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Nykøbing-trio

forsvarer DM
på hiemmebane
Nykøbing F. Buesl{yt-

at

telaug vætter for DM i
3D, der afvikles i grusglaven på Nr. vedbyvej.

hjertet på"dyret".
Der er tilmeldt

Der er gode
chancer for lokale medaljer, når de danske mesterskaber i jagt for bueskltter
NøRRE aLsLEv

l$dag løber af ståblen i
gmsgraven på Nr Vedbyvej i Nr. Alslev

I hvert fald er Bent Bjerregaard, Jørgen Jensen og
John Kjær fra værtsklubben Nykøbing F. Buesl$ttelaug forsvarende mestre
og guldvindere i holdkon-

kurrencen ved to seneste
DM-steevner i disciplinen
3D i herresenior langbueklassen.

I

3D-konkurrencen dy-

stes der med pileskud mod
gummidyr i naturlig stør-

relse, hvor det handler om

ramme plet n?ermest

i alt 128
bueskltter fra 25 klubber
over hele landet til DM.
i

Udover guldpotentialet

holdkonkurrencen kan
den nykøbingensiske trio
også blande sig i topstriden i den individuelle konkurrence, hvor Jan Nielsen
er den fjerde deltager.
Tom Larsen deltager
også på langbue i mastersklassen.
Den nykårede verdensmester i kadet compoundklassen, l6-årige Stephan
Hansen, er også med ved
DM, og han kan ikke und-

gå at vinde rnedalje, idet
der kun er tre deltagere i
hans klasse.

Stævnet beg).nder kl.
9:00 og forventes at strække sig over ca. seks timer-

']

Bent Bierregaard, Nykøbing F. Bueskyttelaug, skyder

til

måls eftet plastic-hunløven ved DM'stævnet

i

Baunehøj Fritidsområde.
Foro:ANDERS KNUoSEN

Værdi! veldensmester viste veien til DM-tuldet i 3D-bueskydningl, men

Veteran-trio måtte aflevere
guldet efter omskydning
il=,
.

NøRRE VEDBY

tl.:: kun

Det er

to uger siden,

at 16-årige Stephan

Hansen, Nykøbing F. Bueskyttelaug, strøg til tops ved
ungdomsverdensmester-

skaberne i bueskydning,
hvor han vandt guld i ka-

klasse.

Men

verdensmesteren

understregede

sin

fine

form ved at vinde DM-guld
i overbevisende stil. SteP-

han Hansen scorede

224

point - 264 er maksimum mod de 24 dyrefiguranter,

det compound.

der forestillede alt fra løver

Og egentlig stillede han
kun op ved lørdagens DM
i 3D, hvor det handler om

til ugler
NæImeste konkurrent,
Christian Lund, Hillerød,
blev noteret for 171 point

at skyde til måls efter gummidyr figuranter, fordi det

foregik på hjemmebane i
grusgraven uden for NøIre
Vedby - også kaldet Baunehøj Fritidsområde.

Stephan Hansen kunne

ikke undgå at vinde

me-

dalje, idet der kun stillede
tre bueskS'tter oP t hans

-

Bent Bjerregaard og John
Kjæa Nykøbing F. Bueslq/ttelaug, der alle er over 50
år, skulle forsvare holdtitlen i herresenior langbue,
hvor de har stået øverst på
medaljeskamlen de sidste
to år.

efterfulgt af Bent Bjerregaard med 118 point på

Det blev et meget tæt oPløb i år, hvor den falsterske

plads i klassen med 27 deltagere.

trio stod fuldst?endig lige
med Aarhus, idet begge
hold blev noteret for 358

53 point efter den danske
mester!
224 poiftt skulle vise sig
at være en høj score, der
kun blev overgået af de tre
bedste langbue-skltter og
en enkelt herre compound-

pomt.

slqtte.

gen Jensen sig bedst med

Trioen Jørgen

Jensen,

Altså måtte man iværksætte en omskydning, som
aarhusianerne vandt 21-20,
og dermed altså sølvtil Ny-

købing

F.

Buesklttelaug.

lndividuelt klarede Jør125

point på femtepladsen

s)-vendepladsen

Kjær med

115

og

John

point på ni-

endepladsen.
Derudover blev Jan Niel-

for 46 point,
hvilket rakte til en 25.
sen noteret

Væfierne kunne prale
af endnu en guldmedalje,
men den var uundgåelig,
idet Tom Larsen var eneste deltager

i

herremaster

langbue, hvor han vandt
med 43 point.
TORBEN IVIøLGAARD

