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HlttEROD Bueskytten Stephan Hansengiorde det igen,
da han vandt sin klasse,mini
compound,ved weekendens
st€evnei Hillerod.
Den blot l2-drige Nykpbing-skytte opniede D7l
point af 600 mulige og var
hele 28 point bedre end
nestbedste skytte.
I finalekampene om Frederiksborg Pokalen blev
minirekken sl6et sammen
med kadetklassen. hvor
slrytterneer op til 15 ir. Men
det forhindrede ikfe Stephan Hansen at skyde sig
igennemtil finalen, hvor han
tabte med 6t sOllepoint til en
skytte fra Fyn.
NykObingF.Bueskyttelaug
havde tre andr€ skytter mede i stevnet, der havde deltagelseaf 120bueskytter.
Peter Sigil blev nummer
syv med 536 point i kadet

icompound,

men niede ak-

kurat ikke med i finalerunden.
I recurve klasse I blev Sgren Junker nummer tre og
Christopher Hansen nummer otte. Begge ndede finalerunden - ottendedelsfinalen - hvor de tabte deres
forste karnp.
For seniorskytterne talte
stevnet som udtagelsesstevne til de kommende
europamesterskaber.

Nykobing F. Bueskytteloug hor morkeretsig
flot ved stort bueskytte
strevnei Hillersd. Hvor
der vor madt over 120
skytter for ot dyste om
FrederiksborgPokolen.
Fsrstblev der skudt 60
pile indledende i de
respektive skydeklosser. Ikke helt uventet
vor det Stephon HanDe dygtige bueslcytter fra Nykabing. Farrest Stephen Hansen og Peter sen i mini compound,
der opndededet bedste
Sigil, bagerst Sdren lunker og Christopher Hansen.
resultot, ved ot vinde
med 571 point mod
nr. 2 med 543 point. I
kadet compound blev
Peter Sigil nr. 7 med
536 point. Nykobing F.
Bueskyfteloug hovde 2
skfier i recurve klosse
1, 09 her blev Ssren
lunker en flot nr. 3 og
Christopher Honsen
n
r.8.
Z0crI
I firrolekompene om
FrederiksborgPokolbn
blev Stephon Honsens
klosse sldet sommen
med kodetterne, som
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er op til 3 dr aldre end
Stephon,men olligevel
vondt StephonHonsen
bdde sin kvortfinole og
semifinole, men mdtte
i guldfinolen, se sig
sldet med 6t point til
en skytte fro Fyn. Peter
Sigil ndede lige netop
ikke med i flnolerunden, hvor bdde Soren
funker og Christopher
Honsen tabte deres
forste kamp, som vor
f.i8 delsfinolen.
Strevnetvor udtogelsesstavne for seniorer til
de kommende Europo
Mesterskober,sd med
monge dygtige skfier
var det fornuftige resultoter som Nykobing
F. Bueskytteloug opndede.

