Bueskytte fra Nykøbing F. til
VM i Frankrig
Fredag 21. februar 2014kL. 13:23

I den kommende

uge afuikles verdensmesterskaberne for seniorer i
indendørs bueskydning. Stephan Hansen fraNykøbing F. deltager i
VM-dysten både individuelt og for hold i sydfranske Nimes tæt ved
Middelhavet. De indledende s§dninger begynder på onsdag.

Det danske hold består foruden Nykøbing-skytten af Martin Damsbo
fra Tåstrup og Patrick Laursen fra Midtfrn.
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Stephan til indendørs-VM
I

søndags drog det lokale
bueskyttehåb fra Nykøbing

hvor kvalifi kationen s§des

F. Bues§ttelaug,
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Hansen,
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senior verdensmesterskaberne i indendørs

bues§dning.
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mødes i Nimes i Frantr<ring,
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Et hold besrar af tre slrytter og Stephan er på hold
med:Martin Damsbo, Taastrup og Patrick'Iaursen,

Middyn.
Med en 3. plads bade til
Stephan,Hansen individuelt og for hold ved sidste års
inde EM i Polen, og med
en forrygende indesæson til

dato, er der store forventninger til et godt resultat.
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Stephan sigter
efter VM-medalie
Stortalentet fra Nykøbing
F. Bueskyttelaug tager i
morgen hul på indendørsmesterskabetne i SY*
frankrig.

- Jeg satser på en Plads

i

kvartfinalen, fortæller Stephan Hansen.
De 32 bedste fra dagens

kvalifikation går videre i
turneringen, der fortsætNIMES Stephan Hansen ter torsdag. Fredag afuiksender i morgen de første les semifinaler, og spndag
pile af sted mod skiven til s§des guld- og btonze'
indendørs-VM for senio- kampene.
Målsætningen er h6jere i
rer i bues§dning (comholdturneringen, hvor der
pound).
Det sker i den individu- er finale lørdag.
- En medalje vil være
elle turnering i sYdfranske Nimes, hvor det unge godt, siger StePhan Hanstortalent fra Nykøbing F. sen, der regner med hård
Bueskyltelaug dyster mod konkurrence fra sPecielt
Bueskytten Stephan Hansen
er flølet til Sydfrankilg fol at
deltage i indendø+VM.

amerikanerne.
Ud over StePhan Hansen
består det danske landshold af Martin Damsbo,
Taastrup; og Patrick Laur-
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sen,

61 andre bueslrytter.

Midtfyn.
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