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4 guldmedaljer på stribe
l,l.ndaq:0 n.j 2411k

til Nykøbing-skytte

Bueslq/tten Stephan Hansen fra Nykøbing F.
Bueskyttelaug gjorde det igen. da han i Middelfart oiså
sejrede i sæsonens fjerde Fl fA-stæ\ ne
Stephan Hansen, der sLlrder i herre FITA l(adet opnåerlF 1383 point af 14,10 muiige, hvilket rigeligt rakie tit
selren r stævnet, der blev afviklet under vanskeliee be_
l ingelser i regn og blæsl.
Efter Stephan Hansens fjerde sæsonseir blev han udta_
get til det danske landshold, der i begyndelsen afjuli skal
deltage i de nordiske mesterskaber iGilleleie. Allan
MIDDELFART

a6 !1

cver 60 skytter fr- e re. d.njk D!esk/C. .! , !.r s:m ei t Fl-A siæv.e

ir' ode f.n \1e.k..den B1åidi dem Nyk.5 i! F Ereskritel.!qs reit 5!vcræf.
SteDha. u.ns.n, der !e. v ste loveitrrfer l;sse Oet b ev i .r .Y 9! lnenå je,
den 4. t.æk vea
se.este 4 stæv.er

'le
,,'ei FiTÅ stævner sk?aes li, 16 p re på 4 r.rs[e .€ .f5..ide, hvof.r n]-is,nun
p. rts er 1 44a Vetret va, .bso !t kte nrec .kyten.i cet:tævnet vai :ræq-pt .l
.e!n o! bæs:, mei 3tertar f-rsen sloc 1 ls3 Fcits lraeri.5!-r.
f.ri.c

ldov.r llr tjnrera jer be! l.l/ktlrln9 s{/ttei !ot.q.l t deic-.ske
de koinende nor.5k€ neste6i.be:.or lngdcm D. .rhodes G

triumf for Stephan

an.lsh. a !e.l
e ele fii:te

J$,l$$i,*',,*li:*
F!n

L@s

side

13

'

irt

Lokal bueskytte vandt
guld til elitestævne
Stephan Hansen

fra

Nykøbing F. Bueskyttelaug viste
igen stor klasse ved FITA-

stævnet søndag

29. mal

i

Middelfart.
Over 60 skytter fra eliten af
dansk bueskydning var samlet til FITA stævne i Middelfart. Ved et FITA-stævne skydes der 36 pile på fire forskellige afstande, så max. er

,l440

point.

blæst, men Stephan Hanseo

Det lokale stortalent Stephan
Hansen, der skyder herre
FITA kadet compound, har
vundet de sidste tre stævner
og ved dette 4. stævne blev
det også til en flot guldmedalje.

skød 1383 point under de

Vejret var absolut ikke med
skytterne, da der også i Mid-

ungdom, der afholdes i Cilleleje den første weekend i

delfart var en del regn og

juli.

i

svære {orhold.

som en ekstra bonus blev
det lokale bueskytte-talent
udtaget til det danske Iands-

hold ved de kommende
Nordisk Mesterskaber for

Steohan Hansen høstede flest Doint ved et elitebesat stævne i Middelfort.

