Hessen Pokal, Bad Orb
14.-17. maj
af Carsten Ågren
For 15. gang afholdtes det tyske stævne, Hessen Pokal, og helt siden starten har stævnet
haft dansk deltagelse.
I år deltog vi med 8 skytter. Kazimier Mechula, Nicolai Boese, Berit Gejl, Stine Jensen,
Johnny Andersen, Lone Overbye, Kevin Jensen og Knud Jørn Jensen. Peter Frisk var
holdleder.
Stævnet var Knud Jørns første internationale konkurrence, og det var 1. gang Kazimier
deltog i et stævne efter hans operation i armen i november måned.
Konkurrencen i Tyskland var hård, da der var hele 170 skytter, fra 22 lande..! Så i omfang
er vi næsten oppe på niveau med et EM. Og da de dygtigste skytter jo altid dukker op, er
det ikke let at være med i toppen. Der er aldrig nogen lette sejre at hente, men de bedste
sejre er også dem, der skal kæmpes for.
Johnny Andersen vandt 60 stående med 599 point. Stort tillykke til Johnny for den
præstation. Desuden fik Lone Overbye en bronze, også med 599 point, det var i 60 skud
liggende.
Nicolai Boese, der stillede op som nybagt Danmarksmester, kunne ikke holde stilen fra
DM, men måtte nøjes med 589 point. Det rækker desværre ikke så langt i international
konkurrence.
Kazimier havde en lidt forsigtig start - men satte en kraftig spurt ind til de sidste 3 serier,
hvor han fik fuldt hus. Tilsammen endte han på 592 point. Heller ikke nok til top-placering,
men dog gode takter.
Berit Gejl opnåede en fornem 4. plads i 60 liggende på 50m med hele 588 point. Et flot
resultat, som varsler godt for fremtiden. Netop denne disciplin er ellers svær, den er tæt
besat med meget dygtige skytter, og der har ikke siden Lars Jensen, været en dansk
skytte, der kunne lege med de store udenlandske navne.
For at sætte Berits resultat i relief - skal det nævnes, at det er hele 4 point over den
gældende danske rekord (!!!), men da det er opnået på en indendørs bane, er det "kun" en
u-officiel rekord. Ikke desto mindre rigtig flot skud af Berit.

