
p,[\-\(b-,!t t§ wnis zott"

Stephan Harsen glædåi s§river, at Danmalk l'sdptember skal arra§6ie World Foro: WonLp Ancuenv

r Fedt endnu stott
rnestetslffib til Damark

'Ut*ræs*ii:..,
Og.det er et stævne, som

Stb"Dhan ilansen ser frem
til at deltage i.

- Men nu skal jeg fØrst

Nykøbin§, F. Buesffielaugs udendørsyerdensmester.'

nale forskellige lande
I 2009 var Nyhavn må!å' i Kina, Medel-
atsætteheltnyestandarder lin i Colombia ogt{ntalya i
for afviklinEeil'af enWsrtfi "15riglåt. :

Cup-finale, siger Rolf, tind,"'''"' O". one bedste bueslryt-
formand for Bues§dningÆ kaie-gori, recurve
Darimårh *rig-coffiiound, går videre

mig, påpe-
.,i rt -:

AI ODEI{SE For Stephan
§l Hansen var det en
kæmpe oplevelse, da han
i august sidste år blev ver-
densmester i bues§dning
med 'compoundbuen' 'på

Christiansborg Slotsplads
i København.
- Jeg har ikke oplevet

noget lignende i min kar-
rieie, siger den 20-årige
bues§rtte fra Nagelsti, diir
repiåsenteier Nykøbiqg F.
Bueskyttelaug.

Han får nu chåhcån for
at dCltage i endnu et kæm-
pe rrb§terskabsstævne rirå

dansk grund
Bues§dhihg .Danrhark

er: blevet'tililelt rrrærtska.

bet for World eup-finaler-'
ne, der vil bliVe aMklef i
Odense til september.

tffi-lg.oveaatV/orldCup- - I'sommer lavede.vi et tl,'qlorla 'b,tf,tinarcr, i
finalerne skal afuikles på ikonisk setup i hjertet af Odense, hvor Danmark
danskgrund. Københavtr på Christians- . f,ogpå..forhånd er sikret- +'*let,.q{ fridt, at vi'fNr borg Slot§plads; som blev dblta-ge§e af en buestrytte
endnu et §tort stævne til' "like never before". i samtl§e kategorier.
Danmark,hvorvifonnent: - Med valget af Odense Stephån Han"sen, der le-
ligkansefrcmtilpænme- tflWbrld Cup-finalenisep- vef som professionel bue-
diedækning og dermed få tember 2016 håber vi sam- slrytte, rejste i formiddag
endnu st/ire opmærksom. men med Sport Event Den- til USA, hvor han lprdag og
hed omkring vores sport, mark og Sport .Event Fyn søndag skal deltage i USA
siger Stephan Hansen. at kunne skabe det næste National, et internationalt' i:ttieskydning Danmark eventyrlige eftermæle for stævne i Kentucs Interna-
'har rnan svdrt ved at få'ar. 'bueiliydnliig :i Danmark, tional Convention'Center.'

\4qn på forhånd glæder Darimårk.

merid ned. siger fofrnanden.
' - Danmalk hdr et:stærkt WorldC.ulii.bues§dning lr.i.ln nensiln6
renomm6 i den interrriitio: - afvikies i åi over tre run- ,pøw-"iiii.dx


