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Nykøbing-bues$ten med
i DM i3D ved Fredericia.

NYKØBING Normalt deltager
Stephan Hansen, NykØ-
bing F. Bueskyttelaug, kun
ved officielle DM-stævner,
når han kender afstanden
til skiven.

Men sådan foregår det
ikke ved dagens DM i 3D
i det åbne terræn, hvor
der s§des fra ukendte af-

stande mod naturtro dyr af
skummateriale.

- Der var ikke andet i ka-
lenderen i denne weekend,
og jeg skulle alligevel be-
sØ€ie min landsholdskam-
merat Patrick Laursen på
Fyn, så kunne jeg ligeså
godt tilmelde mig DM, for-
tæller Stephan Hansen,
der stiller op uden de store
forventninger.
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Stephan Yinder
bronze idebut
Stephan Hansen stærkt
s§dende ved DM i 3D i
Fredericia.

FREDERICIA Bueskytten
Stephan Hansens debut
i 3D-seniorbues§dning,
hvor der q§des efter 30
gummidyr i naturlig stØr-
relse, blev en succes,:idet
Nagelsti-drengen vandt
bronzemedalje.

Bueskytten fra Nykø-
bing F. Bueskyttelaug
blev kun overgået af
landsholdsslrJrtterne Stig
Andersen og Jacob Stef-
fensen ved det store DM-
stævne i Fredericia, der
havde deltagelse af 205
bueskytter.

- I 3D-s§dning gælder
det ikke udelukkende om
at s§de godt, men også
at kunne bedØmme af-
stande. Og her vidste jeg
ikke rigtigt, hvor jeg jeg
var i forhold til mine kon-
kurrenter, så jeg er rigtig
godt tilfreds med bronze-
medaljen, fortæller Ste-
phan Hansen.

NykØbing F. Bueskyt-
telaug havde yderligere
tre bueskytter med. Bent
Bjerregaard blev nummer
15 og John Kjær nummer
16 i herre senior langbue.
Og i master langbue op-
nåede Tom Larsen en ti-
endeplads.

Allan

Igen en medatje til bueskytte fra
It{ykøbing F.

Mandag 29. september 2014 kl. 05:32

Bueskytten Stephan Hansen fra Nykøbing F. har kastet sig ud i noget
nyt. I weekenden deltog han for første gang i 3D senior skydning,
hvor der blev holdt Danmarks Mesterskaber i Fredericia. Iblandt 204
bueskytter placerede det unge talent fra Nykøbing F. sig som nuflrmer
3 og løb altså med DM-bronze.

I 3D s§des der efter 30 gummidyr i naturlig størrelse.


