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Nykøbing F-skytte styrer mod
næste World Cup
Mandag 5. august 2013 kl. 0g:12
stor styrkeprøve-venter den unge buesstte stephan Hansen
fra
Nykøbing F., når han framandag 19. august dyster i world cup
4i
Polen. Der deltager han sanrmen med 6 andre danske
landsholdss§tter, topforberedt også henover den varme sommer.
I
den forløbne weekend var han såIedes til Danage cup i
Middelfart.

F.rv-

På Fyn blev det

til endnu en suveræn præstation - og gurd. stephan
Hansen viste ikke kun træfsikkerhed med sine pile,L-en
athan
har styr på adrenalinet/nerverne, når det gældei. Han satte
bla. et par
af sine landsholdkammerater til vægs.
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Stephan'vandt
på matglnaler
Nykøbing-bueskltten,.,
vandt Danage Cup i
Middelfail efter et meget
tæt semifinaleopgør.
MIDDEIFARI

Det var

saxe, i kvartfinalen.

Derefter ventede landsholdskammeraten Martin
Eamsbo, Thastrup, i semifi -

en

afgørelse på de helt små
marginaler, som en berØmt

fodboldlandstræner

Camilla,.Søellod, Glad-

en-

gang gav udtryk for.

De små marginaler tæller også i bues§dning, og
de var på Stephan Hansens

side ved søndagens Danage Cup i Middelfart på en

nalen og det blev et meget
tæt opgfr.;'de* i første-om.
gang sluttede 5-5.
I den efterfølgende shoot
out med 6n pil nærmest
midten var Stephan Han-

sen blot et par millimeter tættere centrum end
Damsbo. og dermed kvali-

ficeret til finalen.

70 meter-bane.

Her yar-der aldrig tvivl
den indledende kva- om udfatdeti idet, gtgphan
lifikation havde Stephan Hansen besejiedb Stig An.
Hansen som den tredje- dersen, Nr. Snede, så sik-

I

bedste skudt 699point med

72pile.

'

I knock out-fasen vandt
nykøbingenseren fprst 7-1
over Porrl Erik BrøndiMid.
delfart, og derpå 7-3 over

kert som 7-1.
Næste opgave for Stephan Hansen er om to uger
til senior World Cup i Folen, hvor Danmark skal

forsvareholdtitlen. -neb

