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Referat fra pokalskydning 

med hagl 2018 

Michael, Gert, Leif og Claus var på banen kl. 10.00 og Mogens Hastrup 

kom lidt senere. Så vi blev i alt 5 fra SSJ til Pokalskydningen. 

 

Michael, Gert og Leif varmede op med at skyde til 5 double'er, medens 

Claus tog lidt billeder. 

Derefter skød vi den gældende jagtskydning til 40 duer og sluttede af med 

en runde jægertrap til 25 duer. I jægertrappen måtte vi i år have 2 patroner i 

våbnet, samtidig med at der var fri skydestilling. 

Michael havde inddelt os i klasserne Mesterrækken, A-rækken samt 

Veteran-rækken. 

 

Resultaterne fra den gældende 40 duers’ jagtskydning var som følger: 
 

 M-rækken: Michael Nielsen med 31 duer i 42 skud ”Vinder af jagtskydningen” 

 M-rækken: Mogens Hastrup med 26 duer i 47 skud 

 A-rækken: Gert Thomasen med 17 duer i 45 skud 

 A-rækken: Claus Haase med 11 duer i 45 skud   

 Veteran række: Leif Madsen med 27 duer i 46 skud 

 

Resultaterne fra den gældende Trap skydning med følgende 

resultat: 

 

 Leif Madsen med 19 duer i 29 skud ”Vinder af trap skydningen” 

 Michael Nielsen med 15 duer i 36 skud 

 Mogens Hastrup med 12 duer i 27 skud  

 Claus Haase med 11 duer i 38 skud 

 Gert Thomasen med 9 duer i 37 skud 

 

 

Michael skulle gå senest kl. 12.00 så Leif overtog referatet for resten af 

dagen, men da det begyndte at regne kl. 12.30 blev skydningen indstillet. 

På det tidspunkt var alle fra SSJ taget hjem så der blev ikke uddelt pokaler. 

Vi håber på at se flere til næste år idet det er en hyggelig dag hos Rosenholm Jagtforening. 

Til orientering så var der ikke mange der benytte sig af de tre gange træning (tirsdage) før 

pokalskydningen. 

Referat: Leif Madsen 16. juni 2018 

Jeg vil gerne sige tak til Leif Madsen for hjælp den dag 

Knæk og bræk Michael Nielsen 


