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Nykøbing-bueskltte vinder sølv i Holland
Stephan Hansen imponerede i sæsonens første
lndestævne,
DIESSEN

Et af de største

danske buesffietalenter
Stephan Hansen fra Nykøbing F. Bueskyftelaug
tog i weekenden fat på

sæsonens indendørsstæv-

ner, og det forløb aldeles fremragende for den
danske landsholdsskytte:
Han blev nummer to i et

internationalt stævne i
Diessen, Holland.

Stævnet

var

udeluk-

kende baseret på mand-

mod-mand dueller, heraf
navnet et "Face 2 Face"

blev meget jævnbyrdig,
men Stephan Hansen

- Der var mange rigtig
gode skytter med i ka-

stævne.

sluttede som vinder med
cifrene 3-2.

detklassen, som Stephan
skyder i, så sglvmedaljen

Stephan Hansen kom
med stabil skydning både
l4rdag og søndag i semifinalen mod landsholdskammeraten Nicklas Friese fra Helsinge. Kampen

I finalen ventede derpå var mere end godkendt,
en landsholdsskytte fra fortæller hans far Dan
Belgien, hvor Stephan
Hansen måtte se sig besejret 4-2.

Hansen, som er formand

i Nykøbing F. BueskytAllan
telaug.
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Bueskytten Stephan Hansen fra Nykøbing F.
Eueskyttelaug har fået en forrygende start på den
nye indedø€ sæson. ved at vinde sølv i
weekendens internationale stævne i Diessen i
Holland. Stævnet e. udeiukkende baseret på
match mand mod mand, heraf navnet "Face 2
Face". Efter stabil skydning endte Stephan Hansen
i semiiinalen mod Nicklas Friese, en
holdkammerat irå det danske landshold.
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Forrygende sæsonstart for ung bueskytte fra
Nykøbing - vandt sølv
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I 13 uden
, sikkerhedssele
I pågrebet af ælitiet
i Nykøbing
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Stephan llansen på sejEsks6len
igea, dena€ gang som nummer 2.
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Kampen blev meget jævnbyrdlgr men Stephan
Hansen endte som vinder med cifrene 3-2,
Derefter vettede en landsholdsskyfte fra Belgien,
mod hvem Srephan dog måne se s,9 beselret
med 4-2.
Der var mange rigtig gode skyttet i kadetklassen,
som Stephån Hansen skyder i. Så sølvmedaljen
var mere end godkendt.
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Annoncer - lob - Køb og
Salg - Huse - Boliger Arrangementer
Venstres vikinger i
Guldborgsund til Iøvens
hule i Idestrup
Endnu et ApS konkuF i

