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Buesklrtte ramte
plet i Hillerød
Stephan Hansen fia Ny-
købing F. Bueskyttetaug
vandt Frederiksborg
Pokalen.

HITLERøD Bueskyften Ste-
phan Hansen fra Nyk6-
bing F. Buesffielaug kan
tilføje endnu en præmie til
sin i forvejen imponerende
samling.

Til søndagens stævne i
Hillerød, Frederiksborg
Pokalen, strøg Stephan

Hansen til tops i compound
18 meter.

I finalen slog den lokale
bueskytte Claus Frantzen
fra Gilleleje med cifrene
7-r.

Stephan Hansen blev i
den indledende skydning
nummer fem.

Det var første gang at
den unge skytte vandt Fre-
deriksborg Pokalen.

Borre
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Pokal til Nykøbing-skytte
Måndag 6. februar 2012 kl. 05:33

Stephan Hansefi fra Nykøbing F. Bueskyttetaug fortsætter, hvor han slap j 2011,
nemlig sin sejrsgang. I weekendsn vandt han Frederjksborg pokalen i Hillerød. En
gsldmedalje, der lurede forude allerede efter hans indledende skydning i compound
18 meter, hvor hån placerede sig kun 3 points fra 1. pladsen.

Hsrefter gik det slag i slag fra ottendedels-firnaten tit den endetige f,nare, nvor
Stephan Hansen kunne 9å på sejrspodiets øverste plads eftef e;7-1 sejr over
Ciaus Frantzen fra 6illeleje.
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Bueskytten
Stephan Hansen
helt til top ved
Fredenilcsborg
Pokalen
Søndag den 5. feb. deltog bueskytten Stephan
Hansen fra Nykøbing F. Bueskyttelaug i 'Frede-
riksborg Pokalen' i Hillerød

I klassen compound 18
meter, hvor der deltog 20
skytter i alle aldre, skød Step-

han Hansen sig til en 5. plads

ved den indledende skyd-
ning. Stephan skød 579 point
kun tre point fra første plad-
sen. Herefter blev der skudt
finaler og Stephan gik hele
vejen! Efter at have vundet sin
1/8 og kvartfinale skulle Step-

han skyde imod en senior
skytte fra Fyn. Kampen vandt
han 6-4 og så var han klar til
guldfinalen. Her mødte han
Claus Frantzen fra Gilleje og
med endnu en sikker og stabil
skydning vandt Stephan Han-

sen 7-1 og han kunne for før-
ste gang trække sig tilbage
som vinder af Frederiksborq
Pokalen. Stephon Honsen


