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Dansk rekord af bueskytte fra Nykøbing
Mandag 23. åprtl 2012 kl. 05:02

Bueskttten Stephan Han*n lra Nykøbing F. Bueskyttelaug er S banen igen.
er netop startel udendørs, og det gav den unge Nykøbing'indsholdsskytteme
skytte
ny medvind i weekendefr. I Køge skød han ny dansk rekord i here F1TÅ
kadet Compound med 697 at 72O muiige pointsStephan Hansen er d6uden udtaget til ungdomslandsholdet, der 7,-L2, ma.i skal
dyste i Kroatien,
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Dansk rekord og
landsholdsopgave
Men ingen seit

tilSte

phan Hansen i udendørs
stævne i Køge.

KøGE

Verdensmesteren

Stephan Hansen

fra

NY-

kØbing F. BuesJqrftelaug,
som i januar blev kåret til
årets idrætstalent 2011 På

Lolland-Falster, viste hØj
klasse i den indledende
skydning ved et af sæsonens første udendørsstævner i Køge.

I den indledende skYdning, hvor skytterne sen-

der 72 pile af sted og således maksimalt kan skyde

720 point, opnåede Stephan Hansen 697 point,
hvilket er dansk rekord i
hans klasse, FITA kadet
Compound.

Derimod gik det mindre
godt for Nykøbing-sffien
i ottendedelsfinalen, som
han tabte.

Efter stævnet blev Stephan Hansen udtaget til
ungdomslandsholdet, som
skal til Junior Cup i Kroatien fra 7.til12. maj. Allan
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Verdensmester Stephan Honsen

7s *ltn{ Zc; r l-

kan fortsætte med støtte fra

Raoco

Danmarksrekord
og landshold
!1gsk$tg Stephan Hansen slog rekord med
697 pile i sin klasse
Søndag deltog bueskytten
Stephan Hansen, ved årets
første udendørs konkurrence. Mange klubber er endnu
ikke begyndt udendørs skydningen, men for landsholds-

skytterne er det noget andet.

Derfor var det primært
landsholdsskytter, der søndag deltog i stævnet i Køge,
hvor Stephan Hansen fik en

720 point. Stephan Hansen
lavede ny dansk rekord med
697 point i hans klasse herre
FITA kadet

Compound, hvor-

imod finaleskydningen

ikke

gik efter planen, da han allerede tabte sin 1/8 dels finale.
Stephan Hansen er efter fine
resultater udtaget til ung-

domslandsholdet, som skal
deltage i Junior Cup i Kroati-

forrygende start på uden-

en fra den 7.

dørssæsonen.

ning og deltagelse er sikret

Indledende skydning er 22

pile og kan altså max. give

tt

12. maj. Træ-

ved fortsatte støtte fra
co.
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