
Stephan skyder til senior-DM
Den 17-årige Nykøbing-
bues$te kan stryge til
tops blandt de voksne i

weekenden.

NYKøBING Stephan Han-
sen fra Nykøbing F. Bue-

skyttelaug skal l4rdag
og søndag pr@ve kræfter
med landets bedste bue-
skyttere.

Det sker til DM for se-
niorer i Aarhus.

Stephan Hansen er kun

17 år, men han ligger alle-
rede nummerto på rangli-
sten over Danmarks bed-
ste compoundskyttere.

Derfor er forventnin-
gerne også store, til at
Stephan Hansen indtager

en af de øverste pladser
på medaljeskamlen efter
søndagens finaleskyd-
ning. Borre
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Verdensmestere ns første senior-medalje

Medalie og dansk
rekord til Stephan
fffi AARHUS Verdensme-
w steren i compound
for kadetter (17 år og yng-
re) Stephan Hansen vandt
i Aarhus karrierens første
medalje ved et dansk me-
sterskab for seniorer.

Bueskytten fra Nyk6bing
F. Bueskyttelaug vandt
bronzemedalje efter en
smal sejr på 147-146 point
over Mads Knudsen fra
Broby i bronzematchen.

Stephan Hansen var
stærkt skydende på fØr-
stedagen lørdag, hvor den

indledende skydning fandt
sted.

Nykøbing-skytten opnå-
ede 698 point af 720 muli-
ge, hvilket er dansk rekord
for kadetter. Scoren var
den tredje bedste af alle.

I spndagens første match
- ottendedelsfinalen - vandt
Stephan Hansen over Jan
Bang fra Odense og der-
næst i kvartfinalen over
Torben Johannesen fra
Broby, der er tredje mand
på det danske seniorlands-
hold. som i foråret vandt

EM-sØlvmedaljer for hold.
I semifinalen mØdte Ste-

phan Hansen den senere
mester Patrick Laursen
fra Midtfyn, som skød 145
point mod Stephan Han-
sens 141.

Næste weekend er der
danske ungdomsmester-
skaber i Aalborg, hvor Ste-
phan Hansen er klar favo-
rit til at vinde kadetternes
klasse.

ALLAN PLENBORG
ap@folketidende.dk

Stephan Hansen satte både danske tekord og vandt sin første medalje ved et seniot-DM,
Foro: Aroess Kruoser'r
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