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Stephan vinder
bronze og EM-billet
Bues$ten

havde

teknF

ske problemer med buen,
men kom stærkt igen i
Maj-Pokalen.
TAASTRUP

Men han kom stærkt til-

Bueslqrtten Ste-

phan Hansen var fØrst nede
og derpå oppe, da han blev

nummer tre i Maj-Pokalen
i Tåastrup, hvilket efterfølgende udløste udtagelse

afjuli.

Stephan Hansen, der

i

august sidste år blev verdensmester i compund for
kadetter (til og med 17 år)
havde tekniske problemer

Nykøbing-bueskytten fi k
de obligatoriske 15 minutter til at få løst problemet
med sin bue, men et"øje"
på buen gik op, netop som
han gik i gang med skudningen på ny, hvilket gav

Derfor blev det

til

marks bedste seniorskyfte

og netop har vundet EMsØlv. Han var for skrap for
det unge talent fra NykØbing

F.

Bueskyftelaug, som

dog senere besejrede Claus

Frandsen fra Nordkysten
i i dysten om bronzeme-

den indledende skydning.

en forbier.

bage i finaleskudningerne,
hvor han i kvartfinalen besejrede Mads Knudsen fra
Fyn.
Derefter ventede Mar-

til tin Damsbo, som er Dan-

europamesterskaberne på
hjemmebane i Nykøbing i
begyndelsen

skedne 673 point i den indind
ledende skydning i compound-klassen for Stephan
Hansen.

be-

daljen. Her skØd Stephan
Hansen imponerende 118
point af 120 mulige.

Sidste opgave for Stephan Hansen inden europamesterskabet bliver de
sjællandske mesterskaber
søndag

10.

juni iKøge.
Allan

Stephan Hansen (th) fra semlflnaledysten mod Martin Damsbo,
hvor EMseniorstlwlnderen var for stærk for Nykøbing-talentet.
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Bueskytte fra Nykøbing udtaget
Nykøbing

til

EM

-

i

Mandåq 4. juni 2012 kl. 05r01

Det unge bueskytte-talent Stephan Hansen fra Nykøbing F. Bueskytlelaug blev
'
weekenden udtaget til Europa Mesterskaberne i starten af juli. Og så er det endda
på hjemmebane for ham, idet EM i år afholdes i Nykøbing. EM-udtagelsen fandt
st"d j forbindelse med et stævne i Tåstrup, hvor Stephan Hansen trods tekniske
uheld sikrede sig en bronzemedålje.
Sidste afpudsning af formen og dyst om medaljer inden EM finder sted på sondag,
hvor Stephan Hansen Skal til sjællands l'4esterskaberne i Køge.

