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Nykøbing-skytte satte personlig rekord i
Odense
søndag 22. januar 2012 kl. 20:24
Stephan Hansen fra Nykøbing F. Bueskyttelaug satte peEonlig rekord, da han i
weekenden deltog i Sct. Sebastian Cup i Odense. Det skete allerede i den
lndledende runde med deltågelse af 99 skytter, hvor han formåede at score 585
poi nts,
Det unge talent fra Nykøbing nåede doq kun til semifinalen, som han tabte til den
efterfølgende vinder af turn€ringen. Men den tidligere storform er ved at indfinde
sig igen hos Stephan Hansen.
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Stephan skyder
personlig rekord
I

Årets idrætstalent på
Lolland-Falstet nummer

tre istort indestævne.

ottendedelsfinalen be-

sejrede Stephan Hansen

sin tidligere klubkami Nykøbing F. Bue-

merat
ODENSE

Bueskytten Ste-

phan Hansen kan se tilbage på en weekend, han ikke glemmer de fgrste dage.
Fredag aften blev han kåret til Arets Idrætstalent på

Lolland-Falsteil og lørdag

i det
store indestævne i Odense,
Sct. Sebastians Cup, hvor

blev han nummer tre

skyttelaug, Peter Sigil, og

i

kvartfinalen blev seniorlandsholdsskytten Patrick
Laursen fra Midtfyn, der er
udtaget til inde-VM i USA i
næste måned, slået.
Endnu en seniorlands-

holdsskytte, Joachim Andersen fra Broager, var

skød Stephan Hansen bedst
af alle med 585 pbint, hvil-

modstanderen i semifinalen, og han var lige en tand
bedre end Nykøbing-skytten. Efterf6lgende vandt
Joachim Andersen finalen.
99 skytter fra hele landet
deltog i stævnet, hvor alle
uanset alder stillede op i

ket er personlig rekord.

samme

en seniorlandsholdsskytte
kom i vejen for 16-årige
Stephan Hansen

i

semifi-

nalen.

I

den indledende runde

række.

Allan
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WD AT FINDE FOR.
MEN ' Efier en lidt suag størt ?å indendørsstaunerne har Stephan Hønsenfra Nykøbing F, Bueskyxeløug der netop af Folbr
ARETS IDRÆTSTALENT ER

tidendes læsere er ualgt til Arex ldratstølent på Lolland-Føbter,
igen fundet formen. Wd Sct. Sebastian Cup forleden i Odense
dehog 99 skytter/ia hele landet i ølle aldersklasser. Stæuneformen
gør at alle kan skyde mod alle, uønset alder og buetype. Stephan
Hansen shød forrygende og indledende skød Stephan personlig
rekord med 585 point og bleu med resultatet uinder af den indledende sfuidning. Herefier nåede han til semifinalen, efier bl.a.
at haue uundet 7-3 oaer senior-landsholdsshytten Patrick Løursen. I semif.nølen bleu det desuarre til et nederløg til den senere
uinder.

