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Guld og sølv til fantastisk ung bueskytte fra
Nykøbing
Mandag 20. juni2011 k1.07r17

B!eskytten Stephan Hansen lra Nykob,ing F.
B!eskyttela!q fort$etter srn selfsqånq 09
utroli9e.esultater, oqså når h?n dyster mod
ældre skytter. I weekenden s krede han sig nye
medaljer, sølv individuelt oq 9u d ror hold ved er
e iiestævne i Aarhus. Trods regn oq btæst forre
den unge Nykøbrnq-skytl€ bLre og pit med sikker
hånd irem til medaltehosten. Der deito! 52
bu€skytte., heraf 18 € iteskytter lra het€
Dånrnark rstævnet.
Finålerne b ev særdeles spændende for Stephan

fansen, der startede r oftendedels rinalen, hvor
haf vandt over en junio.skytie (Srephan er
kadet). I kva.tfinalen måite m€n ud r shoot off,
' vor 5,ephå1 va' <\d, p oq .- od J p i nær' esr
mldten. Den 3. juniorskytte modte Stephan

Hi.. "1 ..e rirdten. man rc- u".c""r,rreroå
hånden oq klar tilquldfinalen
I guldfina en stod 5t€phan Hansen overior

Danmarks bedste compoundskytte, Martin
Damsbo. Eiter de forst€ 3 p le vdr Stephan
båqud me! 2 paint og dem hentede han ikke,
r.en s0rvet vaf hlemme o9 resuttatet var dei

stephan Hansen vandt 9en

hidtilstorste for ham 2011.

i

holdskydninqen dannede Stephan Hansen hotd med netoo tlartin Damsbo o.r
or åno\ho d!,. r,tlpn Plrrr t ld ,-.a . Foldpt vå' LooqdecFl. hv..t<er oe ooiå
levede op til ved dl vinde quidm€daljerne.
,6n

FOLXEIIDE DE:

N.4ANDAG

20. JUN|2011

Stort talent yiste klassen i stort elitestævne

Guld og sølv til Stephan
'l'lf;; MRHUS Det store ta'' Ient Stephan Hansen
fra Nykøbing F. Buesl!}ttelaug leverede et nlt topresultat i weekenden, da

han blev nummer to i et
elitestævne i Aarhus, der

havde deltagelse af 52 bue-

sl*tter.
Stephan Hansen, der
blot er kadet, imponerede
ved at skyde sig i finalen
mod Danmarks

i

særklas-

se bedste compoundbueslrltte Maftin Damsbo fra
Brande, som for nylig var
med til at vinde europamesterskabet for hold.

Stephan Hansen blev
blot besejret med ganske
få point, hvorfor hans far

klubfonand Dan Hansen ikke tøver et sekund
og

med at slå fast, at Stephan
Hansens resultat i Aarhus
er hans suverænt bedste i

år
Under vanskelige betingelser i regn på førsteda"
gen blev Stephan Hansen
nummer seks

i

den indle-

Stephan Harsen var stærkt skydende i finaleskydningen ved weekendens elitestævne i Aalhus.

dende skydning.
Søndag.ens finaler forløb
fint for Stephan Hansen,

der vandt sin ottendedels-

Sideløbende med den in-

dividuelle turnering blev
afuiklet en holdturnering,

hvor Stephan

Hansen

finale efter overbevisende

var på hold med Maftin
Damsbo og en anden se-

skydning.

niorlandsholdsskl'tte,

final,e, kvartfinale og semi-

Pa-

trick Laursen. Holdet var
topseedet, hvilket de også
levede op til ved at vinde

holdkonkurrencen.
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