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l3.arlge StephanHansensatte danskrekordi minl compoundmed704 polnt af 720 mullte'
Anxrvroro:Cuus HnrseH

Tredanskerekorder
Unge bueslryttel fta
NykcbingF. markerede
slg sterkt ved de slallandske mesterskaber.
Jtrn JustKrlstensen
jorn@folketidende.dk
KOGE Tre unge bueslqYtter
fra Nykobing F. BueslrYttelaug blev i weekenden
sjallandske mestre og satte
samtidig danskerekorder.
l3-Arige StePhan Hansen
vandt guld i herre mini compound med en imponerende
score.Han skod 704point ud
af 720mulige og br6d en fem
6r gammel dansk rekord.
Guld var der ogsi til Freja

Elmer i dame mini langbue,
og ogsi hun satte ny dansk
rekord i sin disciplin.
Hos juniogegle var der ogsA en guldmedalje.Den blev
hengt om halsenpA Michalina Sigil i damejunior compound.Hun satteogsi dansk
rekord med sine 563point.
Fjerde og sidste lokale
medalje blev vundet i herre
oldboys compound. Klaus
Lykkebek vandt solv.
I herre junior recurvevar
der desuden fine prestatio'
ner af Sgren Junker og Christopher Hansen, der henholdsvis blev nummer fire
og fem.
En fjerdeplads blev det

ogsi til for Peter Sigil i kadetternes comPound, mens
Thomas Meilvang blev nummer ni i kadet recurve.
I junior compound blev
Michael Lykkebak nurnmer
fem. Unge StePhanHansen,
der altsAvandt guld hos minierne,blev nummer fire hos
juniorerne.
Der var en fierdePladstil
compoundholdet bestiende
af Stephan Hansen,Michael
og Klaus Lykkebek.
Samlet set lover resultaterne fra de sjallandske mesterskabergodt for de nordiske ungdomsmesterskaber,
som finder sted i NYkPbing
F. i weekenden5.-6.juli-

Avis' 11
Guldborgsund

Onsdoq 18. iuni 20O8

Nyt guld til bue og
pil fro Nyksbing
Det vor isar ungdommen som morkeredesig
ved SirellondsMesterskoberne for bueskytter,
hvor det bdde blev til
mesterskober.og Donmorksrekorder.T2 ungdomsskytteq,herof 4 fro
Nykobing F.Bueskytteloug deltog.
Frejo Elmer og Stephon
guldvinderne
Blandt
fra NykObing. Freja EImer og Stephan Hansen, sjellandsmestre
og ny danmarksrekord.

Honsen fro Nykobing
kom helt til tops og
vondt guld i henholdsvis dome mini longbue
og herre mini compound. Somtidig sotte
de 2 skfier Donmorksrekord.
Peter Sigil, som skyder
kodet compound, tobte

bronzekompenog blev
nummer 4. I kodet recurye sksd Thomos
Meilvong sig til en 9.
plods.
Hosde aldre skfiervar
6 fro Nykobing med.
69 skytter skulle skyde
om Siallonds Mesterskobeme for junior og

senior. Stsrst succes
hovde Micholino Sigil,
der i dome junior compound vondt bdde guld
og somtidigsottedonsk
rekord.
- Totolt setvor det gode
resultoter, som lover
godt for de kommende
UngdomsNordiske
mesterskober,som qfholdes i Nykobing i
weekenden 5.-6. juli,
siger Don Honsen fro
Nykobing F. Bueskyfteloug.

