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Stephan Hansen s§der i Aalborg efter et nyt danske mesterskab'

BuesMten fra Nykøbing
skal forsøge at genvinde

DM for seniorer.

NYKøBING JunioreuroPa-
mesterskaberen i bues§d-
ning med compound-buen,
Stephan Hansen, er rejst til
Aalborg, hvor han idenne
weekend skal fors@ge at
genvinde det danske me-
sterskab for seniorer.

I9-årige Stephan Hansen
fra Nykøbing F. Bues§rt-
telaug vandt mesterska-
bet for et år siden efter en
krystalklar flnalesejr På

146-139 point mod lands-
hotdskammeraten Patrick
Laursen fra MidtfYn.

En finalegentagelse er
ikke utænl<elig, selv om
den tredie landsholds-
s§rtte Martin Da'rnsbo fra
Thastrup giveMs også vil
blande sig i topstriden.
I dag gælder det kvali-

fikationsrunden på 2x36
pile, hvor StePkran Hansen
fornylig satte dansk rekord
med 716 point. SØndag s§-
des finalerne, der indledes
med 1/16-delsfinaler.

Allan
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Stephan Hansens havde ikke marginalerne med sig, til senior-DM

Bueskytte skød til bronze
.ii: AALBORG 19 årige
;å: Stephan Hansen fra
Nykøbing F. Bueskyttelaug
opnåede en bronze-medal-
je ved weekendens DM i
Aalborg for compound-
slrytter.

Stephan Hansen viste
stabil s§dning under
lprdagens kvalifikation.
Hans 706 point gav en delt
førsteplads sammen med
landsholdskammeraten
Patrick Laursen fra Midt-
fyns Bueklub.

Tredjepladsen gik til
Martin Damsbo, Taastrup,
der også skyder på lands-
holdet.

Direkte i ottendelsfinalen
Stephan Hansen sad over i
første finalerunde og kom
først i aktion i ottendedels-
finalen.

Her mødte han Joachim
Andersen fra S6nderborg.
En duel, som Nagelsti-
skytten vandt 148-137.

I kvartfinalen besejrede
Stephan Hansen Jacob
Svendsen fra Aalborg med
t47-t4t.

Tabte til DM-vinderen
Den senere danske mester
Martin Damsbo ventede i
semifinalen.

De to skytter gav hinan-
den en lige match, hvor de
skiftedes til at føre. Inden
de sidste tre pile var stil-
lingen dog lige, 115-115.
Afgørende blev, at Martin
Damsbo skød 30. Det var
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Stephan Hansen (th) duelleret med Patrick.Laursen, Midtfyns Bueklub, om tredjepladsen ved DM i
skiveskydning. pnvArForo
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et point mere end Stephan
Hansen, der derfor måtte
nØjes med bronze-kampen
mod Patrick Laursen.

Den førte Stephan Han-
sen fra starttil slut. Sejrscif-
rene lød på147-144.

Trods nederlaget god-

kendte Stephan Hansen
sin indsats til DM-stævnet:

- Når Danmarks bed-
ste senior-bues§tter står
tilbage og skal fordele
medaljerne, er det de be-
rømte marginaler, der bli-
ver afggrende. De var ikke
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med mig i semifinalen, og
derfor er jeg godt tilfreds
med bronze, siger Stephan
Hansen.

JENS.CHRISTIAI{ BORRE LARSEN
jbl@ftgruppen.dk


