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Stephan Hansen
udtaget til EM
Nykøbing F.

Bues$te

laugs stortalent viste
også klassen i udtagelsesstævne iHolstebro.
HOLSTEBRO

Efter

sine

imponerende resultater
ved de sjællandske mesterskaber i Nykøbing F.
forrige weekend skulle
Stephan Hansen op til

vejr generede bueskytterne.
- Derfor blev Stephans
resultat kun 1329 point,
ud af 1440 mulige point,

fortæller Dan Hansen,
der er formand for NykØbing F. Bueskyttelaug
og er far til Stephan
Hansen.

Efter stævnet

blev

den endelige eksamen
i weekenden. Og den

landsholdet udtaget,
og det blev det samme

bestod han, hvorfor han

EM for

som vandt Junior Cup i
Italien, hvor det danske

ungdomsskytter i Tyskland i næste måned.
Weekendens afslut-

hold satte en verdensrekord. Altså med Stephan Hansen, Simon

blev udtaget

til

tende udtagelsesskyd- Mikkelsen, Lyngby, og
ning til EM fandt sted i Simon Friese, Helsinge.
Holstebro, hvor dårligt

Allan

