B.Y.S. Status vinter 2016/17
Så er det ved at være tid for en slutstatus af vinteren 2016/2017 sidste konkurrence skydninger i Boddum
Ydby Skytteforening.
Foreningens mange skytter har deltaget i en lang række skydninger, såvel lokalt, landsdelsmæssigt, jysk, og
på nationalt plan.
En lang række af de afholdte stævner er tidligere blevet omtalt her i avisen, tilbage resterer stadig nogle få
resultater som bringes her.
DGI
Ved DGIs årlige Jyllandstævne som både er en individuel konkurrence og en landsdelskonkurrence skydes der
i en række skytteforeninger over hele Jylland/Fyn, og som for vores vedkommende foregik i Karby
Skytteforening på Mors, her deltog vi med 15 børneskytter 2 Junior skytter og 4 voksen skytter. Der blev
skudt på 15 meter, såvel cal. 22 riffel som på luftriffel.
DGI Nordjyllands ungdoms landsdelshold på cal. 22 gevær der omfatter 15 BK og Junior skytter var B.Y.S.
repræsenteret med de tre børneskytter Sixten Thomsen, Kasper Jensen, og Camilla Johannesen, holdet
opnåede noget så usædvanligt som at skyde max point dvs. 3000 point. Det er noget der yderst sjældent
sker, at samtlige 15 skytter hver skyder 200 point i deres hovedskydning. Dette betyder, at alle på holdet
skyder sig til en guldmedalje på førstepladsen, foran holdet fra DGI Midtjylland der opnåede 2990 point.
Stort tillykke til hele holdet og vore 3 dygtige børneskytter.
I holdkonkurrencen på Cal 22 gevær for ung/ voksen senior der ligeledes har 15 deltagere var der en skytte
fra B.Y.S. Senior 1 skytten Bent Jensen opnåede at skyde 200 point. Og sammen med holdet vandt han en
guldmedalje da de blev nr. et med sammenlagt 2964 point foran DGI Sydvest der skød 2956 point.
Mange vil sikkert undres over den store point forskel mellem ungdoms skytter og voksen skytter, grunden er,
at mange voksen skytter skyder fritstående uden nogen form for støtte hvorimod børneskytterne har deres
riffel i et anlæg.
Luft
I holdkonkurrencen på Luftgevær for BK, Junior vandt DGI Nordjyllands hold ligeledes guldmedalje her på
holdet der består af 8 skytter var de tre af skytterne fra B.Y.S. Emil Grud BK, 200 point, Jonas Tilsted BK, 200
point og Mathias Nielsen JUN, 200 point holdet opnåede sammenlagt 1600 point der også er max point, tæt
forfulgt af holdet fra DGI fyn med 1599 point.
I den individuelle konkurrence i ungdomsrækkerne blev det ikke til medaljer til B.Y.S. Dog skød Elly Jensen i
Senior 3 klassen sig som den eneste til en sølvmedalje, (godt gået gamle.)
DSU
Som omtalt i en tidligere artikel her i avisen er B.Y.S. blevet medlem i DSU som står for Dansk skytteunion.
Unionen har en række bestemmelser og forordninger som er meget anderledes end de regler vi er vant til i
DGI. Det var dermed med en vis form for spænding (Ikke nervøsitet, da vi ved at vore børneskytter er meget
gode og velfunderet rent skydeteknisk), at vi havde meldt 2 børnehold, såkaldte U13 hold til de Jyske
mesterskaber (JM ÅBEN) i DSU regi.
JM ÅBEN fandt sted i Viborg Skytteforening. Søndag d. 26/2.

Undertegnede og familie der oprindelig stammer fra Viborg,(dog ikke med skydemæssig baggrund) var
naturligvis lidt spændte på hvordan det ville gå i fødebyen, men vi fik til fulde indfriet vore forventninger til
skytterne. Det ene U13 hold blev nr.1 og vandt dermed en guldmedalje med sammenlagt 889 point foran et
hold fra værtsbyen Viborg der scorede blot et point lavere og sølv med 888 point. B.Y.S. holdet bestod af
Camilla Johannesen 299 point, Kasper Jensen 296 point, og Lærke Ninn med 294 point.
Derudover vandt Camilla sølv individuelt ved at skyde de 299 point.
Det andet U13 hold der bestod af Emil Grud, Magnus Johansen, og Jonas Tilsted blev nr. 6.
Besøget i Viborg og det første møde med DSUs ungdoms konkurrenceform har bestemt ikke afskrækket
hverken skytter eller trænere, så vi ser frem til mange flere positive resultater fremover. Så kan vi blot håbe
på, at forældre og pårørende fortsat vil bakke op på den samme positive måde som de har gjort hidtil, men
det er vi ikke i tvivl om at de vil.
DGI
De nordjyske mesterskaber for senior skytter er ikke så omfattende som mesterskaberne for ungdomsskytter
som beskrevet i en tidligere artikel her i avisen nogle resultater for B.Y.S. er dog værd at bemærke
Et hold Senior på 15 meter luftgevær vandt sølvmedalje med 1530 point. Holdet består af Bent Jensen med
397 point, Kurt Thomsen 391 point, Elly Jensen 374 point, og Vendel Larsen 368 point
Af individuelle resultater skal nævnes:
Gevær 15 m Mesterskab ung stilling 1 : Louise Madsen med en sølvmedalje og 390 point
Gevær 15 m Mesterskab voksen stilling 2 : Gert M Jensen med en Bronzemedalje og 371 point
Gevær 15 m Mesterskab voksen stilling 3 : Lars Jensen med en sølvmedalje og 358 point
Gevær 15 m Mesterskab Senior 3 : Vendel Larsen med en sølvmedalje og 382 point
Gevær 15 m Voksen åben 2 : Martin Nielsen med en guldmedalje og 396 point
Luftgevær 15 meter voksen åben 1 : Louise Hasager med en sølvmedalje og 391 point
Luftgevær 15 m voksen åben 3 stilling : Lars Jensen med en bronzemedalje og 349 point
Luftgevær 15 m senior 1 : Bent Jensen med en Bronzemedalje og 397 point
Luftgevær 15 m senior 2 : Kurt Thomsen med en guldmedalje og 391 point.
Finalestævne
Thisted skyttekreds har for nylig indviet deres helt optimale nye tip top moderne skydebane, som dannede
rammen om finaleskydningen i de nordjyske mesterskaber d. 5/3
Ved dette års finalestævne havde 11 skytter fra Boddum Ydby skytteforening skudt sig ind i finalerækkerne
Børneskytter :

Sixten Thomsen (Cal. 22 + luft ) Nr. 7 på Gevær 503,2 point og Nr. 9 på Luftgevær 503,1 point
Camilla Johannesen : ( Luftgevær ) Nr. 8 med 503,6 point
Jonas Tilsted : ( Luftgevær ) ( Nr 1 og GULDMEDALJE med 506,1 point)
Lau Hougs Jensen : ( Luftgevær ) Nr. 5 med 504,5 point
Lærke Ninn : ( Luftgevær ) nr. 6 med 504,3 point
Juniorskytter :

Marc Lund Jensen : ( Cal. 22 + Luftgevær) nr.4 på gevær 502,7 point og nr. 3 på luft med 503,3 point
(bronzemedalje)
Mathias N. Nielsen : ( Cal 22 + Luftgevær) nr. 7 på gevær 502,1 point og nr. 4 på luft 502,9 point
Rune Hougs Jensen : (Cal 22) nr 2 på gevær og dermed en sølvmedalje med 503,2 point
Kasper Hjort Lousdal : ( Luftgevær) nr. 9 på luftgevær med 500,0 point
Voksen skytter :
Louise Madsen : Ung stilling 1 ( Cal.22) nr. 2 på stående gevær og dermed en sølvmedalje med 491,2 point
Bent Jensen : Senior 1 ( Luftgevær) nr. 4 med 501,1 point.
Et finale stævne er i sagens natur som regel en meget spændende og nervepirrende forestilling, især da man i
moderne anlæg kan følge skydningerne fra skud til skud på storskærme i opholdsrummene. Stævnet i Thisted
var da også til tider næsten for spændende især på juniorsiden hvor der var både omskydning og nedbrud af
en af banerne, som betød extra nerver og ventetid for skytterne. På børnesiden skal især bemærkes Jonas
skydning. Jonas førte stort set fra start til mål, og leverede en utrolig flot skydning.
Ungdoms DM i Vingsted.

Et DM er som regel en intens og til tider bevægende oplevelse for både trænere og de mange pårørende der
trofast møder op for at følge deres håbefulde ”poder” på skydebanen, og dette års DM var ingen undtagelse
fra denne regel.
B.Y.S. havde tilmeldt ikke færre end 14 Børne og - 12 Juniorskytter på henholdsvis Cal. 22 og Luftriffel.

Det vil være for omfattende at omtale alle vore holds placeringer så her bringes de placeringer der medførte
medaljer til B.Y.S. skytter
I holdkonkurrencen for BK på 15 meter gevær var der tilmeldt i alt 34 hold fra det ganske land.
Her blev vi nr. 3 med et hold bestående af Kasper Jensen, 200 point, Sixten Thomsen 199 point, Camilla
Johannesen 200 point og Martin Svendsen med 200 point holdet scorede hermed 799 point. Hold 1 2 og 3
scorede alle 799 point så Matchen blev afgjort på krydstiere, som er de skud der sidder nærmest centrum af
skiven. Her sluttede et hold fra Viborg med 45, x tiere på førstepladsen et hold fra Vester Hassing på anden
pladsen med 44 x tiere og B.Y.S. på tredje pladsen med 38 xtiere.

Efter holdkonkurrencen følger der en holdfinaleskydning hvor der normalt deltager de 4 første hold, i denne
finale var der dog 5 hold da 2 af holdene var a point. Her måtte vi desværre se os hensat til en 5 plads.
Finalen blev vundet af et hold fra Vester Hassing.
I holdkonkurrencen på luft for landsdelshold hvoraf der er 11 på landsplan vandt DGI Nordjyllands
ungdomshold guld med sammenlagt 2382 point. På holdet var der deltagelse af 4 B.Y.S. skytter:
børneskytterne Lau Hougs Jensen 200 point, Lærke Ninn 200 point,og Juniorskytterne Mathias Nielsen 198
point, og Mogens Kappel med 198, alle 4 vinder dermed guldmedaljer. Holdet vinder foran et hold fra
Sønderjylland der sluttede med 2379 point.
På DGIs cal. 22 hold var der ligeledes deltagelse af 4 skytter fra B.Y.S. Junior skytte Rune Hougs Jensen 200
point, Børneskytte Camilla Johannesen, 200 point, Juniorskytterne Mathias Nielsen 198 point og Kasper Hjort
Lousdal 196 point. Holdet blev sammenlagt nr. 2 og alle skytter modtager derfor en sølvmedalje.
På den individuelle side var der desværre ingen af vore skytter der vandt medaljer. Det vil føre alt for vidt at
bringe resultaterne for alle vore ungdomsskytter, blot nævne at konkurrencen er så knivskarp, at hvis du ikke
skyder max + en masse krydstiere i hver disciplin er du ude af det ”pæne selskab i toppen”. Så det er et
spørgsmål om ikke det er værd at overveje en ændring af konkurrence reglerne.
Det er slutteligt værd at bemærke at to af vore skytter er med i det ”pæne selskab i Toppen”. Martin
Svendsen der er BK skytte og Rune Hougs Jensen der er JUN. Skytte skød sig begge i finaleskydningen ved at
skyde max point på 400 i de indledende skydninger. Desværre blev det ikke til en placering i medalje rækken.
Med en rigtig god og talstærk indsats i dette års Ungdoms DM er vi i B.Y.S. ved at være ved vejs ende for
vintersæsonen. Blot resterer vi nu med Voksen DM i Vingsted hvor noget af skydningen ”ironisk” nok finder
sted første April i Vingsted.
For B.Y.S.
Bent Jensen

