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Lørdag den 21/3, drog en lille flok 
på fem skytter, forældre og hjælp-

ere til Vingsted, der ligger mellem 
Vejle og Billund, for at skyde DM for 
børn og juniorer. Til DM deltager der 
ca. 1200 skytter fra hele landet. Vi 
havde skytter der skulle skyde både 
call. 22 og luftriffel, og alle skød 
så godt at de kvalificerede sig til at 
skyde mesterskab. Hjælperne havde 
travlt med at få skytterne gjort klar, 
forældrene med at hygge om de unge 
og hjælperne. Se eventuelt mere på 
www.skytten.dk.

Placeringen på call. 22
BK 1
Morten nr. 134
Louise nr. 141
BK 4
Andreas nr. 18

JUN
Mette nr. 19
Maria nr. 104

Placering på luftriffel
BK 1
Louise nr. 41

BK 2
Morten nr. 52

JUN
Mette nr. 13
Maria nr. 55

Desuden havde vi en skytte, der ved et 
stævne i Århus havde kvalificeret sig 
til at skyde faldmålsfinale. Faldmål 
foregår på luftriffel og der er fem 
mål der skal ”væltes”, ligesom det vi 
kender fra skiskydning på TV. Morten 
Clausen der skulle skyde faldmål var 
godt nervøs, inden han skulle i gang, 
for det er en at de få gange hvor tilsku-
erne kommer helt tæt på skytten og  der 
er meget larm og mange tilråb fra alle 
dem der er kommet for at heppe, lige 
netop på deres favorit. Morten tog det 
nu meget pænt, han missede en i første 
runde og desværre også en i anden, og 
så var det slut for denne gang, men 
helt klart stiller Morten gerne op næste 
gang der er et faldmålsstævne.

I skrivende stund er det de voksne, 
der er ved at gøre sig klar til DM der 
forgår den 3-5/4.

I påsken er Carsten Hauge for anden 
gang udtaget til terrænlandsholdets 
Påskerally, der denne gang foregår i 
nord Sverige, tæt på polarcirklen. Så 
held og lykke Carsten

Stævnedage
Af Christian Clausen

Så er sæsonen atter i gang med 
hygge, klubturnering og tilbud om 

at prøve gratis tennis.
BMI-tennis byder velkommen til 

en ny sæson. Banerne er toptunede 
og Århus hyggeligste tennisklub kan 
tilbyde gruppespil, klubturnering og 
introduktion til nybegyndere i løbet 
af maj måned. Tennis er omdrejnings-
punktet, og det kobler vi så sammen 
med tøsetennis, late night tennis, Boys 

Tennis i luften
Af Litten Thøgersen

Mandag den 20/4 kl. 18.00 begynder vi 
vores udendørs sæson på 25m pistol og 
50 m riffel i Skårup ved Skanderborg, 
og vi vender først tilbage til Egelund 
den 7/9 kl. 18.00.

Til sommer tager der atter en lille 
flok, både unge og lidt ældre til det 
store DGI landsstævne i Holbæk, hvor 
vi håber på at få en oplevelse på højde 
med det sidste landsstævne i Haderslev, 
hvor vi havde en ret fed uge med godt 
vejr, fede koncerter, masse af skydning 
og en helt masse klubhygge.

Hvis skydning måske er noget for dig 
så kom en tur til Skårup eller kik ned 
den 7/9, til en snak om skydning og en 
prøve. 

Medbring artiklen og få en prøveskyd-
ning gratis.

På gensyn i skydeforeningen

night med øl og grill i de lune sommer-
aftener. 

Klubben arbejder fortsat på at ud-
vide medlemsbestanden, som består af  
150 seniorspillere og en gruppe ung-
domsspillere, som varierer i antal fra 
sæson til sæson. Vi kan bl.a. tilbyde 
en måneds prøvemedlemskab, hvor du 
får ret til at booke baner, deltage i in-
troduktionsspil m.m.

Som noget nyt vil vi i år tilbyde træ-

ning på fire spilleniveauer med et sær-
ligt hold for nybegyndere, som ald-
rig har spillet før. Så har du lyst til at 
prøve en ny sport, eller genoptage en 
rusten karriere, så er du velkommen i 
BMI Tennis.

Begyndere kan kontakte Ole Bessing  
på 20 92 75 50, øvede Vivi Dybdahl på 
86 93 71 10. Se mere på vores hjemme-
side under www.bmi-egelund.dk

Skydning

Tennis


