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Hæder til Nykøbing-skytte
Mandag 15. april2013 kl. 05:58

Bueskytten Stephan Hansen fra Nykøbing F. Bues§ttelaug er blevet
tildelt ny hæder. Det skete i weekenden ved Dansk Bueskytteforbunds
arlige møde, hvorNykøbing-skytten blev overrakt ungdomspokal og
legat (Danage of Scandinavia). Hædringen af den unge s§tte fandt
sted på baggrund af hans markante resultater i2012.

Blandt resultaterne var 2 guldmedaljer ved ungdoms EM, der iøvrigt
blev afholdt på hans hjemmebane i Nykøbing.
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StEhan Hansen og Rolf Lind.

Bueskytten Stephan Han-
sen fra Nykøbing F. Bueskyt-
telaug har modtaget en flot
pris ved Dansk Bueslqrtte-

forbunds årlige forbundsmø-
de.Hædersprisen "DBSF's
og Danage af Scandinavias

Ungdomspokal" blev tildelt,
sammen med en check på

5.000 l<r., til SH for sine helt
fantastiske resultater i 2012,
ikke mindst hans to guld-
medaljer ved ungdoms EM
i Nykøbing F. Pokalen blev
overrakt af forbundsformand
Rolf Lind.
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Stephan hædret
BudsMten hædret med
forbundets ungdomspokal
og cheek på 5.000 kr.

HVIDOVRE Bueskytten Ste-
phan Hansen fra Nykøbing
F. Buesffielaug blev sØn-
dag hædret med den stØr-
ste hædertspris, en dansk
ungdomsbueskytte kan få,
da han modtog DBSFT og
Danage af Scandinavia's
Ungdomspokal samt en
check på 5.000 kroner.

Prisen fik Stephan Han-

sen overrakt i forbindelse
med forbundets repræsen-
tantskabsmøde på Hotel
Scandic i Hvidovre.

Baggrunden for prisen:
Stephan Hansens fantasti-
ske resultater i 2012 med
to guldmedaljer ved ung-
doms-EM i Nykøbing som
rosinen i pølseenden.

Det er anden gang i kar-
rieren, at l7-årige Stephan
Hansen hædres med denne
pris. Han modtog også pri-
sen for to år siden. Allan
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Hæderspris til
Stephan Hansen
Bueskytten Stephan Hansen fra'Nykøbing F. Bueskyttelaug modtog en
flot pris ved Dansk Bueslqgtteforbunds årlige forbundsmøde.

Hædersprisen 'DBSF's og sammen med en check på tater i 201 2 - ikke mindst
Danage af Scandinavia's 5.000 kr. til Stephan Hansen hans to guldmedaljer ved
Ungdomspokal' blev tildelt for de helt fantastiske resul- ungdoms EM i Nykøbing F.
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Pokolen blev overrokt of forbundsformond Rolf Lind


