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Levede op til favoritrollen
Stephan Hansen,
Nykøbing F. og Sarah
Siinnichsen, Taastrup,
vandt mix-rækken ved
stort stævne i Ktoatien.

POREC Stephan Hansen,
NykØbing F. Bueskyt-
telaug, kommer endnu
engang hjem fra et inter-
nationalt stævne med et
topresultat.

Torsdag eftermiddag

strøg nyk6bingenseren
til tops i mix-rækken
i compound-klassen
for kadetter sammen
med Sarah Scinnichsen,
Taastrup, ved Junior Cup
i den kroatiske by Porec.

Danskerne mødte i se-
mifinalen Slovenien og
vandt 152-145.

Italien ventede i fina-
len og her var Hansen og
Sonnichsen endnu mere

suveræne med sejren på
t52-t40.

Guldduoen vandt bron-
ze ved VM i fjor og må
således påtage sig favo-
ritrollen ved sommerens
EM i Nykøbing.

Onsdag vandt Stephan
Hansen bronze i den in-
dividuelle konkurrence.
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Ny guldmedalje til bueskytte-talent fra
Nykøbing med VM-titel
To6dag 1C. maj 2At2 kt. 20116

Bueskytten Stephån Hansen fra Nykøbing F.
Bueskyttelaug fortætter sifl sejrsgang. Som
deltager på det danske låndshold vandt han
onsdag bronze i K.oatien, og i dag er det blevet til
en guidmedalje. Sejren opnåede han sammen
med Sarah Sdnnichsen fra Tåstrup i mix-ækken,
hvor de 2 var helt suve.æne. Først meC en sejr i
æmifioalen over Slovenien og ifinaien over
Italien, der ikke havde en jordisk chance mod de
velskydende danskere, De 2 skytter yardt bronze
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vedsidsteå6vM,hvofordererstore liå*ftsil,i1åt-fl '. il
foryentninger ti, dem ved det kommende Euiopa M6terskab, der iøvrigt aftoldes i

Nykøbing F. De unge hjemmebåne-skytter må karakterisers som storfavoritter.

På biliedet er det verdensm6leren Stephan Haosen under skydning ved det store
internationale stævne i Kroatien, hvor hån som de! af det danske landshold altså
gjorde eminent figur.
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Sarah og Stephan i komp om
medaljerne.

Guld til Stephan -
rgen og rgen
Endnu en gang kan Stephan Hansen, bueskytten fra Nykøbing F. Bue-
skyttelaug, tage hjem med en guldmedalje fra et internationalt stævne
- og bagefter fra et sjællandsk

Ved finaler i Junior Cup i Kro- semifinale mødte de Sloveni- flot skydning ved at vinde
ation i mix-hold kom Step- en, der blev slået med 152 den indledende skydning
han Hansen og Sarah Scin- mod 145 point. hvor han skød 689 point
nichsen helt tll tops i kadet Nykøbing F. Bueskyttelaugs (max 720). hele 8 point for-
compound klassen, og kan store talent Stephan Hansen an nr. to. Resultatet var en
tage hjem med en guldmed- deltog søndag den 20. maj. tangering af hans egen dan-
alje om halsen. I holdets lgen viste Stephan Hansen ske rekord.


