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Dansk rekord af og DM-sølv til Nykøbings
unge bueskyttetalent
Søndag 15. august 2010 kl. 22:39

Stephan Hånsen fra Nykøbing F. Bueskyttelaug
sade ny dansk .ekord, men mrssede allrgevel
guldet ved weekendens Danmarksmesterskatler i

hefie kadet compound for skFte. op t,l 15 år.
Han var 7 millimeter fra guldet, som gik til hans
holdkammerat på det dånske landshcld, Simcn
IliK[elsen. De 2 fulgtes i f,na,er trl c,r'ene 5-5, 3g
så måtte der "straffespark" til. Der va.
holdkammeraten altså tættest på skivens midte.

Det ung€ bueskyttetalent fra Nykøbing satte sin
nye dånske rekord på 50 meter ved åt skyde 355
af 360 mulige points. Desuden satte han 4
pe6onlige .ekorder.

I næste weekeod stiller Stephan Hansen cp ved
DM i juniorrækken.

Bueskytten Stephan Hansen satte
ny da.sk rekord og våndt DM-sølv
i weekenden-
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Syv millimeter
fra DM-guldet
Nykøbing F. Bueskytte-
laugs stortalent, Stephan
Hansen, måtte "nøies"
med sølv ved DM efter
en gyserfinale.

AATBORG Det har været et
godt år for l5-årige Ste-
phan Hansen fra Nyk@-
bing F. Bueskyttelaug. Han
er bl.a. blevet nordisk me-
ster, europamester for hold
samt nummer fem ved EM
individuelt.

Men i weekenden måtte
han se sig slået af lands-
holdskollegaen Simon
Mikkelsen i kampen om
de danske mesterskaber
udendørs i Aalborg. De to
havde også en tæt dyst om
det nordiske guld i juli.

Stephan Hansen kvalifi-
cerede sig til finalen ved at
skyde 355 point ud af 360
mulige fra 50 meter. Det
var ny dansk rekord.

I finalen fulgtes Stephan
Hansen og Simon Mikkel-
sen til, der stod 5-5 i sæt,
og kampen skulle afgøres
i shoot off: En pil hver, og
den, der kommer taettest
på midten, vinder. Her var
Stephan Hansens pil præ-
cis syv millimeter længere
fra midten end Simon Mik-
kelsens.

Stephan Hansen måtte
dermed "nØjes" med DM-
sølv i herre kadet com-
pound. I næste weekend
stiller han til start ved DM
for juniorer iKøge. Jørn

Ved det nerop overstået DM
i bueskydning, deltog Nykø-
bing F. Bueskl'ttelaug's loka-
ie stortalent Stephan Hansen
og vandr sølv.

Mange danske ungdoms-
bueskltter var samlet til
udendørs DM og igen mar-
kerede Stephan Hansen sig
ved at hjemtage sølvmedal-
jen i herre kadet compound,
for skytter op til 15 år.

Selv om Stephan satte dn
ny dansk rekord ved på 50
meter ar skyde 355 point ud
af 360 mulige og lavede fire
personlige rekorder, var det
kun nok til en plads i guldfi-
nalen, hvor han skulle møde
Simon Mikkelsen, som også
er hans holdkammerat fra
landsholder.
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Sølvmedalje
til Stephan


