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Siællandsk mester
med dansk rekord
Christopher Hansen,

Stephan Hansen strøg

Nykøbing F. BuesM-

til tops ved at vinde
guld i kadet compound
og samtidig sætte personlig rekord med 581
også

telaug, torbedrede sin
egen danske rekord i
langbue ved de siæ|.

landske mesterskaber.

point - af 600 mulige.
Efter medaljerne var

HlttERøD Nykøbing

fordelt, blev der også

F.

Bues\rttelaugkomhjem
med to sjællandske me-

skudt om Frederiksborg
Pokalen i en knock out-

sterskaber og en dansk

konkurrence mellem de

rekord ved regionsmesterskaberne i bueskydning, der i weekenden

16 bedste

blev atuiklet i Hillerød.
Christopher Hansen

forbedrede

sin

egen

danske rekord i herrejunior langbue til i alt 338
point, da han blev sjæl-

landsk mester

skytter.
Stephan Hansen slog

i

kvartflnalen Danmarks

bedste

seniorskytte,

Martin Damsbo, men i
finalen måtte den unge
falstring se sig slået 7-1.

Christopher

Hansen

blev slået ud i semifinalen.

tn leverandør til
det hete giYci tryghed
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Iqen var begce sk!4ter ehlnente. Slephan Hansen skød personliq rekord med 591
points {ud af 600 mulige) klassen herre fita kådet cohpoond. Efter sr4,dysten btev
der mellen de 16 bedste skldt om FredenGbo.g Pokåle. 2011, hvor Stephan
besej'€de Dånma*s bedste se.ioEkytte, r.lartin Damsbo, m€n do! håtte se siq
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