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mod skiven under Tlrrkiets
varne sol i Antalya.

Den l7-årige knægt fra
Nykøbing F. Bueskyttelaug
endte onsdag til kvalifika-
tionsrunden på en flot 11.
plads med 697 pointfor 72
pile.

Kun ni point adskilte Ste-
phan Hansen og s§tten på
f6rstepladsen.

- Stephan Hansen går
uimponeret til værks i sin
debut på World Cup-sce-
nen, siger Allan Grønkjær,
der er sportschef i Dansk
Bueslqrtteforbund.

Vejret drillede sffierne.

Selvom solen strålede,
blæste en lumsk vind.
_ Den betgd, at point-ni-
veauet var cirka fem point
under, lpvad skytterne nor-
malt kan skyde.

Stephan Hansen sky-
der torsdag formiddag i
1/24-delsfinalen.

Stephan Hansen opnå-
ede i holdskydningen med
Martin Damsbo og Patrick
Laursen en andenplads i
kvalifikationsrunden.

Holdfinalerne afuikles
fredag formiddag.

Borre

Bueskltte skyder godt til
World Gup-debut i Tyrkiet
Stephan Hansen, Nykø
blng F. Bues$telauEl,
skød kun ni point fia
etteren til sit første
seniorstævne.

ANTALYA Stephan Hansen
er debutant i World Cup-
sammenhæng.

Ikke desto sender han pi-
lene temmelig køligt af sted

Stephan Hansen er indtil vl-
dele godt s§dende i Tykiet.
Foro: Arrnru Gaørurucn



F,Å\,\d!^o[L \q iu.^- zo\3

Stephan Hansen lan§t under sædvanli$t niveau i World Cup-stævne

Det begyndte lovende
men sluttede rigtig skidt
t:!I ANTATYA Det tesnede
-l*Æ lovende. Men indte
mindre godt.

Den 17-årige bueskytte
Stephan Hansen var stærkt
skydende i såvel den indle-
dende s§dning, hvor han
blev nummer 11, samt i op-
varmningen til torsdagens
1/24-delsfinale mod Bovini
Mauro fra Italien ved Wor-
ld Cup-stævnet i Antalya i
Tlrkiet.

Pilene sad midt i skiven.
Men da det gjaldt i knock

out-s§dningen, gpstod
problemerne.

28 point af 30 mulige ef-
ter de første tre pile. Derpå
27 pointinæste tre pile. Og
blot 25 efterf/lgende,

Altså bare 80 point i ni
pile. Og langt fra Bovinis
87 point.

I de sidste to serier fik
Stephan Hansen dog vist,
hvad han rummer: Han
skød maksimum 30 point
i begge serier og opnåede
140 point. Men hele syv
point efter italieneren.

- 140 point er laaangt

derpå to gode serier med lutter tiere ved World Cupstævnet i fyrkiet. Foro: Dn ru Hnrusen

Martin Damsbo og Patrick
Laursen forsøge at vinde
en medalje i holdkonkur-
rencen. I onsdagens indle-
dendende skydning var det
danske hold næstbedst.

ALI-AN PLENBORG
ap@folketidende.dk

Stephan Hansen skød under nivaeu I de første tre serier mod Bovini Mauro fia ltalien, men havde

under Stephans niveau,
konstaterede hans far, Dan
Hansen, formand for Ny-
kØbing F. Bueskyttelaug.

Trods Stephans Hansens
exit torsdag, bliver der fin
dansk deltagelse i l6rda-
gens medaljeskydning.

Patrick Laursen fra NØr-

re Broby skyder finale
og Martin Damsbo fra Th-
astrup skal skyde om bron-
zemedaljen.

Selv om Stephan Hansen
er færdig i den individu-
elle konkurrence, skal han
fortsat dyste i Antalya. I
dag skal han sammen med
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Stephan og co. i World Gup-finale
Det danske landshold
forbedrede fiedag den
europæiske rekord.

ANTALYA Det danske lands-
hold med Nykøbing-bue-
skylten Slephan Hansen
skød sig fredag i finalen

ved World Cup-stævnet i
Tlrkiet.

Det danske hold, der
udover Stephan Hansen
består af Martin Damsbo,
Taastrup, og Patrick Laur-
sen fra Midtflm fik en for-
rygende start på fredagens

knock out-s§dning ved at
forbedre europarekorden
til 237 point i ottendedels-
finaleopgØret mod Saudi
Arabien, der blol opnåede
205 point.

I kvartfinalen vandt det
danske hold 233-230 over

Australie. Og i semifina-
len blev Italien besejret
234-227.

I dagens guldfinale skal
Danmark møde USA, der
må betegnes som favorit
til at vinde.

AIlan



mod USA ved World Cup i
Tyrkiet
Fredag 14. juni 2013 kI. 12:39

Det danske buesbrtte-landshold i hene
compound har fredag formiddag skudt
sig i guldfinalen ved World Cup på
havnen i Antalya i Tyrkiet. Den ene af de
3 s§tter er Stephan Hansen fra
Nykøbing F. Bue§§ttelaug, og han og
holdkammeraterne Martin Damsbo fra
Tastrup og Patrick Laursen fra Odense
skal nu lørdry lige inden middag i
finalekarnp mod USA. En enorm
vanskelig modstander, som danskerne
har tabt til adskillige gange. Guldfinalen
var en realitet efter uovertruffen
skydning af de 3 danskerc fredag
formiddag. Først besejrede de Saudi
Arabien, derefter Australien og så
Italien.

Nykøbing-skytte i guldfinale

Stephan Hansen på vej
mod mere guld. 6..'dåbr5r tr,,^ * ui s

I forbindelse med sejren over Saudi Arabien satte det danske hold
Europa-rekord ved at skyde 237 af 240 mulige points.

-Gu I d til D a n m a rk-buesffife-
hold ved \ilorld Cup i Tyrkiet
Lørdag 15. jud 2013 kL l3A5

Detrwedede skete brdagmiddag da
Darrnarks hon iherre corryound
bues§dning besejrede USA i guld-fnabn i
Antalya i t/rkbt. Br åffistisk
ftdselsdappve til Stephan Hansen fra

Nyløbmg F. Bues§rttehug der var den
ene afde 3 på det danske hrdstrcH. Han

flHer 18 årpå onsdag 19. jrxri så der

bliver i nrere end en anlednmg grurd tl at
feste, når denurge damker lander efter et

ugelangt ophoH og store anstrengeher i
Tyrkbt. De 2 andre dareke s§Iterpå
holdet erMartinDambo f:a Tåstrp og

Patrick Laursen fra Odense. Selvom
anrerkaneme lagde sig i spidsen fra starten,

blev de aftså for første gang nogensinde skudt i sænk af det danske

nrandskab.

Det danske holds "rejse" mod guldet gk over sejre nrod SaudiArabieq
Austalien og Itahen i den afth:ttende åse fremrrpd fnalepladsen Holdet

satte bwigt fredag Etnopa-rekord.

Stephan Hirnsen har wndet
nYt guH.
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Danmarks store buesleyttetalent fortsætter med at triumfere

Stephan efter World GUF-
guld: Det overgar EM-guld
,II ANTALYA VIVI-zuId i
I zot, EM-guld-i 2012
og nu World Cup-guldvin-
der.

Danmarks måske største
bues§rttetalent Stephan
Hansen rammer bare ski-
ven bedre end de fleste.

World Cup-triumfen i
den tyrkiste by Antalya
komihusiholdkonkur-
rencen sarnmen med Mar-
tin Damsbo fraThastrup og
Patrick Laursen fra Fyn.

- Jeg betragter World
Cup-sejren som mit næst-
bedste resultat i min kar-
riere, fortæller Stephan
Hansen i telefonen fra An-
talya.

Han betegner VM-guldet
for kadetter (indtil 17 år) i
201 1 som sit ubetinget bed-
ste resultat.

Men World Cup-sejren
overgår altså Stephan
Hansens dobbelte EM-guld
på hjemmebane sidste år!

- Naturligvis er jeg glad
og stolt over at vinde guld
i mit fØrste World Cup-
stævne. Jeg er jo blot l. års
juniorskytte. Det eneste,
der nager mig en smule, er,
at jeg ikke gjorde det lidt
bedre i den individuelle
konkurrence, siger Ste-
phan Hansen.

Undertippet
Stephan Hansen og co. var
undertippet i World Cup-fi-
nalen mod USA. Især fordi
amerikanerne aldrig tidli-
gere har tabt et opgØr mod
Danmark.

Men lgrdag skete det

Stephan Hansen løfter triumferende pokalen i vejret omgivet af sine dygtige landsholdskammera-
ter Martin Damsbo og Patrick Laursen. Pnvnrroro

altså i den tyrkiske som-
meryanne.

Det danske hold opnåe-
de 230 point af 240 mulige
mod225 til USA.

I holds§dningen skydes
fire runde å seks pile - to
fra hver skytte.

Det amerikanske hold
lagde bedst ud ved at vinde
første runde 58-55.

Danskerne var bedst i
anden afdeling: 57-55.
I tredje runde skød det

danske trekløver fuldt hus
- altså 60 point. USA opnå-
ede"blot"56 point.

I den fjerde og sidste run-
de vandt danskerne 58-56.

Stephan Hansenhavde sin
store andel i trumfen, idet
han skød 76 point af 80
mulige. Patrick Laursen,
der vandt den individu-
elle konkurrence, skØd 79
point, og Martin Damsbo,
der tog bronze individuelt,
sk@d 75 point.

På onsdag fylder Ste-
phan Hansen 18 år - og to
dage senere rejser han til
Stavanger i Norge for at
deltage i et internationalt
stævne.

Hans store mål med sæ-
sonen er et godt resultat
vedVM for juniorer i Kina
i oktober. Men forinden er

der - formentlig - endnu et
World Cup-stævne i Polen
samt DM - samt andre sto-
re stævner.

Kjær bedst i Kalundborg
I Kalundborg deltog tre
klubkammerater til Ste-
phan Hansen i i et stævne
i Kalundborg.

John Kjær var bedst af
samtlige 28 bueskytter i
seniorklassen, hvor Bent
Bjerregaard blev nummer
tre ogTom Larsen nummer
20.

ALI.AN PLENBORG
ap@folketidende.dk


