Y
o

c-.I

J

9
'-9
c-l

§

5

€

_*^
v

å .l

t)-

f

Stephan Hansen meldes i stoform'folud for EM, del begynder I molgen i Polen.

Foro:

lNcRro Rrrs

Stephan Hansen før sin debut ved EM før seniorer:

Dd Vrører vildt godt, så
ieg håber på hartfinale
N_YKøBING Stephan
--.# Hansen er regerende
Europa- og verdensmester
for kadetter (indtil 17 år)
i bueskydning i klassen

63

compound. Fra årsskiftet
rykkede han op som juniorskytte, og de næste dage dyster han med Europas

en skulderskadet Torben

Johannesen fra Broby.

- Det er umiddelbart

en

svækkelse af vore muligheder i holdkonkurrencen,
vurderer Stephan Hansen.
Forto år sidenvandt Dan-

mark EM-guld for hold.
Målet er også at vinde en

bedste seniorskytter ved
EMiRzeszowiPolen.

medalje i år.

er
nemlig udtaget til seniorlandsholdet sammen med
Danmarks bedste compound-s§rtte gennem flere

kommer nok fra Holland.
Norge og Italien, som alle
har rigtig dygtige bueskytter, lyder det fra Stephan

- Den største trussel

I morgen

i EM-stævnet, og
Stephan Hansens far, Dan

går det løs med
den individuelle kvalifikation.
Stephan Hansen har sat

deltager

sig et mål:

telaug, er med som dansk

- Det er at nå kvartfinalen.

Han meldes i forrygende
form. For en halv snes dage siden forberede han sin
egen danske rekord for juniorer med et enkelt point

Hansen, der

for

er

formand

Nyk@bing F. Bueslryt-

holdleder.

En anden Nykøbing-leder deltager også ved EM.
Klaus Lykkebæk, der også
er sportschef i forbundet,
er udtaget som dommer.

Klaus Lykkebæk har siden 2008 været internatiotil 594.point.
- Det kØrer helt vildt nal dommer og d6mt ved
godt for tiden, så jeg har både EM ogVM de seneste
naturligvis noget at have år.
Hansen.
De danske bueskytter optimismen i, mener bueår, Martin Damsbo, Taastrup, og Jan Bang, Oden- og ledgre rejste s6ndag f'ra skytten fra Nagelsti ved
KØbenhavns Lufthavn til Nykøbing.
se. Sidstnævnte er efterudALI.AN PLENBORG
Ni danske bues§tter ap@folketidende.dk
taget som erstatning for Polen og har trænet siden.

Stephan Hansen

