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77-åriS lokal buesffie får sin debut på det danske seniorlandshold

Hansens storslåede resul-
tater mod nogle af verder-rs
stærkeste seniorbueskytter
i de seneste uger er blevet
belønnet med udtagelse til
det danske seniorlands-
hold, der skal til europa-
mesterskaberne indendørs
i Polen i slutningen af fe-
bruar og begyndelsen af
marts.

Dansk Buesffie For-
bund udtog tirsdag de tre
skytter til seniorlandshol-
det i compound. Udover
Stephan Hansen er Mar-
tin Damsbo, Taastrup, og
Torben Johannesen, Broby,
udtaget. De to sidstnævnte
var med på det danske
landshold sarnmen med
Patrick Laursen, Midtfyn,
som vandt EM for hold for
to år siden.

- Det er gået rigtig godt i
mine stævner, hvor jeg har
deltaget i seniorklassen,
og jeg håber, at jeg kan
fastholde min gode form
til EM, siger Stephan Han-
sen.

Ved EM s§des der også
individuelt, og efter sine
seneste meriter, hvor Ste-
phan Hansen blevnummer
to i Berlin Open kort f/r jul
og vandt Nytårspokalen i
Thastrup for få dage siden
efter at have besejret den
tidligere verdensmester Di-
etmar Tfillius fra Canada i
kvartfinalen, er der store
forventninger bueskytten
fra Nykøbing F. Bueskyt-
telaug, der er regerende
verdens- og europamester
for kadetter.

Ni sffier udtaget
Ved årsskiftet rykkede
Stephan Hansen op fra ka-
det- til juniorklassen, som
er for buesffier mellem

af februar og begyndelsen af marts.

17 og20 år. Men det er be-
mærkelsesværdigt, at han
i så ung en alder allerede
er udtaget til seniorlands-
holdet.

Dansk Bueskytte For-
bund har udtaget yderlige-
re seks bueskytter til EM.

Dennis Bager, Arcus

Odense, og Martin Laur-
sen, Thastrup, skal deltage
i mændenes recurve.

Sarah S<innichsen, Taa-
strup, som Stephan Han-
sen vandt EM sarnmen
med i mix-holdkonkurren-
cen i sommer, er udtaget i
junior compound sammen

Endvidere skal Anne
Marie Laursen, Silkeborg,
s§de junior recurye.

ALI.AN PLENBORG
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Bues§tte fra Nykøbing udtaget til EM i Polen
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Stephan Hanæn s udtaget til at æpæntere de danske Eruer ved et
intemationalt senioBtævne.

Eumpa MsteGkabere i Polen finder sted i tidtr 25 februar til 2 marts.
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Den lokale, unge bueskytte-
Stephan Hansen er udtaget
til inde EM februar/marts
i Polen. Det er første gang

SH er udtaget af DBSF, hvor
han skal repræsentere Dan-
mark ved et internationalt
seniorstævne. For to år siden

ved EM i Spanien vandt det
danske compound herrehold

guld. Dengang bestod holdet
af Torben Johannesen, Mar-
tin Damsbo samt Patrick
Laursen, og med en udskift-
ning af sidstnævnte til SH ser

forbundet igen i år store mu-
ligheder for en topplacering.

Foro: AwoEns KNuoseru

med klubkammeraten Ida
Frandsen og Tånja Amdi,
Glostrup.

Stephan Hansen skal for første gang i karrleren deltaSe i et senlor-EM. Det sker i Polen i slutningen
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