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Stephan Hansen var særdeles koncentreret ved weekendens udtagelsesskydning, som han vandt suverænt. Efterfølgende blev han
udtaget til landsholdet, der skal til Junior Cup i ltalien.
pavnrroro

Nykøbin!, F. Buesffielau$s største talent udtaget

til landsholdet

Stephan sigter mod nye mål
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Nykøbing

Bueskyttelaugs

ubestridt stØrste talent Ste-

phan Hansen sigter mod
nye mål i udlandet.

Den l4-årige buesffie
blev efter weekendens an-

den af to udtagelsesskydning af Dansk Bueslqffte
Forbund udtaget til landsholdet i herre kadet com-

pound, der skal deltage

ved Junior Cup i Italien fra

17.til23. maj.
Stævnet er første afdeling af en stor europæisk
cup-turnering, der samtidig tæller som udtagelsesskydning til ungdoms-Ol
for recurve-skytter.
Udtagelsen kom ikke
uventet, eftersom Stephan
Hansen blev samlet vin-

der af de to

udtagelses-

skydninger. Han blev toer i
den første konkurrence på

hjemmebane i Nykøbing
F. i slutningen af marts,
men vandt suverænt week-

endens anden udtagel-

sesskydning i Silkeborg,
hvorfor han vandt ganske
komfortabelt.
Stephan Hansen får på
landsholdet i Italien.følgeskab af Nicklas Friese fra

Helsinge og Simon Mikkelsen fra Lyngby. De to
delte andenpladsen i de to
udtagelseskonkurrencer.
Fælles for de tre bueslqytter er, at de også udgjorde
kadetlandsholdet sidste
år, hvor de vandt en tilsva-

rende Junior Cup i Polen.
ALLAN PLENBORG
ao@folketidende.dk
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Den lokale bueskpte Stephan Hansen fra Nykøbing F Bue,t y*.t*ug ., ,r.,åp .rdt"g.t til at repræs-enterer, Danmark i
17'
herre kad".t .o-ponttd ved Junior Cup i ltalien- i dagene
mi1. Skytierne er udtaget ud fra-to landsholdsstævner'
Stævnet
som SH ,"rnl.t, og som gav ham en sikker udtagelse'
hvor
cup'
en
af
del
er
første
som
,,turr.,
.,r.op"ik
er et stort
recurvesk1rtter'
for
ungdoms-Ol
til
eiudtagelre
der samtidig

til23.

