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Bueskytte-talent fra Nykøbing fortsætter mod
de høje tinder
Lørdåg 23. jul' 2011 kl. 06:29

lblandt 237 bueskylter fra det meste al Europa oq
Mexico har Stephan Hansen fra Nykøbing F.
Bueskyttelaug netop deltdget i en Juniorcuo på
Cypem- Et stævne med stor interesse forud for
VM i Palen i sugust. l-6-årige Stephan Hansen har
igen gjort god figur, vundet både bronze og guld.
Samt sat ny dansk rekord, og i holdskydning ny
Eu.ooa-rekord, Stethan Hansen er hele tiden tæt
på at gøre det den sidste-brøkdel bedre, og
pludselig kommer det. Måske til VM.

Stephan Hansens iy-e oanske.ekord på 696
points blev st for både kådet og junior. I mix-
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skydning, hvor bedste p;ge og bedste dreng danner hoid, var Stepl.an Hansen
sammenmedsarahSonnicnsenrrui;.t'"6,opt"*"iefte;,;;;å;;e k_- nq, 111*:?'-Job-Købog
og de levede op til deres favoritværdighed. Ved at vinde en sikker guldmeåal.te. :::--::1"-:^3"9"t -

Såmtidig satte de ny Europa-rekord med 153 points. ArEngemen€r
Bikecenter i Nykøbing
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Bueshr'tte Stephan Hansen
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Succes for
bueskytte
Sammen med 236 andre

skytter fta det meste af
Europa, samt Mexico delta-

ger Stephan Hansen i Junior
Cup stævnet på Cypern.

Stævnet har fået ekstra stor

interesse fra ungdomsskyt-

terne i Europa, da det bliver
brugt som optakt til verdens-

mesterskaberne i Polen sidst

i august.

16-årlige Stephan Hansen

fra Nykøbing F. Bueskyt-

telaug skød ved dEn indle-
dende skydning ny dansk

rekord og blev samlet nr. 2.

Ved de individuelle finaler
vandt Stephan bronze.

I mix skydningen, hvor
den bedste pige og den bed-
ste dreng, danner hold, var

Stephan sammen med Sarah

Sonninchsen fra tastrup, og

de vandt guldmedalje.

lEuroparekord
krydret med guld
Nykøbing-bues$ten
Stephan Hansen sttøg til
tops i mix-klassen ved
stort stævne i Cypem.

PAPHOS Bueskytten Step-
han Hansen, NykØbing F.

Bueskyttelaug, opnåede
en af sine største interna-
tionale resultater ved Ju-
nior Cup i Cypern, hvor
han i mix-klassen med Sa-
rah Sønnichsen, Tåastrup,
vandt guld i kadet com-
pound.

Den danske duo vandt
sikkert og satte undervejs
europæisk rekord med i53
point.

l6-årige Stephan Hansen

deltog også i den individu-
elle konkurrence, hvor han
i den indledende skydning
som naestbedst med 696
point satte dansk rekord
for både kadet og junior.

Ved fi naleskydningen rP g
Stephan Hansen ud i semi-
finalen - efter shoot-off - til
en skyfte fra Kroatien. Men
nykøbingenseren vandt til
gengæld bronzekampen.

I holdskydningen nåede
de danske drenge bronze-
kampen, som blev tabt.

236 bueskytter fra hele
Europa deltog ved Junior
Cup, og næste store opgave
erVM i Polen sidst i august.
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