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    Amts Finale 2007 på 50 meter 
   Hos Randers Skyttekreds 9 September 
 
Søndag den 9 September havde skytterne sat hinanden stævne hos Randers Skyttekreds, nu var 
tiden kommet hvor Amts Finalen på 50 meter fandt sted og i den indledende skydning var der ca. 15 
skytter med i hver klassegruppe, herefter startede finalen hvor de 10 bedste skytter kom med i den 
afsluttende finale, om at blive Amts Mester i hver sin klassegruppe. 
 
I den afsluttende finale på i alt 10 skud og med markering efter hvert, giver en X tier 11 point, så 
det er bare med at holde tungen lige i munden, for her er det mulighed for at indhente de tabte point. 
 
Skytter fra 10 Kredsforeninger deltog i finalen, Samsø Skytteforening var største kredsforening med 
hele 14 deltager, herefter kom Randers Skyttekreds med 9 skytter og på 3 pladsen kom 
Skytteklubben DSB/ASF med 8 skytter, VBF Århus stillede med 5 skytter, Skanderborg – Stilling 
med 4 skytter, Midtdjurs med 3 skytter, Allingåbro med 2 skytter og følgende 3 foreninger havde 1 
skytte med, det var; Balle Skytteforening, Beder Malling Skytteforening og Århus Riffel 
Skytteklub. 
 
Det blev en spændende finale hvor skytterne i løbet af de 10 skud skiftede, skiftede med at fører og 
den endelige vinder blev kåret i hver klassegruppe, Amts Mester, pokal og Guldmedalje til 
vinderen, Sølvmedalje til nr. 2 og Bronzemedalje til nr. 3, i 4 af klassegrupperne faldt afgørelsen 
først efter en eller flere omskydninger, så der var spænding til det sidste. 
 
Ved samme lejlighed blev der uddelt præmier og medaljer for hoved og mesterskabsskydningerne, 
præmier efter deltagelsen i de forskellige klasser efter hovedskydningen og Guld, Sølv og Bronze i 
hver klasse til de 3 bedste skytter af hoved og mesterskab og det var af disse skydninger at skytterne 
til den afsluttende finale fandt sted, her har vi så vinderen og Amtsmesteren i hver klassegruppe. 
 
50 meter Finalen i Børneklasse 1 – 3. 
Efter de 10 skud i finalen stod 3 skytter stod lige med 254 point og det var Emilie Rasmussen fra 
Randers Skyttekreds, Martin Bertelsen fra Samsø Skytteforening og Simon T Olesen fra Midtdjurs 
Skytteforening, efter første omskydning skød Emilie en X tier og de andre to en tier, så nu gjaldt det 
2 og 3 pladsen i en ny omskydning, Martin skød en tier og Simon en nier, stillingen sluttede 
således. 
Amtsmester 2007 blev Emilie Rasmussen og der var Pokal og Guldmedalje til Emilie, 
Sølvmedalje til Martin Bertelsen og Bronzemedalje til Simon T Olesen. 
 
50 meter Finalen i Juniorklasse 1 – 2. 
Efter de 10 skud i finalen havde vi nr. 1 og 2, men der skulle omskydning til om 3 pladsen idet 2 
skytter stod lige med 249 point og det var Jesper Mathiasen fra VBF Århus og Jonas H Andersen 
fra Randers Skyttekreds, Jesper skød en X tier og Jonas en tier og så var dette også på plads. 



Amtsmester 2007  blev Lasse Bertelsen fra Samsø Skytteforening med 253 point, Lasse 
modtog Pokal og Guldmedalje, Sølvmedaljen gik til Helene Sørensen fra Skytteklubben 
DSB/ASF med 250 point og Bronzemedalje til Jesper Mathiasen. 
 
50 meter Finalen Klasse UNG: 
Inden finalen førte Marc Hansen fra Skytteklubben med 143 point og kun med et point efter kom de 
øvrige skytter, så en spændende finale skulle i gang og den blev spændende og slutresultatet blev. 
Amtsmester 2007 blev Pernille Hansen fra Skytteklubben DSB/ASF med 239 point, Pokal og 
Guldmedalje til Pernille, Sølvmedaljen gik til Marc Hansen med 237 point og bronzemedaljen 
til Andreas Westmar med 233 point og også de sidste to skytter kom fra Skytteklubben 
DSB/ASF. 
 
50 meter Finalen Klasse 1 – 3. 
I denne klasse havde Carsten Hauge fra Beder Malling Skytteforening, taget føringen inden finalen 
med hele 6 point foran nærmeste konkurrent , så Carsten havde taget noget af spænningen i denne 
klasse, men alt kan jo ske så vi er spændt på slutresultatet. 
Amtsmester 2007 blev Carsten Hauge med 238 point, Carsten modtager Pokal og 
Guldmedalje, Sølvmedalje til Svend Bissø fra Samsø Skytteforening med 232 point og 
Bronzemedaljen til Preben Cemnitz Hansen fra Randers Skyttekreds med 229 point. 
 
50 meter Finalen i Veteranklasse 1 – 2. 
I denne klasse var der omskydning om 2 og 3 pladsen, da begge skytter havde 251 point og det var 
Jørgen Mahler fra Århus Riffelskytte Klub og Poul Thomsen fra Randers Skyttekreds, 
placeringerne blev afklaret efter første omskydning, Jørgen en X tier og Poul en Tier. 
Amtsmester 2007 blev Bjarne Andersen fra Samsø Skytteforening med 254 point, 
Sølvmedaljen gik til Jørgen Mahler og Bronzemedaljen gik til Poul Thomadsen. 
 
50 meter i Åben Klasse 1 – 2. 
4 omskydninger om 3 pladsen skulle der til efter finalen og det var; Dorthe Pedersen fra Samsø 
Skytteforening, Svend Åge Svendsen fra Balle Skytteforening, Per Mathiasen fra VBF Århus og 
Karsten Lynggaard fra Skanderborg – Stilling, alle 4 skytter havde 247 point, Dorthe og Svend skød 
begge X tier og Per og Karsten begge en tier, så nu var vi nede på 2 skytter i en ny omskydning, 
Dorthe fortsatte med at skyde X tier og Svend var galant over for den unge dame og ” nøjes ” med 
en nier og således blev slutstillingen. 
Amtsmester 2007 blev Sonja Bissø fra Samsø Skytteforening med 250 point, Sonja modtog 
Pokal Guldmedalje, Sølvmedaljen gik til Ane Margrethe Knight fra Allingåbro 
Skytteforening med 248 point og Bronzemedaljen gik til Dorthe Pedersen med 247 point 
 
Et Stort tillykke og hurra skal lyde til alle ovenstående skytter, for de flotte placeringer og 
resultater, inden vi slutter af vil vi takke skytterne for den store interesse og deltagelse, som 
blev vist her under afslutningen af Amtsmesterskabet, det skal i også have tak for 
  
Under afvikling af finalerne kom vi desværre lidt i tidsnød og det beklager vi, skytterne tog 
det alle fint og det skal i have tak for, også en tak til alle hjælpere her ved finalerne, der var 
mangel på hjælpere fra starten, så mange skytter tog en tørn med og det er vi glade for, 
finalen blev afviklet, vinderne kåret og medaljerne uddelt, så en stor tak til alle. 
 
Venlig hilsen 
Kortdistance afdelingen i 
DDS Østjylland 
 
OBS: Der er stadig præmier og medaljer som ikke er uddelt endnu, de vil blive mærket og 
uddelt til de respektive kredsforeninger 
 
  


