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Stephan bedst
i regn og blæst
Det største talent
høstede en ny titel, da
han vandt Sjællandsmesterskabet.
Det største idrætstalent 2011 på LollandKØGE

Falster landede en ny ti-

tel, da han i weekenden
i regn og blæst vandt det
sjællandske mesterskab
i FITA-kadet compound.
Bueskytten Stephan

Hansen

fra

Nykøbing
vandt titlen foran blandt
andre landsholdskammeraten Simon Mikkelsen fra Lyngby.

a*cttøuls u-^Å Av is

6n klasse.

Her viste

Stephan
Hansen flot skydning på
trods af de vanskelige

forhold. I kvartfinalen
vandt han over Svend

Ørril fra Vordingborg,
semifinalen over Simon
Mikkelsen og finalen
over juniorlandsholdssky'tten Claus Frantzen
fra Nordkysten.

- Nu sætter Stephan

Hansen fuld fokus på
træningen frem imod
europamesterskabet på

hjemmebane,

der

be-

Efter den indledende gynder 2. juli på B. 1921's
skydning over 72 pile, baner, fortæller Stemesterskabet, blev der

phans far, Dan Hansen,
formand for Nykøbing

skudt finaler, hvor alle

F.Bueskyttelaug. Allan

der afgjorde Sjællands-

tlt
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Stephan klar til EM
Lokal bueskytte genvandt sjællandsmesterskabet i herre FlTA-kadet compound.

compoundskyLter blev

til

d r5aa-,.

Ny guldmedalje giver perfekt afsæt for EMkampen iNykøbing
Mandag 11. luni 2012 kl. 05:02

til Nykøbing F. Bueskyttelaug er
vært ved Europa MesteGkaberne, og mån kan
perfekt
trming for det unge tålent I
kalde der
kiubben, Steshan Hansen - at han i w€ekenden
rgen f,k en guldmeddlje hængt omkr,nq halsen.
Det skete ved Sjællånds Mesterskabeme i Køge,
hvor konkurrenterne en eftel en blev besej'et I
klassen herre FITA-kåd€t compound, I
kvartflnalen vandt StePhan Hansen over Svend
ørril fra Vordinqborg, i semifinalen over
landsholdskammeraten Simon Mikkelsen fra
L'49by og derefter ' f'nalen ovef juniorlandsholdsskytten Claus Frantzen fra Nordkysten.
Mere systematisk og sikkert kan det ikke gør€s,
man må ka.akterisere stephan Hansen som
værende i absolut toplorm forud for EM-kampen.
Der er kun 3 uger

Stephån Hansens guldmedalje ved SM i Køge var
ensbetydepde med, at han geqvdndt det
mesterskab, hån allerede var indehaver af

Forrige weekend lykkes det
Stephan Hansen fra Nykø-

bing F. BueskJ'ttelaug at

slq,'tter blev til en klasse
: også skytter udenfor Sjæl-

genvinde Sjællandsmesteri sin klasse herre

land. Her viste Steohan
Hansen flot slcydning, på

skabet

FITA-kadet compound.

trods af de vanskelige for-

regn og stærk vind ved
mesterskabet i Køge gik
Stephan Hansen hele ve-

hold. I kvartfinalen vandt
han over Svend Ørril fra
Vordingborg, semifinalen

I

St€phao Hansen med endnu en
guldaedalje om ha,sen.

ler, hvor alle compound-

jen og vandr guld foran sin
landsholdkammerat Sirnon
Mikkelsen fra Lyngby.
Efter den indledende
skydning over 72 pile der

afgjorde

Sjællandsmesterskabet, blev der skudt fina-

over Simon Mikkelsen, og

finalen blev vundet

junior

over

landsholdsskytten

Claus Frantzen fra Nordkysten, så hermed en flot
sejr i guldfinalen.

