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Bueskytte fra l{ykøbing F.
sætter ny verdensrekord
Onsdag 23.

april2}I4kJ. Ll:45

Den unge bues§tte Stephan Hansen fra Nykøbing F. Bues§ttelaug
er i disse dage til World Cup i Shanghai i Kina. Onsdag morgen har
han skudt sig frem til en foreløbig 1. plads og sat ny juniorverdensrekord med 713 points. Et point mere end den rekord han selv
tidligere havde sat.
Hos Budskydning Danmark er der begejstring over den unge danskers
foreløbige præstationer i Kina. Man forventer sig meget af det 18arige talent.
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Bueskytte sætter
ny verdensrekord
Stephan Hansen slo§
sin egen junior+ekord
World Cup ishanghai.

bronze ved indendørs

til

snmrerft l8-årige Stephan
Hansen fra Nykøbing F.
Bueslryltelaug har giort
det igen.
Sat verdensrekord.
TilWbrld Cup i Shanghai

i Kina
point

opnåede han 713

Stephan Hansens verdensrekord gav ham fgr-

stepladsen i kvalifikati
onss§dningen. Her blev
Deaton Bridger, USA, toer
med 711 point. Hollænderen Mike Schloesser nåede tredjepladsen med 710
point.

i kvalifikationss§d-

ningen for compound.

Tabte i shoot off

Det var et enkelt point
mere end den verdensrekord for juniorer, han havde i forvejen.
- Jeg har for nylig skiftet
bue, og den fungerer rigtig
godt, siger Stephan Han-

Stephan Hansens indledende placering bet@d, at
}ranrgg direkte i 1/16-delsfinalerne, hvor han mødte
Demir Elmaagacli fra §rkiet.

sen.

opgør.I løbet af de fem runder, tre pile af gangen, l6d

Dansk

Bueskyttelaugs
Allan Grøn-

Det blev et knivskarpt

sportschef,

pointscoren på 145-145.

kjær, udtaler:
- At Stephan kan lave et

afgøres på shoot off - den

så flot og stort rezultat så
tidligt på sæsonen er ganske enkelt fantastisk. Ved

World Cup deltager mange

Stephan Hangen tager sigte i Shanghai.

se-

nior-VM.

fantastiske skytter, men
Stephan viser, at det ikke
er tilfældigt, at han vandt

Matchen skulle derfor
skytte, der rned en enkelt
pil, s§der tættest på skivens midte, vinder.
Den duel vandtfikeren,

og Stephan Hansen sluttede derfor på l7.,pladsen.
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