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Stephan Hansen klarede sig fornemt ti! verdens storste indendørs-stævne i las Vegas.
Asrcvroro: luenro
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Stephan Hansen nr. 77 tt'l stort stævne i Las Ve§as

Dollars
€S
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I-As VEGAS Stephan
Hansen fra Nykpbing

F. Bueskyttelaug leverede
til "TheVegas Shoot" 6n af
karrierens bedste præsta-

til bueshrtte
dollers (ca. 8000 danske

s§de efter den lille

kroner) i præmiepenge.

rØB Stephan Hansen ud.

Tirrneringen var bygget

således op, at kun pile i
l0eren gjaldt. En 9'er, og

tioner.
Til verdens største indendørs-turnering, hvor nogle
af de allerskrappeste karle

festen ville være forbi.

inden for compound-s§dning var samlet, blev den
lS-årige nykøbingenser
nummer 11.
Placeringen i spillebyen gav moneter. Stephan

Hansen indkasserer

1500

10'er,

- Mit mål var før turneringen at s§de fuldt hus.
Det klarede jeg, og derfor
ser jeg turen som en kæm-

Efter 90 pile fordelt på 30

pe succes, siger Stephan

om dagen fra fredagtil søndag havde Stephan Hansen

Hansen, der slapper af en
uges tid i USA.

fuldt hus,900 point.
I finalen med 14 slrytter
- af de 206 der var med fra
start - overlevede han de to
første runder ved at ram-

Kræfterne får han brug,
når senior-VM afuikles om
to uger i Frankrig.

me den store 10'er. Men
da slqytterne gik over til at

JENS-CHRISTIAN BORRE LARSEN
jbl@folketidende.dk

Nykøbing-skytte rejser verden
rundt - og vinder
L*..\ å lr+1s rwrc\
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Mandag 10. februar 2014k1.20:53
Bueskltte-talentet Stephan Hansen fra Nykøbing F. er nu ude i den
store verden. Han har netop klaret sig formidabelt i amerikanske Las
Vegas med en placering som den 11. bedste af 206 skytter i sin
klasse. Ved et kæmpe stævne med ialt 2.200 s§Uer. Nu rejser han
tilbage til Europa, hvor VM venter.
Det er i Frankrig om kun et par uger, hvor der er senior-VM. Starten
går tirsdag 25. februar.

