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Flere end 100 unge, talentfulde bueskytter mØdtes i weekenden på NykØbing F.
Bueskyttelaugs anlæg på Østre 4116. Anledningen var de sjællandike mesterskaber, hvor det lokale topnavn Stephan Hansen viste klassen ved at vinde kadetternes compound og blive nummer to hos i en ældre klasse. sp*rtstillægg€t
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Stephan Hansen vandt suverænt finaleskydningen i sln klasse, kadet compound ved de sjællandske mesterskaber i Nykøbing

F.'

Foro: ANoeRs KlLlosErl

Stephan Hansen vendte andenplads til sejr i finaleslgdningen

Stoft Nykøbing-talent
spændte buen ifinalen
qåæ

*

NYKøBING F.

I Stephan

,' Hansen har NykØbing F. Buesky'Ltelaug et
kæmpetalent. Det blev på
ny understreget ved de

singe-skyften var blevet
nummer tre i indledende
skydning med 703 point. I
den direkte duel i semifina-

leskydningen var Stephan

sin

sjællandske mesterskaber
på Østre ,4,116 i Nykøbing
F., hvor Nykøbing-talentet

Hansen

spændte buen

i finalen og
sikkert vandt sin klasse i

I finalen mødte Stephan
Hansen den nybagte dan-

kadetternes compound.

ske rekordholder Simon
Mikkelsen, men Stephan

Stephan Hansen opnåede
707 point som nummer to i

den indledende skydning.
der blev vundet af Simon

modstander
overlegen ved at finde sik-

kert.

Hansen efterlod ingen tvivl
om, hvem der er bedst, da
han vandt tre af de fire fi-

Hansen fortjent udtaget til
de nordiske mesterskaber i
Norge om fire uger.
Stephan Hansen pr6vede
søndag kræfter mod ældre
skytter ved Sjællandsmesterskaber i herre Fita ka-

det, hvor han blev en flot
nummer to efter verdensrekordholderen Nicklas
Friese fra Nordkysten, der
skØd 690 point mod Stephan Hansens 676 point.
Tredjepladsen tilfaldt Si-

sen blev der ikke skudt
finaler, fortaeller Dan Hansen, formand for NykØbing
F. Bueslqyttelaug - og far til
Stephan Hansen.
Søndagens stævne talte

samtidig som

et af

flere

udtagelsesstævner til EM
i Tyskland senere på sommeren. Den endelige afgørelse om hvem der skal
udtages, finder sted den
kommende weekend ved
et stævne i Holstebro, men
Stephan Hansen mener, at

Mikkelsen fra Lyngby med
716 point, hvilket er dansk
rekord
Stephan Hansen mødte

naleskydninger, hvilket
gav ham en finalesejr på
6-2.

mon Mikkelsen, Lyngby,
med 67i point, mens fjer- han efter søndagens andepladsen gik til den tidli- denplads er meget tæt på
gere NykØbing-buesky'tte en udtagelse.

derpå Per Hansen fra Helsinge i semifinalen. Hel-

udtaget til NM
EfterfØlgende blev Stephan

Peter Sigil fraVordingborg
med 662 point.
- I herre Fita Kadet-klas-

ALLAN PLENBORG
ap@folketidende.dk

