
;-;",\.-\'.";^r^,\t,;-.,r,1\ ',4 "''n tt v.-ir-i*l. :) )- - , ]
._l -

Nu starter rækken af guld-succes'er for
bueskytte fra Nykøbing
Søndag 4. marts 2012 kl. 12:09

åffi:i:lå"å.:;: ?åilJ;låtr"f; j:::?fåå 
":"'skudt den næste række af guld-succes'er igang.

friumfen havde han ved week€ndens Sjællands
Mesterskaber for ungdom i Lyngl'y ved
København. l-lvor landsholdskammeraten Simon
Mikkelsen fra væ.tsklubben blev besejret i finalen.
Igen stod bueskyiten fra Nykøbing F
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kommer til at stå om Danmarks Mesterskabet for
både seniorer og ungdom. Allerede i den
indledende skydning lagde St€phan Hansen
afstand ti, sin€ konkurrenter med 583 points ud af
600 muljge. Nykøbing-skYttens form er eminent

! finaledysten mod landsholdskammeraten førte
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t-2' men brev beserret 6'4 ar
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Stephan Hansen har sikret sjg
S14-q uld.
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Stephan Hansen vandt lørdag sæsonens første titel, da han vandt det sjællandske mesterskab i sin klasse. Foro: Frruvrxe K. Kenr-ser.r

Stephan vinder
årets første titel
Årets idrætstalent slår
landsholdskammerat i

spændende finale.

LYNGBY Stephan Hansen
havde ryggen mod muren
i finalen om det sjælland-
ske mesterskab, da han
var bagud 2-4 i finalen
mod landsholdskammera-
ten Simon Mikkelsen fra
Lyngby, der var på hjem-
mebane. Men på en stærk
finish vandt buesky'tten fra
Nagelsti de efterfølgende
fire serier og finalen 6-4.

Stephan Hansen, som i

januar blev hædret med
prisen Arets Idrætsatalent
20Ll på Lolland-Falster,
viste også h6j klasse i den
indledende skydning i
klassen FITA kadet com-
pound, som han vandt med
583 point af 600 mulige.

- Stephans skydning lo-
ver godt for de kommende
mesterskabsstævner - DM
for seniorer den kommen-
de weekend og de danske
ungdomsmesterskaber om
to uger, fortæller Dan Han-
sen, formand for Nykøbing
F. Bueskyttelaug. Allan
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Arets første
mesterskab til
bueskytten
Stephan Hansen
Lørdag 3. marts deltog det lokale stortalent i
bueskydning Stephan Hansen i Sjællandsmes-
terskaberne for ungdom i bueskydning, der
blev afholdt i Lyngby.

Stephan Hansen lagde flot
ud i kvalifikationen ved at
skyde 583 point (max 600)
og indtog dermed en første-
olads i klassen 'FITA kadet
compound', foran sin lands-
holdskammerat Simon Mik-
kelsen fra Lyngby. Netop dis-
se to eliteskytter mødtes i

guldfinalen, hvor Simon lag-

de flot ud ved at fører 4-2,
men Stephan kom flot tilba-
ge i de næste to partier, som
han vandt og dermed også
guldkampen med 6-4.
Resultat lover godt for de
kommende stævner som
først er DM for senior og
dernæst DM for ungdom.

Stephan porot til pletskud


