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mod EM-metal
1-S-åfige Stephan Hansen mer ni ud af 37 skytter i
og det danske bues$- herre kadet compound.
telandshold har kurs mod I holdskydningen kom

en topptacering ved EM han endnu bedre fra start'

for ungdom iTyskland. Sammen med landsholds-
kammeraterne Simon Mik-

WINNENDEN Den nykårede kelsen og Nicklas Friese
nordiske mester Stephan liggerhanpåfprstepladsen
Hansen fra Nykiåbing F. med 2089 point, som samti-
Bueskyttelaug var i går i dig er ny verdensrekord.
aktionvedEMforungdom I dag skal der skydes
i tyske Winnenden. frem til og med semifina-

Efter den indledende lerne både individuelt og
skydning ligger han num- for hold. Jørn

Nykøbing F, blev europa- skerne. De skØd 234 point nalen måtte strække våben 
]

mester fol ungdom med ud af 240 mulige, og det mod en stærk hollandsk

det danske landshold, er altså rekord for finale- skytte. Hollænderen var
skydninger. Tyskerne skpd blevet nummer et i den ind- 

]

Wf NNENDEN Stortalentet 228 poinI. ledende skydning, hvilket
Stephan Hansen fra Nyk@- I finalen skulle Danmark betØd, at Stephan Hansens
bing F. Bueskyftelaug kan opmodltalien.Ogogsåher slutplacering blev en fem-
nuforfØrstegangkaldesig vandt Stephan Hansen og teplads.
europamester. Co. suverænt. Danskerne EM-stævnet var samtidig

Det blev en realitet, da skød 232 point mod Itali- en del af Junior Cuppen.
han sammen med det dan- ens 224. Og her blev Stephan Han- 

]

ske landshold gik til tops sen samlet vinder foran 
I

ved EM for ungdom i tyske lndividuel femteplads sine to danske landsholds-
Winnenden. Den l5-årige nykØbingen- kammerater.

Det danske hold satte ser var også i kamp i den Efter den afsluttende ce-
verdensrekord i den indle- individuelle konkurrence. remoni fik Dan Hansen,
dende skydning med hele Her blev det til en femte- formand for NykØbing F.

2089 point, hvilket gav en plads. Bueskyttelaug, overrakt
klar fprsteplads. Derpå Efter den indledende EMAU-flaget, som symbol
vandt de deres kvartfinale, skydning lå han nummer på, at Nykpbing F. er blevet

Stephan Hansen skyder her en pil af sted i holdkonkurrencen ved og i semifirialen mod de ni, men han vandt både sin tildelt værtskabet for EM
EM for ungdom i Winnenden, Tyskland. Pnrvnrroro tyske værter blev det til en 16. delsfinale og ottende- for ungdom i2012. Jørn

iffc4;"kilf oV-q\dria cti Y \
tar{rr)os.aif'Qggn

rrr r r rrt t t r l t rr lAlrjfå-':å:

#;# d t": l"i:"$i ."P ts":"H]l": | 
*'*fW


