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Nykøbing-skytte på vej til
Slovenien og Tyrkiet
Tirsdag 30. april2013 kl. 13:28

Bueskytten Stephan Hansen fraNykøbing F. kommer noget rundt i
verden. Lige nu er han ved at gøre sig klar til et internationalt
ungdomsstævne i Slovenien 13.-18. maj og 10.-16. juni står der

Tyrkiet på opholdsstedet. Det sidste sted deltager han i et World Cup

seniorstævne, som tillige udkæmpes i Kina, Columbia og Polen.

Stephan Hansens ambition er at blive deltager ved VM i København i
2015. Det er dette mål, alle hans forberedelser (stævnedeltagelser)
sigter mod.

Sterphan skal til World Cup 2
Bueskytten Stephan Hansen, Nykøbing F. Bueskyttelaug er netop udtaget til at deltage i World

Cup 2 i Tyrkiet

Det bliver Stephans første
udendørs stævne, hvor han

skal skyde imod verdens
bedste senior comPound
skytter og dermed næste
step for StePhan Hansen
imod sit langsigtede mål:

senior VM i København

består af fire stævner i Kina,

Tyrkiet, Columbia og Polen.

Ved hver stævne gives Point
til de bedste. De sYv bedste
skytter efter de fire stævner,
hv6r af de tre stævrler tæller;
skyder World CuP finale,
som i år erj Paris, Ffankri§ til

til World Cup i TYrkiet med
økonomisk støtte fra Bues-

kydning Danmark, hvilket
han også har mulighed for
ved stævnet i Polen, hvor
imod Kina og Columbia er

100o/o selvbetaling og' med
turer til omkring 15.000,- kr.

styt<t et hr han måtte takke
riel til at deltage i de to

stævner. Pt. er StePhan Han-

sen ved at gørc sig klar til

lunior Cup i Slovenien, som

skydes idagene 13.-18. maj

201 3. Dette internationale
ungdomsstævne giver SteP-

han den perfekte oPtakt til
udendørs sæsonen 20.1 3'

2015. sePtember. r

Wdrld CuP turneringen Stephan Hånsen ei udtaget
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Den talentfulde bueskytte fra Nykøbing, Stephan

Hansen, skal dyste mod verdens bedste' sldc 7
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Stephan Hansen håber - som her ved sidste års EM i Nykøbing - at kunne notere mange pletskud, når han senere på sommeren del-

tager ved sit følste senior World Cupstævne i compound-bues§dning. ARrrvroro: Aruoens Kruuoser

Den talentfulde buesffie fra Nykøbin§, skal dyste mod verdens bedste

Stephan udtaget til sit
første senior World Gup
Ell NYKøBING Selv om
3. Stephan Hansen, Ny-
købing F. Bueskyttelaug,
netop blot er rykket op som
førsteårs juniorskytte, er
han allerede udtaget til to
senior World Cup-stævner
i den kommende sommer.

Den dobbelte kadet euro-
pamester på compound-
buen fra i fjor skal dermed

s§de mod detmeste af ver-
denseliten for f6rste gang
ved et udendørs stævne.

Der skerved årets anden
World Cup-afdeling i§rki-
et 10.-16. juni og senere på
sommeren ved den fierde
World Cup i Polen.

De to Øvrige World Cup-
afdelinger afuikles i Kina
og Colombia, hvor rejse-

omkostninger er for store
for nykøbingenseren.
World Cup-udtagelsen

skal primært ses i det lang-
sigtede perspektiv, hvor
det handler om en god pla-
cering ved senior-VM i Kø-
benhavn om to år.

Inden World Cup-stæv-
nerne forbereder Stephan
Hansen sig på et Junior

Cup-stævne i Slovenien
om 14 dage.

Senere på året kan Arets
Idrætstalent på Lolland-
Falster i 2011 og 2012 se

frem til deltagelse ved ju-
nior-VM i Kina.
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