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verdensrekord af ung Nykøbing-skytte efter
guld ved Sjællands Mesterskaber
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Nykøbing F auesktttelåu9s unqe stephån Hånsen
styrer direkte mod vl1 Poeo u august. Fan
fortsætter nem |q srn sejrsqa.q, senest ved oqså
at vinde slællands l4este.skåbet qrundlovsdåq.
llans quldmedaije ved Srrl var samtid q .y dansk
rekord. l4e. han *tte oqså nY verdensrekord ved
den efterfoigende skydn nq me lem Sf4-stævnets
16 b€dste deltaqere ned 146 points !d at r50
SM-quldet våndt hån r herre FITA kådet
compound, med porntstallet 695 !d.1720 nL iqe
Det vår s pornrs fle.e end stepha. Hansens
åndsholdkammerat fra Lynqby oq altså ny dansk
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Siællandsmester
og verdensrekord
Stephan Hansen viste på
ny sit stole potentiale, da
han satte verdensrekord,
KøcE Buesliytten Stephan

Hansen fra Nykøbing F.
BueskJ.ttelaug fortsætter
med at brillere: I weeken-

den ved de sjællandske
mesterskaber i Køge, hvor
han blev Sjællandsmester
og satte en verdensrekord.

Stephan Hansen vandt

sin årgang -

kadetternes

compound med 695 af 720
mulige point, hvilket er
dansk rekord og fem point
flere end Nykøbing-buesklttens landsholdskammerat Simon Mikkelsen

fra Lyngby opnåede på andenpladsen.
Efter Sjællandsrnester-

skabet duellerede de

16

bedste sk;.tter i compound,

uanset alder og køn. Her

nåede Stephan
frem

til

Hansen

semifilalen, som

han tabte.Til gengæld stød
han sig på bronzemedaljen
og ny v€rdensrekord med
146 point ud af 150 mulige
point.
- For Stephan er det helt

store mål verdensmesterskaberne som finder sted i

august i Polen, siger hans
far Dan Hansen, der er formand for Nykøbing F. Bue-

sklttelaug.
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Ny verdensrekord
Den unge bueslq.tte

fra

fra Nykøbing F. Bueslg.ttelaug, Stephar Hansen,
deltog forleden i siællands-

mesterskaberne

i

herre

FITA kadet compound i

skydning for de 16 bedste
skltrer i compound, uanset alder og køn.

Her nåede Stephan frem
semifinalen, som han

til

det lokale talent storform
ved at vinde klassen med

Til gengæld
skød han sig til bronzemedaljen og ny verdensrekord
i sin aldersklasse med 146

695 point (max.720 Point)
og 5 point foran sin lands-

point ud a[ 150 mulige
poinr.

holdskammerat Simon

For Stephan er det hek
store mål verdensmesterskaberne som finder sted

Køge. Endnu en gang viste

Mikkelsen fra Lyngby.
Resultatet var også nY

desværre tabte.

i FITA i august i Polen og med
de resultater, som han har
i
aldersklassen
og
kadet
over, FITA junior. Efter leveret i foråret, lover det
godt for en udragelse til
afgørelsen af Sjællandsmedansk rekord både

sterskaberne var der finale-

VM.

