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Bueskytten Stephan Hansen fra Nykøbing F. Bueskyttelaug har søndag sat

både ny verdensrekord for juniorer og ny Europa-rekord for seniorskytter.
Det skete ved et intemationah stæ'rme i Stavanger i Norge, hvor Nykøbing
F.-slcyttenpræsterede 712 af720 nulige points allerede ide indledende
skydninger.

Derefter besejrede Stephan Hansen Sveriges bedste seniorskytte i
semiftralen - og en afNorges bedste skytter, Njaal Aarnaas i finalen Den
unge dansker rejser således hjem rned endnu en guldnædalie om halsen
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Stephan satte verdensrekord
Compoundbuesl<ytten
fra Nykøbing F. skød
712 point i kvalifikatio-
nen til et internationalt
stævne i Notge.

KTEPP Stephan Hansen, Ny-
kØbing F. Bueskyttelaug, er
i forrygende form i øjeblik-
ket.
Det demonstrerede

compoundskytten ved
s6ndagens internationale
konkurrence i Klepp ved
Stavanger.

Her vandt den l8-årige
junior stævnet med fina-
lesejr over en af Norges
bedste seniorslrytter, Njaal
Aamaas.

Men mindst lige så im-
ponerende var Stephan
Hansens præstation i den

indledende kvalifikation,
hvor han skØd712 point af
720 mulige.

Verdens- og europarekord
Dette resultat er både ny
yerdensrekord for junior
og samtidig også ny euro-
parekord for senior.

Med den suveræne før-
steplads i kvalifikationen
begyndte Stephan Hansen
knock out-s§dningen i
kvartfinalen, hvor han be-
sejrede en nordmand.

Derpå gik det ud over
Sveriges bedste senior
compound-skytte, Morgan
Lindin, i semifinalen, inden
Njaal Aamaas blev elimi-
neret i finales§dningen.

Den næste måned står
primært i træningens tegn

for Stephan Hansen, inden
de næste store opgaver
venter.

- Men ingen tvivl om, at
de seneste resultater giver
anledning til at tro på, at
Stephan vil blande sig med
de bedste seniorskytter på
verdensplan, siger hans
far og formand for Nykø-
bing F. Buesffielaug, Dan
Hansen.

Sæsonens store mål
Der venter bl.a. et interna-
tionalt stævne i Middelfart
i begyndelsen af august og
senere DM i Aalborg, in-
den sæsonen kulminerer
med junior-VM t ntru.-n"O

Stephan Hansen forberede verdensrekorden ved et internationelt
Btævne i Norge. Foro: lrucnrto Rtts


