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Bueskytter fra Nykøbing med nye
topplaceringer
Søndaq 23 Ja.!ar 201! kl. 15:39

Nykøbing F. Bueskttte å!q notere.siq .ye succes er ved wækendens Skt
Seb"stian Cup i Odense. Blandt 100 skytt€. markerede Ch.stopher Hånsen og

I k assen lanqbde på 13 deter b ev Ch. stopher Hans€. nummer 3 med 312 ooi.t,
hviket samldiq er ny dansk reko.d forlunLor I klåsse l compou.d 1a meter skod
stephå. Hansen siq t I en føEteplads med 579 pornt, som er peBon iq reko.d for

Efter kasseskyd. ngen brev lef skddr om skt. sebåsrian cup pokaten, hvo. kLn de
16 bedsle lanset a d-ar oS buetype deltoq. Stephan var h6n seedet 2 Han vandt s n
otte.dedels finalen på shoot otr, men tabte kvarrfnal€n hl en enioBkytte fra
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Træfsikre brødre
i rekordhumør
Dansk lekord til Chlistc
pher Hansen og sejr til
Stephan Hansen.

oDENSE Brødrene Stephan
og Christopher Hansen fra
Nykøbing F. Bueskyttelaug
havde indstillet sigtekor-
net i weekendens stor
stævne Sanld Sebastian
Cup i Odense. Stephan
Hansen vandt sin klasse og
Christopher Hansen satte
dansk juniorrekord.

Christopher Hansen blev
ny indehaver af den dan-
ske juniorrekord i langbue
på 18 meter, da han opnå-

ede 312 point, hvilket rakte
til tredjepladsen i senior-
klassen.

Stephan Hansen i klasse
I compound over 18 meter
skød sig til 579 point, hvil-
ket er personlig rekord.

Efter klasseskydningen
blev der skudt om Sankt
Sebastian Cup-pokalen,
hvortil de 16 bedste bue-
skltter uanset alder og
buetype deltog. Stephan
Hansen var seedet to og
vandt sin ottendedelsfina-
le, men tabte derpå kvart-
finalen til en seniorskltte
fra Aarhus. Allan
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