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Stephan Hansen var
cool iDM-finalen
Nykøbingenseren vandt
DM-guldet kadet compound efter en nervepirrende finale.
TAASTRUP Det blev en ner-

vepirrende finale

i

kadet

compound ved DM for
ungdom i bueskydning,
hvor 128 skyfter fra hele
landet deltog.

Stephan Hansen, NykØ-

bing F. Buesffielaug, var
blerret nummer to i den
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indledende skydning
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Succes for tre
-

fra Nykøbing

F,

Bueskyttelaug.

Forrige weekend deltog tre
bueskytrer fra Nykøbing F.

ka-

det compound med 60 pile,
men i megaspændende finale vandt nykøbingense-

Buesky'ttelaug i danmarksmesrerskabet For ungdom i
Tåstrup. Om lørdagen blev
der skudt 60 piie indledende

ren med 119 pile mod 118
mod en skytte fra Lyngby.
Endnu to ungdomsskytter fra Nykøbing F. nåede
finalen - men begge tabte.
Kirstine Meilvang i mini

og her blev Kirstine Mei mini recurve nr. 2,

ilvang

Stephan Hansen nr. 2 i kadet

compound og Freja Elmer

recurve tabte 99-101, mens
Freja Elmer i kadet langbue tabte 38-52 til en skytte
fra Kalundborg. -neb

nr. 3

skytter

i

kadet langbue. Søndag blev der afiklet finaler
og her kom Stephan Hansen
helt tii tops. Stephan vandt

en bueskytte fra Lyngby, og
guldmedaljen var hjemme.
Ligeledes

ilvang

i

var Kirstine Meguldfinalen

-

mer kom også helt frem til
guldfinalen, men hun måtte
desværre også se sig besejret.

i en meget nervepirrende

Freja tabte til en bueslqnte
fra Kalundborg med 52 mod
38 point, men sølvmedaljen

guldfinale 1 19 mod 1 18 over

var hjemme.
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17. morts 2010

DM til skytte
fro NykØbing
Så

hor de gjort det igen!

3 ungdomsskyfter fro

Nykøbing F. Bueskytteloug hor sikret sig

ved Donmorksmesterskoberne i
kornp med 128 skytter
fro hele londet.
Den sensotionelt velskydende Stephon
Honsen blev Dan. morksmester kun et
medoljer

slEtter fra Nykøbing. Stephan Hansen, der vandt DM, Kirstine Meilvang (i midten)
og Freja Elmer, som begge fik sølvmedaljer efter
hårde kampe.
De suveræne

også

her var der tæt løb om guldmedaijen, men slutresultatet
blev en sølvmedalje ril Kirsrine, da hun tabte finalen med
101 mod 99 point. Freja El-

enkelt point fro moksimum. Bueskyttelougets
Frejo Elmer og Kirstine
Meilvong vor også begge i spændende finole4, men blev of deres
modstondere henvist til
sølvmedoljerne.
- Vi er meget stolte of
vores unge skytter, lyder det fro Nykøbing F.
Bueskyttelaug.

