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Den dobbelte europamester leverede karuierens største senio r-resultat

Rekord og sølv til Stephan
BERIIN Den dobbelte
europamester Ste-

phan Hansen fra Nykøbing
F. Buesffielaug opnåede
et af sine stØrste resultater -
og suverænt bedste i en se-
niorkonkurrence - da han
satte dansk rekord og skød
sig i finalen i det stærkt be-
satte stævne Berlin Open i
den tyske hovedstad.

- Det havde jeg godt nok
ikke regnet med, da vi tog
hertil, fortæller en glad Ste-
phan Hansen efter at have
vundet en s6lvmedalje og
1000 euro (7.500 kroner).

Resultatet i Berlin kan
meget vel betyde, at Ste-
phan Hansen bliver en af
tre danske sffier, der skal
til EM for seniorer i Polen
i slutningen af februar og
begyndelsen af marts..

De øvrige danske lands-
holdskandidater blev klart
overgået af Nykøbing-bue-
skytten.

Slog gammel rekord
I l6rdagens indledende
s§dning skød Stephan
Hansen 593 point, hvilket
er en forbedring af Martin
Damsbos ni år gamle dan-
ske rekord for kadetter og
juniorer.

Resultatet rakte til en
tredjeplads og en stensik-
ker adgangsbillet til 1/16-
delsfinalen, hvor Stephan
Hansen besejrede litau-
eren Sigaulas Vladas i en
tæt kamp, der sluttede 5-5.
De to bueskytter måtte der-
for ud i shoot out, hvor den
17-årige NykØbing-slrytte
skød en perfekt 10'er.

Stephan Hansen var så-

Stephan Hansen satte først dansk rekord og vandt derpå sølv i Berlin. Foro: Dnru Hnruseu

kalen iTaastrup i begyn-
delsen af januar, hvorefter
forbundet udtager EM-
holdet.

ALLAN PTENBORG
ap@folketidende.dk

ledes blandt de 16 bedste,
hvor han besejrede den
bedste nordmand, Njaal
Aamaas, i ottendedelsfi-
nalen og Norges næstbed-
ste, Oddmund Tjentland, i
kvartfinalen.

Hollænderen Ruben Ble-

yendaal kunne i semifina-
len ej heller hamle op med
Stephan Hansen, som i fi-
nalen tabte 3-7 til den tre-
dobbelte World Cup-vinder
Sergio Pagni fra Italien.

Stephan Hansens næste
opgave bliver Nytårspo-


