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Ny fornem h:eder til sensationel
Nykøbing
Mandaq 11, apri 2011 kl. 10:21

bueskytte fra

Året 2010 biev det helt store gennembrLrg for
ungdoms b!eskvlten Stephan Hansen ira 

^NykobI q | . BuesLytte duo 5r"p5d' kdn både
kald€ sig Danma.ksmester, Europamester,
samlet vinder af Europa .lunior cup oq Nordisk
mester. I decenrber modtog Stephan Hansen
Guldbo.qsund idrætspræstationspris o9 sønda9
blev han igen hædret ai Dansk

Det sk€t€ r iorbindeise nred Dansk
Bueskytteiorbunds forbundsmode, hvor d€n
sensationelt gode b!eskytte lra Nvkobing blev
tildelt den iornemsie unqdomsp.is I DarTsk
Br.reskydning Stephan blev hædret med "Dansk
Bueskytteiorbunds og Dånage åi scandlnavins
unsdo;spokar. Med pokale; rulst€ €n check på

5.000,'kr.
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q Pokal og penge
til ung buesffie
Stephan Hansen
hædret på forbundets
årsmøde i Vejle.

VEJLE Den unge bBue'
skytte Stephan Hansen
flk sit store internatio-
nale gennembrud i 2010
og det kaster nu hæder
af sig.

På Dansk Buesklt-
teforbunds årsmøde
søndag i Vejle blev Ste-
phan Hansen hædret
med Dansk Bueskltte-
forbund og Danage af

Scandinavias ungdoms-
pokal og en check på
5.000 kroner

Stephan Hansen, der
repræsenterer Nykøb-
ning F. Bueslq,ttelaug,
vandt det danske og nor-
diske mesterskab i 2010,
blev europamesterrne-
ster med juniorlands-
holdet og blev samlet
vinder af Europa Junior
Cup for blot at næ\'Ire
nogle af Nykøbing-ta-
lentets resultater i det
forgangne år Allan
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FORNEM IL9DER TIL STEPAIIN - Ungdomt-bueskltten

Stephan Hansen fra N1købing E Buesh4ttekug han både kaldt
sig Danmarhsmester, EurcPamester, samlet uinfur af Europø

Juniar Cup og Nordish Mester ligesom høn også er heh Jiemme
ued en del andre nøtionale o{ intetnøtionale staunetl decem'

be, nodtog Srcphan GuLlborg,und tdrarpwttaiontpri' og

farleden rnodtog han endnu tnere hader i form af dcn Jbrnemste

ungdomspris i Daub Bueskydning, nemlig "Dansk Buesklt-

teforbund\ og Danage øfScandinøuiai Ungdomspohal". Med

iæderen og pohahn fulgte en chech på 5.000 hr.' som han her

fir ouerrøht afforbundsformand Hans I'ind.


