Status Vinter 2017/2018 for Boddum Ydby Skytteforenings aktiviteter.
En meget travl og udbytterig vintersæson For Boddum Ydby Skytteforening er med de nyligt
overståede Danske mesterskaber på cal. 22 og Luftriffel der fandt sted i DGI skyttecenter i
Vingsted nu ved sin afslutning.
2 af skytteforeningens ungdomstrænere, Børneklasse træner Elly Jensen og Junior træner Gert
Morthorst Jensen beviste ved de åbne Danske mesterskaber i Vingsted at de udover at undervise
vore ungdomsskytter også selv er gode skytter. Elly Jensen vandt bronze på cal. 22 i senior 3
klassen, derudover vandt hun guld i den såkaldte klasseskydning i samme række. Gert Morthorst
vandt guld i både mesterskabs skydningen og i hovedskydningen på Luftriffel i voksen stilling 3
klassen. Derudover skød Gert sammen med DGI Nordjyllands landsdelshold sig til en sølvmedalje
på luftriffel

Fjorten dage før, lørdag d. 25/3 skrev DGI Nordjylland skydning på Face Book. ”der kom en vind
ude fra vest…. og den slog hårdt Boddum Ydbys BK hold er i finalen på luftgevær med 800
point…fedt.
Denne besked indløb mens vore ungdomsskytter var i fuld gang med deres konkurrencer ved
dette års Ungdoms DM der ligeledes fandt sted i DGI skyttecenter i Vingsted. Også her blev det til
medaljer til Boddum Ydby Skytteforening.
Som det fremgår, var vore BK skytter med i finaleskydningen på 15 meter luft, men de måtte
desværre se sig distanceret af henholdsvis Midtdjurs skytteforening der vandt guld og Horne med
sølv. Men en bronzemedalje er i dette selskab en meget flot præstation.
Udover bronzemedaljen til BK skytterne, var JUN. skytterne også med i finaleskydningen og blev nr
5.

På DGI Nordjyllands landsdelshold på cal. 22 der vandt guldmedalje var der 3 skytter fra Boddum
Ydbys skytteforening, BK skytten Camilla Johannesen, JUN skytten Laura Dahl, og JUN skytten
Asker Hougs Jensen.
Landsdelsholdet på Luft skød sig til en sølvmedalje. Her var der ikke mindre end 5 skytter med fra
B.Y.S. Camilla Johannesen BK, Magnus Johansen BK, Amanda Kongensgaard JUN, Mathias Nielsen
JUN, og Asker Hougs Jensen JUN,
JUN 2 skytten Niclas Leed skød sig til en flot sølvmedalje i mesterskabsskydningen og en 3 plads i
klasseskydningen på luftriffel

Disse resultater må siges at være en god afslutning på en travl indendørs vintersæson, der som
vanligt startede i november måned med landsdelsturneringen (LDT) på både Cal. 22 og luftriffel.

LDT Cal 22
Cal. 22 Turneringen omfatter 63 hold fra hele Nordjylland fordelt på 25 BK hold, 12 JUN hold, 20
voksen hold og 6 hold stillingsskytter. Hvert hold har 3 turneringskampe, hvoraf de 2 af kampene
skydes på udebane.
Luftturneringen foregår lidt anderledes da det er en ren hjemmebane turnering så her skal
skytterne ikke køre ud for at møde de andre hold.
Resultatmæssigt på Cal. 22. kan Boddum Ydby Skytteforening være rigtigt godt tilfreds. På BK
siden hvor vi havde 4 hold med i turneringen sluttede vi med en sølv, en bronze, en 8 og en 16
plads.
Vore 2 Juniorhold sluttede med Guld og en 5 plads.
Voksen hold på en 7 plads, og Senior holdene på en 6 plads og en 9 plads.

LUFT
På luftsiden blev det også til medaljepladser.
På BK holdene blev det til en Sølvmedalje, en 4 og en 6 plads.
Junior holdene vandt Sølv og Bronze.
Voksen holdet vandt en Bronze medalje, og seniorholdet en Sølv medalje.

NJM (nordjyske mesterskaber)

Ved de nordjyske hold mesterskaber for ungdom der fandt sted i henholdsvis Sjørring og Aalborg i
Weekenden d. 2-3-4/2 blev det til en del rigtig gode resultater.

Luftriffel
På BK siden blev det til to holdmedaljer. På Luft riffel vandt et hold bestående af de fire skytter:
Magnus Johansen, Kasper Søgaard Henriksen, Camilla Johannesen, og Jonas Tilsted, sølvmedaljer,
Derudover, ligeledes på luftriffel vandt, Lærke Ninn, Kasper Vestergaard Pedersen, Nicolaj Nielsen,
og Martin Svendsen, Bronzemedaljer.
Vore Junior skytter var lige en tak bedre ved at vinde en guldmedalje med et hold bestående af,
Laura Dahl, Hanne Johannesen, Mogens Kappel og Mathias Nielsen.
Et Juniorhold bestående af, Amanda Kongensgaard, Søren Nørbjerg, Sixten Thomsen, og Niclas
Leed vandt bronzemedaljerne.

Cal 22 riffel
BK skytterne: Magnus Johansen, Kasper Jensen, Jonas Tilsted, og Kasper Søgaard Henriksen
Besatte en 2 plads og dermed en sølvmedalje på cal 22.
På cal. 22 var vore Junior skytter igen en tak bedre end BK skytterne ved at vinde 2X metal i form
af sølv og bronzemedaljer.
Sølvholdet bestod af: Amanda Kongensgaard, Søren Nørbjerg, Sixten Thomsen, og Niclas Leed.
Bronzeholdet af: Laura Dahl, Hanne Johannesen, Mogens Kappel, og Mathias Nielsen.
Af individuelle resultater ved NJM bør nævnes de skytter der i kraft af deres resultat kvalificerede
sig til de individuelle finaler der fandt sted i Aalborg Søndag d. 4/3
BK skytter på cal. 22
Nicolaj Nielsen gik til finalen med max point på 400 og efter en meget spændende finale skydning
med omskydning besatte Nicolaj en flot 2 plads og en sølvmedalje.
Kasper Søgaard Henriksen ligeledes med 400 point sluttede på en flot 5 plads.
Camilla Johannesen ligeledes med bringende 400 point sluttede på en 8 plads.
BK skytter på luftriffel.
Nicolaj Nielsen var ligeledes med i luftfinalen og sluttede på en 5 plads.

Magnus Johansen på en 7 plads.
JUN skytter på Cal 22
Mathias Nielsen, Bronzemedalje, Søren Nørbjerg nr. 7, Asker Hougs nr. 9.
Der deltog ikke færre end 9 JUN skytter i luftfinalen.
Asker Hougs Sølvmedalje, Victoria Dahl, nr 4, Mogens Kappel nr. 5, Amanda Kongensgaard nr. 6,
Laura Dahl nr. 8, Mathias Nielsen nr, 9, Søren Nørbjerg nr. 10, Hanne Johannesen nr.11.

NJM for voksen skytter
Voksen stævnet der ligeledes fandt sted i Sjørring havde ikke deltagelse af så mange skytter som
på ungdomssiden. Så disse resultater er hurtigt fortalt.
På 15 meter luft vandt et seniorhold bestående af de fire skytter: Erling Munkholm, Vendel Larsen,
Elly Jensen og Bent Jensen en Bronze medalje.
På cal 22 individuelt: voksen åben sølv Tom Jensen. Senior 3 Guld Elly Jensen.

Luft UÅ sølv til Louise Hasager, VÅ, sølv Lars Jensen, SE1 Bronze Bent Jensen.
Ingen voksen skytter kvalificerede sig til de individuelle finaler i Aalborg.

Jyllandsstævne i Karby.

Ved Jyllandsstævnet der fandt sted i Karby blev det igen til medaljer til Boddum Ydby skytter.
På cal. 22 blev det til guldmedalje til DGI Nordjyllands landsdelshold for BK og JUN skytter der
havde deltagelse af 5 skytter fra Boddum Ydby: Hanne Johannesen, Mathias Nielsen, Magnus
Johansen, Jonas Tilsted, og Marcus Larsen.

Det blev ligeledes til en guldmedalje til DGI Nordjylland på luftgevær, til BK og JUN skytterne,
Amanda Kongensgaard, Martin Svendsen, Camilla Johannesen, og Nicolaj Nielsen.
På Landsdelsholdet for Ung/voksen/senior blev det også til en guldmedalje her var Lars Jensen
repræsenteret for Boddum Ydby.
Individuelt
Individuelt blev det til en guldmedalje til Jeppe Madsen på Cal.22 i BK2 rækken
Christoffer Hove bronzemedalje på BK 3 rækken på cal. 22.
Lars Jensen Voksen åben cal. 22 bronze.
Luftriffel Mathias Nielsen JUN 1 bronze
Luftriffel Amanda Kongensgaard JUN 2 bronze.
Indendørssæsonen er nu slut og vi ser frem til en lige så aktiv og udbytterig sommersæson.
BJ

