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Bueskytte fra Nykøbing er bare suveræn
r.4åndag

16

maj 2011 kl. 06:29

Voonmandsfirha i
SaGkøbing blrver
til A/s oq rylder 25

Stephan Hansen fra Nvkøbinq F. Bueskytealq er urorlr-o ved et stæv.e iTåstrlp
weekenden feiede hå. geo srne ko.kurrenter åf banen De. unge bleskvtte er
bare sLveræn
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Stephan vinder
og sætter rekord
BuesMten fra Nykøbing
imponerede ved at vinde
et stolt stæyne i Taastrup.
TAASTRUP

i

Lolland-Falsters

særklasse største bue-

sk)'ttetalent Stephan Hansen fra Nykøbing F. Bueslq/ttelaug viste på-ny sin
styrke, da han sejrede i et
stort stæ\'ne i Thastrup.
80 skytter fra hele landet
dystede om Maj-pokalen,

hvor sMterne skulle skYde en FITA-runde - 36 pile

fordelt på flre forskellige

afstande.

Stephan Hansen skød i

alt

1388 point, hvilket var

personlig rekord og nok til
at vinde hans klasse, FITA
kadet compound.
Stephan har haft en for-

rygende start

på

uden-

dørssæsonen, så det bliver

spændende

at følge ham

ved de kommende nordiske

mesterskaber -og verdens-

mesterskaberne, f ortæller
hans far Dan Hansen, som
også er formand i NYk6bing F. Buesklttelaug.

Allan
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STEPIIAN MLITE IGEN PLET - Forteden detng Sxphøn
Hat*n /ra Nyhøbing F Burkyekug i storr ,rnrn" ihortrop.
Samme4 med 80 and,e bt e,hyner fra hele lander blcu de; kam_
oln
.'Maipohalex", huoi shyxerne shulle sfude ex FITA-

pø

ru

e.

f

sfode, J6 pile på rc /onheltige
shud. srephan Hai,en'r*il i"otr t.SiS

,huilher .berydtr..at.de,

afrandc i alr I++

poinr. hwlher uar pe,,onlig ,ehad og nok il at uinde hans hlaste.
FIfA kadet.conpound. Srephan Haa,en har haf en
lorrygende
s1øx på udendørssannen og det skal bliue gendznde al
følge
ham ued NM oq VM.

