
',Lt1axv;5?^2., Lb '1u,mi LO tZ

Lokale skytter vandt medaljer
En fontastisk optakt til EM i bueskydning for ungdom i Nykøbing F.

Arets første Junior Cup i
bueskydning er lige over-

stået. Stævnet åndt sted

i Porec i liroatien. Elleve

danske forventningsfulde
bueskrtter og to ledere blev

indkvarteret på hotellet kun
300 meter fra skydebanen.

Sarah Stinnichsen vandt
kvartfinalen sikkert med

146-138 over Henderson-
Hirst fra England og guldfi-
nalepladsen blev sikret ved

at vinde semifinalen over

Clark også fra England.

Med Sarahs 146 poinr
slog hun sine egne danske

rekorder for FITA Kadet,

FITAJunior og Senior med

2 point, samt tangerede

Verdensrekorden for Ka-
det.

I finalen var Sarah oppe

imod Orlic fra Kroatien,
der havde hjemmebane-

fordel. Sarah var som altid
fokuseret og lagde sig også

foran lige fra starten. Sa-

rah skød sig til førsteplad-

sen med 143 -I37 point.
Stephan Hansen vandt

også sin første kamp sikkert
med 144-131 over Ingram
fra England, kvartfinalen
havde han lidt mere proble-
mer med, men vandt dog
145-143 over Domanski
fta Belgien. Semifinalen

tabte Stephan til Vavro fra
Kroatien med I47-744,
ærgerligt men det blev til
en bronzemedalje da han

vandt over Stosevski fra

Slovakiet med 144.
Også Claus Frantzen gik

hele veien ved atvinde 147-

I32 over Van Cauter fra
Belgien, dernæst 143-142
over Nencioni fra Italien.
Semifinalen vandt Claus

over Outram fra England

med 145-140 og Dan-
marks 3. medalje var silret.
I finalen skulle Claus prøve

kræfter imod Ibba fra Ita-
lien. Lige som Sarah lagde

han sig forrest fra starten,

uden mulighed for itali-
eneren at hente ha-m, og

guldmedalje nr. 2 var i hus.

Derefter var der Mix-hol-
denes tur. I compound ju-

nior klassen var der ikke så

mange deltagere, så Ida og

Claus startede i semifinalen
imod England. I guldfina-
len mødte de Italien, men

Ida og Claus kunne ikke
finde samme gode rytme
og endte med at tabe 150 -
140, men sølvmedaljen var

hjemme. Der var flere del-

tagere i kadet klassen, men

Sarah og Stephan sad over i
kvartfinalen og mødte Slo-
venien i semifinalen som

blev besejret med 152 mod
145 point. I kampen om
guldmedaljerne var de også

oppe imod Italien, men her

var Sarah og Stephan sikker

på hånden og vandt sikkert
med 152 - 140 point og

Danmark havde den tredie

guldmedalje hjemme.

Æt i alt en åntastisk tur,
der tyder meget godt for
det kommende Europa-

mesterskab, der foregår på

hjemmebane i Nykøbing F.
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EM-finalen
på Slots-
bryggen
Som det fremgik afsidste
uges tillæg her i Ugeavi-
sen, afholdes der i denne
uge EM i bueskydning
for ungdom i Nykøbing

Programmet startede
mandag med indskriv-
ning og officiel træning.
Selve EM starrer først
tirsdag med seednings
runder til den efterføl-
gende-fi na.le slcydning.

Der skydes hele ugen
fra mandag til og Åed
fredag på Bl92ls baner.
Lørdag skal der så skydes
individuelle Guld finaler
og Hold Guld finaler.
Alle lørdagens finaler
skal skydes på Slotsbryg-
gen. Deltagerne skyder
over indsejlingen.

Der er fri entre, borde
og stole, så kom os nyd
bueskydning på hølt ni-
veau i nogle timer.

Der starres kl. 9 oe af-
sluttes med medal.leo:ver-
rækkelse og afslutnings-
ceremoni H. 14.30.


