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EM-skytte fra Nykøbing klar

til 2 gange DM

Søndag 5. august ?012 kl. 22;06
Europa f4esteren i bueskydBing, Stephan Hansen fra Nykøbing F Bueskyttelaug, er
klar til de kommende Danmarks Mesterskaber, Fc. seniorer åfholdes de i
weekenden 18.-19. august Århus og weekenden efter i hans eg€n aldesklasse i
'
var han til "opvarmnings'Lstævne i Middelfårt, hvo.
Ålborq. I den forløbne weekend
det blev til en bronzemedal.le.
Det vaf Danage Cup, der blev åfviklet i den vestfynske by. med deltage,se af 28
compound senior- og ungdomsskytter.

EM-

guldvinder
MIDDELFART Europameste-

i compound bueskydning for kadetter, Stephan
ren

Hansen

fra Nykgbing

F.

Bueskyttelaug, blev nummer tre ved Danage Cup i
Middelfart.
Der blev konkurreret i en
samlet klasse for kadetter.

juniorer og seniorer.
Stephan Hansen, som således var blandt de yngste,

var stærkt skydende i den
indledende skydning med
698 point, hvor han var
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bedst af alle bueskytter,
heraf flere fra senior- og

juniorlandsholdet.

Bronze medalje
Søndag 5. august var Stephan Hansen fra Nykøbing
F. Bueskyttelaug til Danage
Cup i Middelfart.
Der var samlet 28 com-

pound skitter, senior

og

ungdom, som startede med
at skyde 72 pile indledende.

til Stephan

Her var Steohan Hansen
rigtigt godt skydende og han
toppede resultatlisten med
698 point.
Herefter var der finaleskyd-

ning, og Stephan, hvor tabte
semifinalen, som han desværre tabte, men han vandt

kampen om bronze.
I weekenden 18-19. august
stiller Stephan op i senior
rækken ved DM i Aarhus og
weekenden efter gælder det

DM i Aalborg, her er det i
han egen aldersklasse.

Sejren

i

kvalifikationen

gav Stephan Hansen

en
topseedning, men han kunne ikke helt leve op til den,
da han tabte sin semifinale
til Frank Jørgensen fra Fyn

for derefter at vinde kampen om bronzemedaljen.
Stævnet var Stephan

Hansens første efter triumfen ved EM på hjemmebane og sidste inden de
danske mesterskaber. Om
to uger gælder det de danske seniormesterskaber og
ugen derefter DM for ung-
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Flot resultat af bueskytten Stephan Hansen
Efter vel overstået Europamesterskab på hjemmebane er stephan Hansen fra Nykøbing F. Bueskyttelaug igei i konkurrence
Søndag 5. august var Stephan Hansen til Danage Cup i

Middelfart. Der var samlet 28
compound skytter, senior og
ungdom, som startede med
at skyde 72 pile indledende.
Her var Stephan Hansen rigtigt godt skydende og han
toppede resultatlisten med

698 point foran landsholdskammerater fra både senior
og ungdomslandsholdet!

Herefter var der finaleskvdning. Som seedet et havde

ved de kommende

Stephan på papiret nogle let-

Weekenden 1 8-1 9. august
stiller Stephan op i senior
rækken ved DM i Aarhus, og
weekenden efter gælder det
DM i Aalborg, her er det i

te kampe til start, og alt gik
også efter planen helt frem til
semifinalen, som han des-

værre tabte

til Frank lørgen-

sen fra Fyn. Kampen om

bronze vandt Stephan Hansen, så stævnet var et godt
udgangspunkt for den lokale
bueskytte, når det går løs

Dan-

marksmesterskaber.

han egen aldersklasse.

Stephan Hqnsen i aktion
til Donoge Cup

