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$ephån tæt på
verdensrekord
BuesklEtqtfia NylG
blng lagdo stærltr

til

Grand Prlxstævne

Grækenland.
MARATHON

712

72 pile,fra 50 meters af.
stand:varkun et point fra
Stephan Hansens egen
junior-verdensrekord..
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Den su'feræire

Det var resultatet,

slsyd-

ning: sikrede Stephan
Hansen fØrstepladsen.
Dermed er han klar til

point.
da

StephanHansenfra Nykøbing F. Bues§rltelaug
onsdag skød helifikation til European Grand

l/1&finalerne, som

s§.

des torsdag forrniddag.
, :,,Slr5fiterne dyster frenn
til semifinaler,ne. Finale
ogbronzekamp afuikles

Prix i.Marathon, Grækenland.
Det hØje pointantalpå

lØrdag.

Bone
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BuæM' kroatiske Mario Vavro
på shoot 146-146' Det betØd' at
græsk
Grand :';*§l$sern9 -3k3lle ud i
out tii
,.,shootout.Herskødbegil;.-- : '
ge ea l0'er, men kroa-

NykøbinE F-

. telaugtabte

MARATHOI{ Det var mil= tenspilvarfåmillirneter
limetel der af$orde tættere på midten end
bueskytten Stephan StephanHansæs:
Shrtten fra Nykøbing
Hansens shæbne til
,

European Grand Prix

i

F. Bueslryttelaug mgder

* brorue-opgøret Njaal
Efter at have sendt Aamaas fra Norge.
Den match begynder
72 prle af sted fra 50
meters afstand endte lørdag kl. 10.30. Borre

, Marathon, GrækenlaneLi

|

C*td.\ro*XsrPrJ ,4rls

Nykøbing-skytte vandt bronze
Søndag 29.marts 2015

kl. l8:21

Ved arets første udendørs internationale bues§dning har Stephan
Hansen fra Nykøbing F. vundet bronze. Det skete ved et grand prix i
Grækenland i går, hvor det unge talents evner gik udover nordmanden
Njaal Aamaas, der blev slået ved shoot off.
Den sidste afgørende pil (shoot off; var nødvendigt, fordi bronzefinalen endte 146-146.
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Stephan Hansens form skal Eerne toppe tll sommbrerc senior-VM i København.

Buesffie

Pctvnrroro

åbner s€eson med bronze tit Grand prix

God staftudendørs
for Stephan Hansen
ffiffi

5; #

MARATHoN Stephan

Hansen fra

NvkØ-

bing F. Bueskyttelaug' løb
ikke 42,195 kilometer i den
græske by Marathon.

Til gengæld
til

skød han

en bronzemedalje i
byen, der har fået opkaldt
sig

en løbedistance efter sig.
Stephan Hansen vandt i
Grand Prix-stævnet kampen om tredjepladsen over
nordmanden Njaal Aamaas.

Matchen endte-lige, 146146,og så måtte de to skytter ud i shoot off, som er 6n

pil tættest på midten. Den
duel vandt Stephan Hansen.

til VM
Den græske Grand Prixturnering var årets første
Skal toppe

dere udendørs-formen,
men noget §der på, at han
kan se frem

til

endnu en

god udendgrs sæson.
- Det er fedt allerede

nu at være godt s§dende
udendørs.

udendørs internationale
- At jeg ikke kom helt til
opgave for Stephan Han- tops er okay, for vi er jo
sen-

kun lige startet udendørs,

var den også og jeg skal først toppe
årets første udendørs- 100 procent sidst i juli til
stævne. Med kun et par senior-VM i København,
Samtidig

ugers træning udendørs,

siger Stephan Ftransen.

indendørsstævne, havde Stephan
Hansen svært yed at vur-

JEIT$CHRISTIAN BORRE LARSEN
jbl@ftgruppen.dk

efter sidste

