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Stephan slår eks-verdens-
mester og vinder pokalen

TAASTRUP Tre uger ef-
ter at have sat dansk

rekord og være blevet
nummer to i det stærkt be-
satte tyske stævne, Berlin
Open, leverede buesffien
Stephan Hansen fra Nykø-
bing et nyt, imponerende
resultat, da han vandt Nyt-
årspokalen i det internatio-
nale stævne iTaastrup.

Hele den danske elite og
flere topskytter fra udlan-
det, herunder en tidligere
verdensmester, stillede op.
Stævnet var sidste udtagel-
sess§dning for de bedste
danske bueskytter, inden
forbundet i morgen ud-
tager de tre danske com-
pound-slrytter, der skal re-
præsentere Danmark ved
europamesterskaberne for
seniorer i Polen i slutnin-
gen af februar og begSm-
delsen af marts.

Men efter sine sene-
ste to topresultater synes
l7-årige Stephan Hansen
selvskreven på det danske
seniorlandshold.

lkke på toppen
Stephan Hansen var ikke
særligt godt skydende i
lprdagens kvalifikations-
s§dning, hvor han opnå-
ede 579 point af 600 mu-
lige, hvilket rakte til en
placering som nummer ni,
men immerveek rigeligt til
at kvalfiicere til blandt de
bedste 16 til s6ndagens
knock-out-s§dning.

I s@ndagens ottende-
delsfinale duellerede Ste-
phan Hansen mod Torben
Johannesen fra Broby, en
dyst, som kadet-europa-
og verdensmesteren fra
Nykøbing knebent vandt
I 14-113.

Derpå stod Stephan
Hansen over for sin stØrste
udfordring: Den tidligere
verdensmester Dietmar
Trillius fra Canada. OpgØ-
ret blev tæt, men Stephan
var bedst med 117 point
mod canadierens 116.

Sikre sejre
Nordmanden Njaal var

modstanderen i semifina-
len, som Stephan Hansen
vandt 117-115.

Med de tilsvarende cifre
sejrede Stephan Hansen
i finalen mod den stærke
svensker Carl Henrik Gi-
denskold.

- Jeg var slet ikke tilfreds
med min s§dning lørdag
og sådan set heller ikke

med min ottendedelsfinale,
men i de sidste tre skyd-
ninger gav jeg den gas,
og det gik det rigtig godt,
sagde en glad og lykkelig
Stephan Hansen efter tri-
umfen.

ALIÅil PLENBORG
ap@folketidende.dk

Kadet-europa- o§, verdensmestercn imponercde i Taastrup

Stephan Hansen havde grund til at smile efter at have besejret den tidligere verdensmester Diet-
mar Trillius fia Ganada (tv) i kvaftfinalen i Taastrup. Foro: Dnu Hnruseru


