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Målet er en
podieplads
Stephan Hansen,
Nykøbing F. BuesM-
telaug, deltager i World
Cupstævne indendørs i
sydfianske Nimes.

NYKøBING Stephan Hansen
spænder buen for første
gang lgrdag morgen klok-
ken kvart i otte.

Her s§der han i junior-
rækken 60 pile i indleden-
de runde for at komme i
16-delsfinalerne. Stephan
Hansen stiler dog højere.

- Mit mål er en podie-
plads, siger det l7-årige
stortalent.

Stephan Hansen, der
for nylig blev'udtaget til
senior-EM i Polen, kunne
også have deltaget i World

Cup-stævnets seniorræk-
ke.

- Jeg satser i stedet på
at få en god placering i ju-
niorrækken, lyder det fra
Stephan Hansen.

Den lokale bueslrytte
glæder sig i Øwigt over,
at han igen i år har fået et
økonomisk sponsorat fra
NykØbing-virksomheden
raaco AS.

- Jeg er utrolig glad for
raacos støtte. Jeg betaler
selv for turen til Nimes.
Desuden er mit store mål
i årVM i Kina til efteråret.
Det koster alt sammen, si-
ger Stephan Hansen.

Finales§dningen i Ni-
mes finder sted søndag.

Borre Wolld CuFstævne I Sydfiankrig.

L*riÅUø lsu-,rÅ Ari5
Eminent præstation og World Cup-guld til
bueskytte fra Nykøbing
Søndag 20. ,anEr 2013 kl- 2Ai2Z

Den unge brr€shæ S@htn Hanq fE Nykøbing
r. gu€stytrenuq har pdntet sit navn på den
intematmale æne med m eminent pr6tation
og guldmedal3e ved world Cup i NilIH i
SydfEnkrig i wækenden. Et af verdens største
stæmer med 1.100 bu6kytts, heGf 42 fr-a hele
Eurcpa i here ffipound junior, hvtr Nykøbing-
slq^ten sndt at sig€ boltrer sig, Først vandt
Stephan Hang lørdag den indledende skydning.
og son(bg blev den ene efter den andm af stærke
modstantlere dået, til sid* italieneren Simone
Bacdel i finalen med cifene 6-0. Mæ klart kan
det ikke qoæ, og det er et godt Eæl fd
darekertrs fom forud for Eurcpa MesteEkabeme
i Polen m en måned.

Stephan Hansen høster I weekenden international eilarlng ti! et
Foro: Frevlarue KeRsElr

Stephan tlalH - guldvinds ved
World CUD i FEnkriq.

Vejen Ul finalen startede med æjr på 6-2 over belgieren Mid( Fleunnck i
ottende@ls finalen, ligeleds 6-2 over Domagoj Buden fc Kchen i kvartfinalen og
6-2 over Simon lulien fra Frankrig i æmifinalen.
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Stephan Hansen satte ellten
på plads i det internationale
stævne i Nimes.

Foro: Dnu Hnlrsrru

#
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Europa- o§, verdensmesteren satte alle på plads i Nimes

Stephan skyder sig til
tops i stoil fransk stævne
AI NIMES Stephan Han-
o?,S ,"16 føråte world
Cup-deltagelse blev en ube-
tinget succes: Bueskytten
fra Nagelsti ved Nyk@bing
vandt juniorernes konkur-
rence i den sydfranske by
Nimes.

Overbevisende, vel at
mærke!

Storsejr i flnalen
I finalen blev det italienske
håb Simone Baradel besej-
ret så stort som 6-0!

l7-årige Stephan Han-

sen, der efter at have vun-
detVM og EM for kadetter
blev juniorsffie 1. januar
i år, indledte sit sydfran-
ske triumftog ved at vin-
de l6rdagens indledende
skydning over 60 pile ved
at skyde 591 point af 600
mulige. Det var tre point
bedre end den næstbedste
skytte.

Efter sejren i kvalifika-
tionss§dningen mØdte
Stephan Hansen num-
mer 16 fra den indledende
skydning, Mick Fleurinch

fra Belgien, i ottendedels-
finalen. Den match vandt
Nyk@bing-drengen 6-2.

Stephan Hansen besejre-
de derpå Domagoj Boden
fra Kroatien 6-2 i kvartfi-
nalen og Simon Julien fra
værtsnationen Frankrig li-
geledes 6-2.

Lover godt forud for EM
Den franske triumf er blot
en af flere til Stephan Han-
sen denne vinter, hvilket
lover godt forud for iden-
dørs-EM i Polen i slutnin-

gen af februar, hvor Step-
han Hansen sammen med
Martin Damsbo, Thastrup,
og Torben Johannesen,
Broby, er udtaget til at re-
præsentere Danmark i se-
niorkonkurrencen.

Stævnet i Nimes havde
deltagelse af 1100 bueskyt-
ter fra hele verden.

42 skylter stillede op i
juniorernes compound-
konkurrence.

ALI-AN PTENBORG
ap@folketidende.dk
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Guld til Stephan
For den lokale bu.eskytte fra Nykøbing F. Bue-
s§ttelaug Stephan Hansen blåv første delta-
gelse ved World Cup i Nimes, Sydfrankrig, en
stor succes.

Stævnet er et af verdens krig6-2o9end.eligguldfina.
største indendørsstævner len vandt Stephan overbevi-
med over 1.100 bues§Æter sende 6-0 over Simone Bara-
fra hele verden. Stephån del fra ltalien.
Hansen indlerite lørdagens Dette meget flotte resultat
indledende skydning åver og de forågående resultater
tr} pile med.at,.qlgr-de 591 tegner godt for den unge
q-oint.og vandt-dbrmed kva- bueskytte, når senior eM sky-
lifikationsskydningren med 3 de"i i gang den 26. februaij
priintfunm nr. 2 i herre com- polån-
pound Junior rækken, hvor
der i alt var 42 skytter fu
hele Europa.
Herefter varudt han, I /8-dels-
finalen over Mick Fleurinck ".-
fra Belgien 6-2, kvartfinalen
over Domagoj Buden fra
Kroatien 6-2, semifinalen
over Simon Julien fra .Fran- Stephon Honsen med guldet


