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Stephan Hansen yandt weekendens svenske stævne Borås lndoor Open,

Foro: Flevnrrue K. KnnrsElr
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Bues§rtte-talentet Stephan Hansen fra Nykøbing F. hax lige været et
smut i Sverige og har taget guld med hjem fra Borås lndoor Open. I
senior compound stillede han sig efter s§dningen øverst på
sejrskamlen efter konkurrence med 18 anfue s§rtter, heraf flere
norske og svenske landsholds§tter.
Det var således den wenske landsholds§rtte Magnus Carlsson, der
blev besejret 6-4 af Stephan Hansen i finalen.

