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Verdensmester fra Nykøbing starter ny sæson
med guldmedalje
J,,landåg

24. cktober 201i
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oen stadrq nybågte verdensmesGr I bueskyd. nq,
Stephan Hansen fra Nyksb nq F. Bueskytte.!q,
har deltaget I den nye Lndesæsons rørsl€
.ternatronåle stæhe Hnn komder returi€
Ho a.d med en qudmedålj€ om hålsen Nærmest
loveNrndel q strl ægqer konku.renterne båq
ham. o€t var 4. 9an9 det unqe buesktttetålent
de rog I stævnet I Hollånd - weekenden De
iorudgående 2 qanqe qåv ham s6lv om halsen
oenne qång blev 9uldfnalen kadet comDolnd
vu.det ded cifren€ 4-2, et .esultat der lover qodt
lor den ny€ sæso.. Fori.den nnalen va. der face 2
fa.e skydninger, oq her koh Slephan Hansens
qode fo.o hlrtrgt t udtryk. Hans bedsle <.ore
var 119 !d åf 120 o! Lqe pornts.
verdensmesteBkåbet I slutninqe. al august bev
v!ndet p: so meler ba.e med stor skve
hd€ndors bueskvdnrno som I weekend€n, på 13
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st€phår Hansen har;kudt s'q t'r
denro6te glldm€daje r den nye
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Verdens bedste
vandt i Holland
Stephan Hansen fik
lovende åbning på
indendørs6æsonen.
DIESSEN Verdensmesteren

fra Nykøbing F. Buesklttelaug, Stephan Hansen,
lagde ud med brask og
bram i sæsonens første indendørs konkurrence ved
at vinde et internationalt

steevneiDiesseniHol-

land.

Udendørs skyder Stephan Hansen på en distance over 50 meter og på en
stor skive, mens der indendørs skydes på 18 meter og
på en noget mindre skive.
Men det bekom Stephan
Hansen godt: Han gik hele
vejen og sluttede med at
vinde finalen i kadetternes
compound.
Ælan

\

,u',tt
'. [,u,

Stephon Hqnsen

Guld til
verdensmester
Stephan Hansen
Flot internationalt resultat af bueskytten Stephan Hansen.
Indesæsonens første opgave

sKyqes.

lokale bueskytte
Stephan Hansen foregik i

Skytterne inddeles i puljer og
der skydes mand mod mand
og vinderen efter 12 pile får
to point. Stephan blev bedste scorer med I I9 point ud
af 120 mulige.

for den

weekenden den 22-23. oktober i Diessen, Holland.

som nybagt

verdensmester

var der naturligvis store forventninger til Stephan Hansen, men det er ikke det
samme at skyde udendørs
på 50 m og stor skive og så

l8 meter på en
lille skive. Stævnet var et
såkaldt Face 2 Face stævne,
indnedørs på

hvor det hele stævnet igennem er finaleskydning der

Det endte med guld
De eneste matchpoint Stephan tabte var i guldfinalen,
som han vandt med 4-2, så

guldmedaljen var hjemme

i

klassen herre/dame kadet
compound.

