-

'\

i

F"\V;f

Stephanllilcn

r

X

.ZC(8

'.Li4'"\{

-.lndfrledefryodtvadl3tralen og blev slallandsk mostel I mlnl comDound'

Foro:Cuus Hmrser

Danskrekordaf Nykobing-Pige
Freja Elmer skod karrierens bedsteved de sjellandske mesterskaber i TaastruP,
hvor Nykobing-bueslytten
opnAede331point, hvilket er
dansk rekord i miniklassens
Allan Plenbolg
langbue.
ap@folketidende.dk
En anden Nykobing-buetriumferede i mikro
skytte
BueNyk0bingF.
TAASTRUP
slsyttelaug har fAet en nY recurve, idet Kirstine Meilvang med 544 point sk0d
dansk rekordholder.

BueglgttenStephan
HansensuveranSlalI mlnl
landsmester
compounGhlassen.

bedst af alle.
Den danske mester Stephan Hansen indfriede fai mini
voritverdigheden
compound,,hvor han triumferede foran klubkammeraten Peter Sigil.
F. BueslrYtNykgbing
telaug havde ogsi Thomas
Meilvang med i kadetternes
recuwe, hvor han frk han

10.-plads.
Sidelobende med Sjal'
landsmesterskaberne blev
afuiklet et voksenstavne,
hvor Christopher Hansen,
storebror til StePhan Hansen, blev nurnmer tre i recurve klasse I pi 18 meter.
Stephan Hansen skod 546
point, hvilket var sYv Point
ferre end vinderen.
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Ungdomsbueskytterne
fra NylObing. Bagerst
Christopher Hansen,
Peter Sigil, Thomas
Meilvang og forrest
Stephan Hansen,
Freja Elmer,Kirstine
Meitvang.

Nykobing-bueskytter
i top ved mesterskober
5 bueskytter fro Nyko- Sidste skytte vor i herbing F. Bueskytteloug rer kodet recurver:hvor
vor blandt de 87 bue- Thomos MeilvonQ blev
skytter, som netop hor nummer lO.*Resultoter
deltoget i Siallonds som giver store forventMestenkaberne
for ningertil de kommende
ungdom. Ikke mindst Donmarks. Mesterskopigeme morkerede sig beri pdsken.
.
med flotte resultoter, Sffntidig medSiallonds
idet Freio Elmer vondt M e s t e r s k o b s s t d v n e t
i dame mini longbue blev der oftroldt et vokog somtidig sotte donsk sen stavne, hvor, Chrirekord med 331 point. stopher Honsen deltog
Ogsd Kintine Meilvong i recurveklosseI pd f8
kom helt til tops i dome meter.Christopherhenmicro recurye,som hun tede ogsd en medalie,
vondt med 544 point.
som blev of bronze efNykobings drengekun- ter o.t.hove-skudt 546
ne ogsd vare med. I point, kun 7 point fro
herrer mini compound fontepladsen.
vondt Stephon Hansen
guld, og Peter Sigil fik
en 2. plads og solv i herrer kodet compound.

