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Så er endnu en sæson gået. Efter et par gode år internationalt, så blev det i 2014
lidt et mellem år, i hvert fald i forhold til resultater internationalt.

For at starte med de internationale konkurrencer, så lå årets første WC i Tucson i
USA. Her havde vi Jesper Hansen afsted og han startede godt på sæsonen med
at skyde 123 og komme i finaleafsnittet. Her blev det dog kun til 13 træffere i semifinalen og Jesper
måtte tage til takke med en 6. plads. Det var dog en rigtig god start på sæsonen. Næste WC var i Al
Ain. Her var Jesper også afsted og skød 119, som rakte til en 20. plads. Næste udfordring var WC i
München og her havde vi både Jesper Hansen og Per Knudsen afsted. Her blev det til 116 til Jesper
som rakte til en 67. plads og 119 til Per som rakte til en 38. plads. Sidste WC på året var i Beijing,
men her havde vi ingen afsted. Til EM havde vi både Jesper Hansen og Per Knudsen afsted på
seniorsiden og Emil Kjeldgaard og Johan Birklykke på juniorsiden. Jesper skød 120 som rakte til en
17. plads og Per skød 115, som rakte til en 41. plads. Emil skød 114 og Johan 113 og det rakte til en
14. og en 16. plads, som må siges at være godkendt, da det var deres første store mesterskab. Sidst
på året var det tid til VM i Granada. Her var det samme 4 skytter som til EM, men også Mikkel
Petersen var med på juniorsiden. Det viste sig at være udfordrende baner og vejret hjalp også meget
til med en masse vind. Resultaterne var dog også derefter, da man kunne komme i top 10 ved at
skyde 121. Det kunne vi dog ikke, da Jesper skød 116 og Per skød 110. Emil skød 115 som rakte til
en 19. plads. Johan skød 109 og Mikkel 106. Så der er plads til forbedringer fra alle sider til 2015
sæsonen.
Nationalt har det været et fint år. Vi har haft en masse nationale skydninger gennem året og der har
været fin deltagelse. Igen i år var det Scandinavian Open i Jetsmark som trak de fleste deltagere. Her
blev bedste dansker Morten Clemmensen med 121 og efter semifinale og finale stod Morten stadig
på førstepladsen.
Sidst på sæsonen var det som sædvanligt tid til DM individuelt og i år skulle det afholdes i Holstebro.
Efter de første 125 duer, var det Michael Nielsen som var i spidsen med 120. Han var dog skarpt
forfulgt af bl.a. Søren Wormsdorff og junior Johan Birklykke med 119. Ligeledes havde junior Mikkel
Petersen også skudt sig i semifinalen på 118 sammen med Jesper Hansen og Michael Kjeldgaard.
Efter semifinalen var det en kamp mellem en junior og en senior i begge medaljekampe. Michael
skulle skyde om bronze mod Mikkel Petersen og her vandt Michael bronze med 16 flotte træffere.
Mikkel fik en flot 4. plads i sin første DIF finale. I guldkampen var det en kamp mellem Søren
Wormsdorff og junior Johan. De skød begge 12 træffere i guldkampen og måtte derfor i shoot off om
medaljerne. Her trak Søren Wormsdorff fra Vejen det længste strå og kunne lade sig hylde som DIF
Danmarksmester. Tillykke med det Søren. Johan fik en flot sølvmedalje og tillykke med den.
DIF
Guld
Sølv
Bronze

Søren Wormsdorff, Vejen 119. Semifinale 15, Guldfinale 12 + shoot off 5
Johan Birklykke, Jetsmark 119. Semifinale 14, Guldfinale 12 + shoot off 4
Michael Nielsen, KFK 120. Semifinale 13, Bronzefinale 16

DFF Guldmedaljer
Senior
Michael Nielsen, KFK 120
Junior
Johan Birklykke, Jetsmark 119
Old Boys Lars Lund Nielsen, KFK 117
Veteran
Walther Madsen, KFK 116
Dame
Nanna Nielsen, Jetsmark 66
Årets næstsidste skydning var så hold DM i København og her var der 17 hold tilmeldt. Det var en
rigtig flot tilslutning, da det lå i København. Det blev igen igen KFK som løb af med guldet. Der var

dog spænding om udfaldet, da KFK 1 var bagud efter førstedagen. På andendagen lukke KFK dog af
med runder i 73 og 72 og genvandt derfor guldet. Jesper Hansen, Anders Dahl og Per Knudsen
vandt guld med 351 træffere foran Jetsmark 1 med 346 og KFK 2 med 341 på bronzepladsen.
Årets sidste skydning var Nordisk mesterskab, hvor der i år var åbnet op for at seniorerne kunne
skyde med. Her vandt Alexander Karlsen guld og Emil Kjeldgaard vandt bronze individuelt. Som hold
vandt Danmark guld med Johan Birklykke på holdet. Tillykke til jer alle tre. På herresiden blev det til
hold sølv til Thomas Karlsen, Claus Weits Pedersen og Marcus Kollerup. Tillykke til jer.
På vores hjemlige rangliste endte Jesper Hansen igen på førstepladsen med 606 træffere på sine 5
bedste tællende skydninger. Tillykke med det Jesper.
2015 sæsonen er nu i gang og det tyder på at det bliver en lidt forvirrende sæson, grundet splittelsen
mellem DFF og DSkyU. Jeg håber dog at der kan findes fælles fodslag på en eller anden måde, men
i skrivende stund, ser dette dog noget svært ud. Jeg håber dog at der fortsat vil komme skytter til
vores DFF skydninger, da der i 2015 er lavet lidt ekstra muligheder til alle, især dem som aldrig
kommer i betragtning til landsholdspladser.
Jeg vil godt sige tak til banerne som har villet afholde stævner, banefolkene og alle dem som bare
har været med til at få det hele til at køre som smurt hele året igennem.
Jeg takker for året som er gået og vi ses på banerne i 2015
Med venlig hilsen
Per Knudsen
Skeet Sektions Formand.

