til sommerferie. De næste udfordringer bliver
de nordjyske hold mesterskaber som for vores vedkommende skal foregå i Næstrup skyttecenter i august
måned.
For B.Y.S.
Bent Jensen

