
Holdafslutningsskydning i Ansager 18 juni 2016. 

 

Vi var tre hold fra Vejrup der skulle deltage (Hold 3 i serie 2, Hold 8 i serie 5 og Hold 11 i serie 6), 

dette lille skriv vil omhandle hold 8, da de to andre fik sekundære placeringer i deres serier. 

Vi var 5 mand af sted da vores 6 mand var forhindret. 

Vi havde skydetid i serie 5 fra kl. 12, dog havde vi noget ventetid og kom først i gang ca. kl. 12.45, 

så vi nåede at få en grill pølse inden, stemningen var god i det store telt og på pladsen udenfor. Efter 

vi havde skudt bagduer og skulle videre til venstre duerne opstod der tekniske problemer, al 

strømme var gået og det tog det meste af en time før de fik styr på det igen og vi kunne forsætte 

vores skydning. Vi gik fra sidste stand med en ikke alt for optimistisk stemning for vores resultat, 

da vi ikke følte vi havde gjort det for godt, havde taget et billede af vores skydekort efter sidste 

stand og vi fik talt sammen til at vi havde skudt 77/102, så da vi kom ned til klubhuset kunne vi se 

på score kortet at vores resultat var til at vi kom på skamlen (første pladsen), men at der samtidig 

manglede at komme resultater fra 5 hold ude på banen. Da de sidste resultater kom ind og op på 

score kortet at vi fastholdte vores 1. plads i en utrolig tæt top 3. 

 

Vejrup 8 fik guld med 77/102, Esbjerg 9 fik sølv med 77/104 og Krogager 14 fik bronze med 

77/107. Andet år i streg at vi kom på skamlen og en fin revanche over Esbjerg 9 der sidste år tog 

guld og vi sølv i serie 6. Vejrup 8 fik derudover også en penge præmie for at have skudt anden flest 

duer i serie 5, og i serie 6 fik Vejrup 9 også en penge præmie for at have skudt 3. flest duer i deres 

serie. 

Alt i alt en fin dag, ikke for varmt, men vi undgik vand fra oven, en del vind i løbet af dagen og 

perioder med sol og skyer, flot skydning og gode forhold, men uheldigt at der var det lange 

strømsvigt midt på dagen. 
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