NORDISK TRAP
Året 2014 blev et mellemår rent resultatmæssigt. Sektionen har fastholdt antallet af skytter, og vi
har løftet os yderligere i de fleste klasser og på flere områder. Vi har måtte set, at vore juniorer har
søgt over i andre skydegrene, hvor de har gjort sig godt bemærket. Så Nordisk trap er en god
udklæknings gren for vores unge talenter.
Igen i år har vi set nye klubber. Det er glædeligt at der er klubber der bakker op om Nordisk trap
skydninger
Årets resultater har vist at NT skytterne bliver bedre og bedre og viser en opadgående kurve.
De bedste skytter ligger nu konstant med mange træffer, men vi må også konstatere, at det har
været svært for damerækken med at holde tidligere niveau.
Så her har vi en opgave, med at prøve og støtte samt at motivere vore nye dameskytter med at
forsætte deres gode fremgang. Det er jo altid svært den første gang man skal skyde på
landsholdet.
2014 bød på en hel god landskamp. Når vi ser på de individuelle resultater, var vi helt fremme i
alle rækker minus damer og junior. I senior rækken blev Frans Rasmussen Skandinavisk Mester.
Oldboys holdet vandt deres mesterskab. Som sagt var vi helt fremme i de fleste klasser, det var
blot bredden der manglede i år, men vi må se frem til næste år.
DM 2014
Havndal lagde baner til ved årets DM, efter meget kort varsel, om som altid er det bare i orden når
de afholder skydninger der.
Det blev et par spændende dage før den Danske mester blev fundet, og de andre mestre i de
forskelige rækker.
Senior rækken: Efter spændende skydning på førstedagen, hvor Frans Rasmussen lagde ud med
fantastiske 124 duer, sluttede han anden dagen af med 74 duer. Dette gjorde ham til Dansk
mester, og vinder af DIF medaljen. Per Andersen vandt sølv og Michael B Pedersen vandt bronze.
Oldboys rækken blev vundet af: Thomas Hansen, sølv til Eli Nielsen og bronze til Kuno Danielsen.
Veteran rækken blev vundet af: Preben Fogh, sølv til Johnny Mogensen og bronze til Johan
Hansen.
Junior rækken blev vundet af Kasper Rasmussen, som afsluttede med at ramme de sidste 100
duer. Der var sølv til Lasse Gundestrup og bronze til Anders Præstegaard.
I damerækken blev June Hansen dansk mester, sølv til Karin Gydesen, og sølv til Pernille Petersen.
Hold DM 2014
Vordingborg afholdte finalen i DM holdskydning Nordisk trap. Det blev et godt afviklet stævne,
hvor vi prøvede en seedning af holdene for at bevare spændingen til den sidste skydning. Vi var

lidt hæmmet af, at der var for få hold der deltog, hvilket giver overvejelser om, at evt. lægge hold
DM sammen med de individuelle mesterskaber.
Hold DM 2014 vinder blev Greve 1 med 425 duer. Holdet bestod af Per Andersen, Rene Hansen og
Thomas Fogh. Sølvmedaljen gik til MSK som bestod af Kuno Danielsen, Frans Rasmussen og
Michael Petersen med 417 duer. Bronzemedaljen blev vundet af Grindsted som bestod af John
Starup, Torben Iversen og Klaus Frostholm med 393 duer. Tiset blev nr. 4 med 392 duer.
Tillykke til alle medaljetagerne.
Sektionen takker alle klubber og skytter der støttede op om NT i 2014. Vi håber vi ses igen i 2015.
Så må vi håbe at de mørke skyer der sidst på året gik henover skydesporten generelt, vil finde et
leje hvor der både er plads til eliten og bredden.
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