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Stephar Hansen er j topform, Det
v6re nan ved en 4, plads h6

w_Tklldels DM-dyst var for seniorherTer, og den seniorerne i weekenden.
unge Stephan Hansens præstation,13g qe. ærO.e konkutrenter iover godt fo. næsteweekend. Hvor han skal trl Dtl i Srlkeborg i srq eqen f.rasse. 
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Stephan Hansen,var uheldi$, ved senior-DØ i compound buesl<ydning

Millimeter fra DM-finalen
€q rMsrRUp 16-årige
"-." Stephan Hansen, Ny-
købing F. Bueskyftelaug,
havde vovet sig op i de
voksnes rækker ved week-
endens DM for seniorer i
compound bueskydning.

Det var meget tæt på at
give bonus i form af en me-
dalje.
Ved den indledende

skydning blev nykøbin-
genseren, som sidste år
blev verdensmester i sin
aldersklasse, noteret for
580 point på en delt femte-
plads blandt Dånmarks 23
bedste herre compound-
skytter.

I shoot off
I ottendedelsfinalen vandt
Stephan Hansen i shoot off
over Joachim Andersen,
Spnderborg, og derefter i
kvartfinalen 6-2 over Claus
Frantzen, Nordkysten.

Dermed stod Stephan
Hansen til mØde Dan-
marks bedste compound-
skytte, Martin Damsbo, i
semifinalen, og det blev
et meget tæt kamp, der
endte 5-5, hvorefter opgØ-
ret skulle afgøres i shoot
off, hvor Stephan Hansens

pil var millimeter længere
væk fra midten end Mar-
tin Damsbos.

Dermed smuttede finale-
pladsen, og i kampen om

bronze tabte Stephan Han-
sen 0-6 tilTorben Johanne-
sen, Broby.

Næsteweekend skalStep-
han Hansen igen til DM -

Foro: Frevurrue K. Kenrsrrl

men nu i sin egen klasse.

TORBEN MøIGAARD .

tm@folketidende.dk

Stephan Hansen var tæt ved at skyde sig i DM-finalen.


