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Nykøbing-skytte på vej tit VM
l4andag B. august 2011 kl. 07:19

Det unge bueskytte-talent Stephår Hansen fra Nykøbing F^ Buskyttelaug er på vej
til VM, Det holdes i Polen med start 22. august. Spændrngen slqer omkring hans 

-

præstationer ved verdensmesterskaberne. idet hans gode takter forGætter. i
we€kenden gjo.de han på ny topfigur.

Det skete ved et stævne i Middelfad med 35 skyfcer i alle aldre_ Samlet blev
Stephån Hansen nummer 5.

DøRE OGYINDUEN DER
PÅSSERTIL DIT Ht'S

DIREKTE FNA fABRIK

.. :..:
;1,1 ''-; r':::'r'l "l

i-t\ \.^1l ri r2 ,,
fU\kA-nL(9 t,toC(- 15 . ctLtci /-C' ( |

r ------:-l
Qr^-L1n Hansgn| _llHrlrtzvrrblrrrtrrr r Eqrt-

I I -a ltrr t- Iifin VM-form
Den unge bueskytte
blev nummer fem ved
Danage Cup i Mid-
delfart.

MIDDELFART Stephan
Hansen fra Nykøbing
F. Bueskyttelaug fik en
pæn optakt til det kom-
mende verdensmester-
skab om godt et par
uger i Polen, da han blev
nummer fem ved Dana-
ge Cup i Middelfart.

35 compound-skyt-
ter fra kadet til senior
deltog i stævnet, hvor
Stephan Hansen som
kadet-skytte var blandt

de yngste.
Ikke desto mindre

sluttede han på en delt
fPrsteplads sammen
med seniorlandsholds-
skyften Torben Johan-
nesen fra Broby i den
indledende runde. Beg-
ge skød 680 point af 720
mulige hvilket var flot i
den kraftige blæst.
I finaleskydningen

fortsatte Stephan Han-
sen de gode takter frem
til kvartfinalen, hvor
han tabte. EfterfØlgende
skød Nykøbing-bue-
skytten sig til en samlet

En leverandor til
det hele giver frvgila{
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