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Stephan Hansen, Nykøbing F. Bues$telaug, har spændt buen og skød sig ind på andenpladsen ved Las Nykøbing-pengestævnet
Foro:
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35 bueskytter dystede om pengeryæmier ved Las Nykøbing

Stephan marginaler fra at
snuppe den store gevinst
NYKøBrNG Nykøbing

Falster Hallen har ikke meget til fælles med Las
Vegas i USA. Der er ingen
glitrende neonreklameskilte, der lokker til alverdens
spillebuler.

Men de 35

bueskyt-

ter ved det fØrste pengestævne på Lolland-Falster

havde alligevel udsigt til
en lille pose guld for enden
af compoundbuen ved Las
NykØbing, som stævnet er
dØbt med inspiration fra de
store pengestævner i USA.

Nykøbing F. Bueskyttelaugs regerende verdensog europamester i kadetklassen, Stephan Hansen,

har været initiativtager
til pengestævnet, og den
l7-ånge mesterskylte var
meget tæt på at beholde
f6rstepræmien på ca. 2.300

kr.

Nemlig de to landsholds-

Falstringen måtte dog
"n6jes" med andenpladsen
- og ca. 1.400 kr. - idet han
blev besejret af sit store

forbillede, den flerfoldige

danske compoundmester,
Martin Damsbo, Brande,
efter en meget tæt og
spændende duel, hvor kun
et enkelt point skilte de tre

bedste skytter.
Udskilningsløb
Las Nykøbing blev atuiklet
som et udskilningslØb. Alle
deltagere skød 90 pile, men
kun de 18 slrytter med ude-

lukkende 9'ere og 10'ere luc§ looser - gik
videre til næste omgang.
Her blev der skudt tre pile ad gangen, hvilket efter

plus en

fire indgange

reducerede

feltet til tre skytter.

skylter Martin Damsbo og
Patrick Laursen, Midtfyn,
samt det lokale håb Stephan Hansen.

Trioen var svær at skille
ad. De fulgtes ad i endnu
to runder - med hver tre

pile - da sværhedsgraden

blev skærpet, og der skulle
sigtes efter den mindre recurve-10'er på skiven.
Men i tredje omgang
ramte Martin Damsbo plet
med alle tre pile, mens Step-

han Hansen fik en nier og

Patrick Laursen en otter.
Dermed var rækkefglgen
også afgjort.

- Det er ok at få andenpladsen, selv om jeg kunne
have afg'ort det på den
sidste pil i næstsidste om-

gang, sagde en trods alt
tilfreds Stephan Hansen.

Skydeformen stiller sto-

re krav til nervesystemet
i knock out-fasen, hvor
skytterne hele tiden ved, at
de kan ryge ud ved næste
pil.
- Det er en god test af
pulsen, som stiger, når det
spidser til, sagde Stephan
Hansen, der håber Las Nykøbing kan blive vende tilbage som en fast tradition.
-Vi har fået en god start,

og der er åbenbart interesse for det, når der f.eks.
kommer to bueskytter fra

Norge, konstaterede Stephan Hansen, der om 14
dage deltager ved et stort
internationalt stævne i
Berlin.

TORBEN MøLGMRD
tm@folketidende.dk

