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Stephan Hansen hae fået en god start på indendørs-sæsonen med personlig rekord med 60 pile på 18 meter. Pnvnrroro

Ny personlig, rekard giver selvtillid til kommende turnerinSer

World Gup'en venter
ffiq NYKøBING Buesffien*: Stephan Hansen ta-
ger til Thastrup for at var-
me op tilWorld Cup'en.

- Jeg f6ler egentligt, jeg
er godt s§dende for tiden,
siger Stephan Hansen.

Og der ernoget om snak-
ken. I ugens løb satte han
i hvert fald ny personlig
rekord.

På 18 meters afstand af
skiven plantede han 58
pile ud af 60 inden for en
cirkel på størrelse med en
en-krone! Det var en for-

bedring på en enkelt pil.
- Træning kan man ikke

bruge til så rneget i kon-
kurrencesammenhæng,
men jeg tager seh,tilliden
med mig, siger skarpskyt-
ten.

Fin forberedelse
For godt en måned siden
tog Stephan Hansen bue,
pile og kokker under ar-
men og rykkede træningen
indendørs. Det ervæsentlig
tidligere end sidste sæson,
at han allerede på nuvæ-

rende tidspunkt har trænet
en månedstid på 18 meters
bane og mindre skive.

På søndag deltager han
i Buernes By i Tåastrup i
junior compound. En tur-
nering han forventer at
vinde. Men sejr er ikke
nødvendigvis det vigtigste
i denne omgang.

- Turneringen er opvarm-
ning, fortæller han.

Forude venter større
stævner, som kræver at
formen er god. Det drejer
sig om World Cup'ens f6r-

ste afdeling, som afuikles
i Marrakesh, Marokko i
begyndelsen af november,
hvor Stephan Hansen.

Han regner også med at
deltage i World Cup'ens
tredje og fjerde afdeling,
som afholdes i henholdsvis
Nimes i Frankrig og Las
Vegas, USA. Men anden
afdeling, der finder sted i
Bangkok, springer han for-
mentlig over.

HAN$HENRIK UERKE
hhl@-ftgruppen.dk
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Stephan Hansen har
indstlllet slgftekomet hett
ko!?dd forud for World
Qrp'en. Scndagens ætr
i Taastrup satte en sk
streg under det.

TAASTRUP Nagelsti.slarp=
s§rtten indfriede sine,egne
forventninger og tog sig af
guldet i turhertuqpg-,Ruer-
nes By i Thastrup. tg det
med stil.

- Jeg satte verdensrekord
i florilen. D€t er rigti§f,t*dt,
lød det fra Stephan Han-

s€n; sotrl i flnalen Skød'ski:
vens l0-pointsfelt i sænk
med samtlige l5 pile.
'- Jeg har aldrig skudt

max før,Jort4ttg .[4q-mqd

langt, vurderer han.
Det vil i så fald være en

forbedring af sidite'-ffii
niendep"!-ads i in_dent4Ør.s:.

s§dning og err sjetteplads
i udenØrsdisciplinen.
Men der bliver kømp oni'
det, n{r 12-13 bueskytter,
fra verdenseliten, inklusiv
ham se,l.?, stiller tit,start -.*,

'{vICd sig hjem ha.-trrrne-
ringen i Thastrup har han
noget mere end guld og

:r r' 
":TUrneringen gav q€nnlig

anledning til at lave nogle

finjusferinger.
, - Je§ frlk prøvetlnogle tmEI

af, siger han og forklarer,
at han er skiftet til en ny
"realiseo, som er den del af
buen.del.gØr, 4t pilen fly.
verafsted:

Med denne udskiftning
håbigr lan'at score ,flere

point fremover. Og turne-
ringbd Xlaastrup lover godt
for fremtiden.,Så måske' de
andre s§rtter iWorld Cup-
pen skalsgr-ge fOr .a! spæn-
de buen, nar det går rr.*,

begejstring.
Med en iærsonlig,rekord -

tidligere på ugen og,.nu,og,.,
så.,med en ver.densrekord,,
på samvittigheden kan han
se frrcm mod World Cup
stæwieti Marrakesh i Ma+-
rokko 8. og 9. november.

-,Mit -mål og håb,er.erl:
serlifiaale, og mit-niveæ,:
lige iiu $an godt række så


