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Bues§tten Stephan Hansen fra Nykøbing F. satte i weekenden
Europa-rekord i junior-klassen ved arets første udendørs stævne i
Køge. Rekorden blev forbedret med 3 points til 705 af 720 mulige.
Det skete samtidigt med, at Nykøbing-skytten tog guldmedalje i
suveræn stil.

stephan Hansen vandt finalen over sin landsholdskammerat Martin ZZ efn,l Zo t3
Damsbo fra Tåstrup.

77-åris,lagde stærkt ud på udendørss€Bsonen

Europarekord af
Stephan Hansen
fl røce Den dobbelte
.3 europamester Ste-
phan Hansen fra Nykøbing
F. Bueskyttelaug havde
indstillet sigtekornet ved
sæsonens fØrste udendØrs-
stævne iKøge.

Stephan Hansen brillere-
de ved at forbedre europa-
rekorden for juniorer med
hele tre point til 705 point
af 720 mulige.

Rekorden satte Stephan
Hansen i den indledende
s§dning i seniorklassen,
som han vandt foran Dan-
marks sædvanligvis bedste
compoundskytte Martin
Damsbo fraTaastrup og 18
andre sffier.

77-åige Stephan Han-
sen, der blot er første års
junior, fortsatte de lovende
takter i finales§dningen,
skønt det blæste op med
kold luft.

I finalerunden blev skudt
med 15 pile, og Stephan
Hansen indledte med at
besejre Thor Petersen fra
SorØ med l4l-120 i otten-
dedelsfinalen.

Kvartfinalen blev vundet
knebent 138-137 over den
svenske skytte Hampus
Borgstr@m fra Helsingborg
og semifinalen gav sejr på
145-139 over Andreas Da-
rum fra Gladsaxe.

I guldfinalen skød Ste-
phan Hansen en flot runde
med 145 point, hvorimod
Martin Damsbo skød dår-
ligt og blot opnåede 135

lyser op.

point.
Resultatet styrker Ste-

phan Hansens mulighe-
der for at blive udtaget til
World Cup i §rkiet, idet
stævnet iKøge var et udta-
gelsesstævne.

NykØbing F.- Bueskyt-
telaug var også repræsen- ArLAN pLENBoRc
teret ved tre langbueskyt- ap@fotketidende.dk

Foro: Dnu Hlruseu

ter i et 3 D-stævne i Sorø,
hvor der blev skudt efter
30 "gummidyr". Bent Bjer-
regaard sejrede med 272
point, mens John Kjær blev
nummer tre med 207 og
Tom Larsen nummer 16.

Stephan Hansen foran skiven og lystavlen, hvor polntscoren 705



F",Urvn7t 30, ap,l \ Lc \3

Bqeskytte Stephan Hansen startede udendørs-
sæsonen med en Europarekord

Ved årets første udendørs- 
'med tre pointfra7}2.

stævne i,Køge søndag 20. Stephan Hansen er i gang
april viste det lokale bueskyt. med sit første år som iunior,
tehåb Stephan Hansen fra men det forhindrede ham
Nykøbing F. Bueskyttelaug ikke i at vinde den indleden-
storform. lndledende skød de skydning foran Danmark
han 705 point, ud af 720 bedste compound-skytte
point, og skød ny Europare- Ma[in Damsbo og 18 andre
kord i junior klassen. Step- compound-skytter.
han f-orbedrede rekorden

Ny Europarelrord

Stephan Honsen


