Udover forårets 15 meter DM i Vingsted som er omtalt tidligere her i avisen, har foråret og forsommeren medført
et højt aktivitetsniveau i Boddum Ydby Skytteforening.
De fleste af foreningens aktive skytter har deltaget i flere turneringsskydninger. Der er blevet skudt i DGIs
landsdelsturnering med kampe på både hjemme og udebaner, der følger senere i artiklen et referat fra DGIs
turnering som nu er afsluttet.
Derudover har der været deltagelse af børne, junior og voksenhold i Dansk skytteunions 50 meter turnering, som
dog først bliver afsluttet i August måned.
Udover den normale træningsaktivitet har foreningen bl.a. været med i et større landsdækkende forsøgsprojekt
med skydetræning for ADHD børn. Dette har foregået på 15 meter banerne i Ydby hallen. Resultatet af projektet
er endnu ikke helt offentligt gjort, men der forventes herfra positive tilbagemeldinger.
Desuden har et SFO hold med børn i 8-10 års alderen ligeledes trænet 15 meter skydning i Ydby hallen
Røjkjærs mindepokal
Lørdag d. 20/5 afholdt foreningen den årlige udendørs skydning om Røjkjærs mindepokal. Chr. Røjkjær der har
skænket pokalen var tidligere formand i Boddum Ydby Skytteforening. Skydningen er en 50 meter kaliber 22
salonriffel skydning, og den skydes som en 30 skuds liggende serie hvor alle klasse og aldersgrupper kæmper mod
hinanden på lige vilkår.
Resultatet af serien blev et meget tæt opgør som blev vundet af BK skytten Jonas Tilsted med 299/17 point foran
to juniorskytter på anden pladsen Mogens Kappel 299/15 og Rune Jensen ligeledes med 299/15 point.
Næstrup Åbent
Fredag d. 9/6 og lørdag d. 10/6 blev der afholdt åbent riffel stævne på 50 og 200 meter i Næstrup skyttecenter.
B.Y.S. deltog på 50 meter med 16 børneskytter, 11 juniorskytter, og 4 voksen og senior skytter.
Hvor det blev til rigtigt mange medaljer til Boddum Ydby Skytteforening.
BK1 Guld til Martin Svendsen, Jonas Tilsted bronze.
BK2 Sølv til Kasper Søgaard Henriksen.
BK 3 Guld til Marcus Roursgaard Larsen, Sølv til Cecilie Søgård
Junior 1 Guld til Rune Jensen, Sølv til Mogens Kappel, og Bronze til Hanne Johannesen.
Junior 2 Sølv til Peter Josefsen.
Ung stilling 1 Guld til Louise Madsen
Voksen stilling 3 Guld til Lars Jensen
Senior 2 Guld til Kurt Thomsen
Voksen åben 2 Sølv til Martin Nielsen
På 200 meterbanen hvor B.Y.S. deltog med 6 BK skytter, 5 junior skytter og 2 voksen skytter blev det ligeledes til
en meget suveræn og overbevisende skydning fra B.Y.S side med mange medaljer til følge.
På 200 meter er der blot 1 børnerække og ligeledes 1 Juniorrække
BK rækken. Guld til Jonas Tilsted, sølv til Martin Svendsen, og Bronze til Asker Jensen.
Junior rækken Guld til Rune Jensen, Sølv til Kasper Lousdal, og Bronze til Mathias Nielsen.
Voksen stilling 2 Guld til Michael Madsen.

Voksen Klasse åben 2 Guld til Lars Jensen.
Medaljeregn over B.Y.S.
DGIs LDT (landsdelsturnering) på 50 og 200 meter udendørs baneskydning er nu veloverstået. Og det må siges at
have været en stor succes for Boddum Ydby Skytteforening.
LDT er en turnering der strækker sig fra Boddum Ydby i sydvest til Hobro i øst og Frederikshavn i nord. 57 hold og
228 skytter i alderen fra ca. 10 år og op til ca 75 år har deltaget I årets turnering.
Der har været konkurreret i følgende rækker Børn, Junior, Ung, voksen, senior. Der er ingen forskelsbehandling så
begge køn deltager på lige fod i konkurrencerne. For de der tror, at skydning blot er for det mandlige køn, skal det
lige bemærkes, at nogle af landets bedste skytter er kvinder.
Efter afslutning på årets landsdelsturnering, har B.Y.S. grund til at være meget stolte.
B.Y.S. børnehold vandt guld, sølv, og bronzemedaljer i 50 meter riffel turneringen, og på 200 meter blev det
ligeledes til flotte medaljer, en af guld og en af Bronze
Juniorholdene vandt ligeledes guld på 50 meter og guld på 200 meter.
Stillingsholdet vandt overraskende guld foran Aalborg.
Et seniorhold vandt bronzemedalje.
Ung åben holdet besatte en fjerdeplads.
Alle de nævnte hold er med senere på sommeren i kampen om de nordjyske holdfinaler som finder sted i Næstrup
skyttecenter i uge 32, og de individuelle finaler afvikles ligeledes i Næstrup d. 19 August.
Efter afslutning af LDT er det tid for en velfortjent sommerferie for de mange skytter og ikke mindst deres
trænere.
Den næste store opgave bliver august måned med holdfinalerne og de individuelle konkurrencer i Næstrup
Skyttecenter
Venlig Hilsen
Bent Jensen
B.Y.S.

