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En ny Hansen er På vej hos Nykøbings
bueskytter
l'låndag 1 novemtle.2Cl0 ki. C8:56

Der står Christopher Hansen eve€t på listes i

NyLob.qg F Bres\-vtreaug efte waale^dens
de taqe'ie r e' 30 års .lLb 'æJmsstærie ' TåsLr up

Ud af 121 skytter var han en af de bedste med en

ssivmedalje ; 1ångbue-klassefl. D€n elJers

klassiske vindet Stephan Hansen blev samiet
placeret på en heit usædvanlig 10 plåds i

com gound.

Skytterne vaf oøeit I ån klasse pr' buetype, så

damer-herer, unge-gamle skød mcd hinanden
Efter indledenCe skYdrrng, scm b€stod af 60 pile,

navce Stephan Hansen ctnået en tlaceiing som nummer 10 lrlarot 34 skYtre' cg

Cr,.lsiopnår Hånsen numn€. 3. Stephan Hansen tabie sin ottendede{s finaie 4-2 til

en senior landshcldsskytle' hvilket gav ham den sanlede plecering s's nummer

l0.ChristopherFiarsenstartedeisemifinalen,scmhanvandteftefshootofi,etpil
tættest midten, nen h3n tabte derefte. finaien med 6-0

Nykobing F. Bueskltteialg skal iøvrigt være vært for EM for ungComsskyttei I

2472.

Mandag 1. november
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Sølvmedalie til
lokal buesklrtte
Christophet Hansen
snuppede andenPladsen i

stort stævne i TaasttuP'

TAASTRUP Bueskltten
Christopher Hansen fra
Nykøbing F. BueskYttelaug
skød sig til en sglvmedalje
ved et 30 års jubilæums-
stævne iTåastruP.

Nykøbing-bueskYtten
blev nummer tre i den ind-
Iedende skydning i lang-
bueskl'tten, hvorfor han
kvalificerede sig til semi-

finalen, som han vandt.
I guldkampen måtte han
dog se sig slået 0-6.

Stephan Hansen biev
nummer ti i den indleden-
de skydning i comPound,
hvorefter han var klar tii
knald-eller-fald kamPene.
Stephan Hansen vandt sin
første kamp, men tabte
derpå 2-4 til en dansk se-

niorlandsholdskYtte i ot-
tendedelsfinalen, hvilket
gav ham en tiendePlads.

Allan


