Årsberetning 2014 jagtskydning

Kære medlemmer og sponsorer. Her ved udløbet af 2014 vil jeg takke for jeres
interesse og støtte.
Året starter med LM. den 27. april.
De blev afholdt på banerne. Strandager Skydecenter, Vejen og Gilleleje. Se resultater på hjemmeside.

Dansk Grand Prix var på Strandager Skydecenters bane den. 11.maj
Med i alt 98 skytter deltog de 76 på hold.
Dette er en skydning hvor hold og individuel skyder samme dag. Som de fleste ved er jagtskydning en
disciplin, vi kun skyder i Danmark. Derfor afholder vi et Grand Prix for dem, der skyder jagtskydning.
Træning dagen før er blevet obligatorisk og som sædvanlig var der mange og træne. med finale i alle
klasser, vil det meste af dagen gå, så det var virkelig rat at se så mange blive til medalje over
rækkelsen. Strandager vandt hold. Harny Rasmussen,Bo Hansen, Brian Pedersen og Jørn Henriksen.
Senior:

Torben Broløs

Damer:

Ulla Hansen Tranekær-Tullebø

107/124

Junior:

Erik Pedersen Lund

117/120

Oldboys:

Bent Jensen FFF

117/121

Veteran:

Arne Larsen FFF

118/125

S-veteran:

Helge Nielsen Strandager

112/123

DM. Jagtskydning var på Hedehusene Fløng jagtforening den 5. og 6. juli.
Det var en solrig weekend med 221 deltager, et sted hvor man kan se de bedste skytter i Danmark
træffes på en Jagtbane. Der havde været træning det meste af ugen. Men som vi ved, er træning et og
konkurrence noget andet og virkelige mange måtte sande det. Men så mange skytter i dag kræver det
virkelig en klub med mange hjælper og det må vi sige at Hedehusene Fløng har. For første gang har vi
en kvinde der skyder guldnål 70/80 Marie Louise Anton-Lyng skød 78/81 og Danske mester Sten
Hansen skød 80/80. Hvad han tidlige gjorde i 2012 i Lund. Men man kan kun få guld nål en gang.
Det var virkelig et flot DM arrangement.
Dansk Mesterskab 2014
DIF mester:

Herre:

Steen Hansen KFK.

118/120

Nr. 2

Jesper Kjep KFK.

118/121

Nr. 3

Jakob Hølmkær MSK. 117/120

Forbundsmester:

Senior:

KFK

78/81

Damer:

Jesper Kjep
Marie Louise Anton-Lyng

NFK.

117/122

Junior:

Jakob Iversen

Lund

78/82

Oldboys:

Steen Hansen

KFK

80/80

Veteran:

Flemming Hansen

Krogager

78/82

S-Veteran:

Helge Nielsen

Strandager

75/81

Guld nål

Den 10. august afholdt vi DM/FM for hold på MSK. bane
Det var igen en solrig søndag med 32 deltagne hold.
Der var igen træning dagen før og mange hold var mødt frem til træning. En bane der indbyder til at
skyde mange duer, men det er nu svære en det ser ud til. Der var hård kamp om placering efter første
runde med 11 hold i finalen. Sevel er altid godt placeret og de havde 3 hold med i finalen. Hvor det
dårligst placeret skød sig op til et Dansk mesterskab
Nr. 1 Sevel jagtf.:

307/340 Tage Hansen, Kim M. Hansen, Villy Poulsen og Ivan Mølgaard

Nr. 2 Flejsborg jagtf.:

304/331 Karl K. Andersen, Kurt Frederiksen, Heine Poulsen og Hans Nielsen

Nr. 3 Sevel Jagtf.:

302/329 Rasmus Trærup, Henrik Skytte, Søren Astrup og Rasmus Jakobsen

Igen en dag hvor vi skytter havde en virkelig god konkurrence dag.

En stor tak til formænd, bestyrelser, deres hjælpere og dommer for det store arbejde, de gør
for, at vi som skytter fik nogle virkelige gode dage på skydebane i året løb.
Et stort tillykke til alle vinderne i år 2014.
Resultater over året ligger på den hjemmeside http://www.danskflugtskydningsforbund.dk/

En tak til DFF bestyrelsen for det gode samarbejde i 2014.
Jagtsektionen 2014.
Brian Schiønning Larsen
.

