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Den unge bueskytte Stephan Hansen fra r -

l\) KØDrng r. buesKy rrcraug nar nclop q
vundet 2 guldmedaljer og I sølvmedalje q*fin+ +t-,:
ved det store intemationale stævne i -, dI
Reggio Calabria i ltalien. Hans '- --# l'='

internationale gennembrud med fuldt
tryk på.

Det hele store internationale
gennembrud for Stephan Hansen fra
Nykøbing F. Bueskyttelaug. Der har
endnu mere grund til at knejse med
nakken over det unge kæmpetalent.
Guldmedalje for hold, det samme i mix
compound og sølvmedalje individuelt. Stephan Hansen med sine
Aldrig nogensinde førhar en dansk 3 medaljer i Italien.
bueskytte præsteret noget tilsvarende
ved et junior cup stævne.
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l$årige Stephan Hansen leverede en toppræstation i Syditalien med to guld- og en sølvmedalje
ved den prestigefyldte Junior Cup. ARxrvroro: Creus HnrusEru

lnternationalt gennembrud for Step han Hansen

Stortalent vandt
guld itopstævne
irj{d REGGIO CAIABRIO To'æ guld- og en sølrrme-

dalje blev det impo-
nerende resultat, da 15-åri
ge Stephan Hansen fra
Nykøbing F. Bueskyttelaug
pinsel6rdag var repræsen-
teret i tre guldfinaler ved
det store internationale
stævne Junior Cup. Det
foregik i Reggio Calabrio i
det sydlige ltalien.

I holdskydningen skulle
Danmark op mod Rusland
i finalen. Længe så det ud
til, at det danske hold ville
tabe. men de tre danske

slrytter fik vendt opgøret
og sikret sig guldet. Dan-
skerne satte som tidligere
omtalt verdensrekord i
den indledende skydning
med 2080 point tidligere
på ugen.

Der var også guld i mix-
finalen. Den danske com-
pound-duo, Ida Frandsen
fra Thastrup og Stephan
Hansen, levede op til favo-
ritværdigheden, da de be-
sejrede Sverige i finalen.

I den individuelle finale
måtte Stephan Hansen
n/jes med sølv. Han lagde

dårligt ud mod den russi-
ske sky'tte, og det formåede
han aldrig at vende til sin
fordel igen.

Men den lille skuffelse i
den individuelle finale kan
ikke ændre på det faktum,
at Stephan Hansen skØd et
fantastisk stævne og fik et
internationalt gennembud.
Ingen dansk bueslqfite har
nogensinde tidligere vun-
det to guld- og en sPlvrne-
dalje ved Junior Cup.
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GENNEMBRUD FoR STEPIIAN I ITALIEN - 
ltephøn Hansen (yderst til højre i bithdet)

rt1Whøb1ng ! Buesllttekus oltnåede stor surces, d1dø'unge tale:nryrit"i* Arttoiilurio, Crp
i Reggio cøløbria i hølien.,stEhan haud.e skød sigfiern ttlåtte t , gildfoølrr. t hiotifrøtro ,tod
ltøn sammen med sine to holdkønrmerøter, 

.som fr" døge før haudrLuL ,rid"rorkoia, og ,toil,
skyde.imod Rusland. Lenge så det ud til øt det diotkt ioid rille øbe, men med stabilrtyaii:"/1,
danskernes side, glorde udsløget og.Stlphøn kunne modtage sinførste gurdmritlr. u^rrqrnå"ro,
i mix compoand, huor stephan skød samrrren med Idø FrnnÅt, fi n t up. b, to shyter høude
uundet indledende skydning 

,og 
de 

.leuede .dø 
også op tit fauoriierdtghedin, idet d, ilog sruig,

hln.oq.Sttphlns 
.ønden 

galdmedalie aør hjemår. iidrtr"*ottghedfoi gu7 uar ; den indiuidaelle
fnale, h.wr s1yhln skulle shyde mod en'skyxe fra Rusknd.'sæpLnn'ph tøgt ,gtigt d,årligt ud,
huilket han ihke hunne indhenry og måtte.se sig besejret. twrn to guldl og ,i ,rtiådoq, å; ør,
tegnes slm en slags internøtionøb gennembrud.


