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Steph3n Hansen på sejrsskamlen.
Som suveræn nummer 1.
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Sommerregn flyttede
konseruative i jagtstuen
på Pandebjerg Gods
Nu har de motioneret et
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Nykøbing fik dansk mester
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Stephan Hansen fra Nykøbing F. Bueskyftelaug

gjorde det igen: Skød sig
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Onsdåg 4.

Også den antemationale bueskyttedommer Klaus
Lykkebæk var tii DM som skytte. Han sikrede
han i
Nykøbing F. Bueskyttelaug en 4. piads,
bronzefinalen tabte til lesper Låreen fra 'det

23.
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Det er kuo en uge sideF bueskytten Stephan
Hansen bragte D14-sø,v til sin klub Nykøbing F.
Bueskyltelaug. I wækenden kom et nyt
mesteryærk fra hans hånd, da han sikrede sig
Dlvl-guld i compound FITA kadet klåssen, som han
ellers aldersmæssrgt foEt rykker op r næste å'.
Stephan viste suveræn skydnifr9 og vandt selve
finaien mod Peter Sigil fG Vordingborg med
cifrene 7-1.

|\4ANDAG

4

a2 urrr*rur a;4,

DM-guld til bueskytte fra Nykøbing - hans
seneste mesterværk

DM-stævnet blev afholdt i Køge med 101
deltagere.
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Vordingborg.
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flot første plads med 1366
point (-o 1440), mens

skabsstævne. Denne gang ved de danske mesterskaber
i Køge, hvor den skrappe bueslrytte blev mester i compound FITA kadet, en aldersklasse han ellers fprst rykker op i næste år.
Stephan Hansen var bedst af alle i den indledende

Klaus Lykkebæk blev nummer fire i masters klassen.

skydning med 1366 point af 1440 mulige point. Han var
hele 17 point bedre end nummer to. I sØndagens finaleskydning fastholdt Stephan Hansen sit niveau og vandt
finalen 7-1 mod Peter Sigil fraVordingborg.
Stephan Hansens klubkammerat Klaus Lykkebæk nåede at snuse til en medalje, men måtte"n6jes"med fjerdeAllan
pladsen i i compound masters.

Ved det netop

afholdte
Danmarlamesterskab i bue-

skydning

fik

Nykøbing

Bueskyttelaug en

F.

flot guld-

medalje og en ferdeplads.

Sæphøn Hønsen øuerst på

Stephan Hansen indtog en

sejrsshørnlen.

