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Stephan Ha

Den nykøbingensiske
buesMte fik to anden-
pladser ved etstort
internationalt stævne
isverige.

i stodorm lør EM
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e0reeonc Den l9-årige
juniorskytte Stephan Han-
sen, Nykøbing F. Bueslryt-
telairg, er en uge før senior-
EM iArmenien i storform.

Det beviste juniorver-
densmesteren i weeken-
den ved Gothenburg Open,
hvor han besatte anden-
pladsen både l6rdag og
søndag - begge gange slået
af landsmanden Martin
Damsbo.

Lørdag blev der skudt 2
x 72 pile på 50 meter, og
både Stephan Hansen og
Martin Damsbo, der stil-
ler op forThastrup, scorede
1399 point.

Damsbo vandt konkur-
rencen fordi han havde
flest l0'ere.

Dagen efter skød delta-

gerne blot 72 pile inden
knock out-runderne.

Stephan Hansen vandt
kvalifikationen med 

.707

point og slog derefter i ot-
tendedelsfinalen Sigmund
Johansen, Norge, 145-140.

I kvartfinalen fejede Step-
han Hansen den bedste
norske seniorskytte. Njål
Amås, til side efter en
jævnbyrdig match L45-L43,
inden Andreas Darum,Tha-
stmp; blev besejret sikkert
L47-l4li semifinalen.

Maftin Damsbo ventede
i finalen, som først blev
afgiort i allersidste runde
med en kneben 147-146
sejrtil den mere rutinerede
Damsbo.

- To gange sØlv i dette
selskab er jeg godt tilfreds
med, og med de høje scorer
jeg s§der, lover det godt
for det kommende senior-
EM iArmenien, siger Step-
han Hansen. -neb

Junior-bueskytten Stephan Hansen, hiykøbing, er klar til at dyste mod de store
navne ved senior.EM i næSte uge efter marfr.ante resultater ved et internationalt
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Stephan Hansen blev nummer to i begge konkurrencer ved
Gothenburg Open, pnvarroro


