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Ung bueskytte fra Nykøbing F.
til senior-VM
Onsdag 25. september 2013 kl. 05:02

Den unge bueskytte stephan Hansen fra Nykøbing F. (han er junior)
deltager på det danske landshold ved senior-vM iTyrkiet i næste uge.
Det danske hold drager mod syden fredag, hvorefter vM-turneringen
begynder søndag. Stephan Hansen ssder de indledende runder
mandag.

Trods Nykøbing-skyttens unge alder, er der store forventninger til
hans indsats.
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Stephøn Hønsen erførste års janiot så høn uiluare m af dc yng
ste shytter aed. ugens WVI, hailhø dogikbe hanforliindre hmn i at
tro på sin chønce - også selu om han er oppe imod uerdensehten.

Stephan Hansen

til VM for seniorer
Nykøbing F.-skytten er en af de yngste deltogere i
denne uge iTyrkiet.

Nykøbing E Bueskyttelaugs 'der individuelle finaler ons-

store talent Stephan Hansen dag eftermiddag og guld- og

har pakket buekufferten og bronzekampe lørdag.
er draget til til Antalya i Tyr- Holdfinalerne indledes

kiet for at deltage i VM for fredag, med guld- og bron-
seniorer, der afvikles i inde- zekampe lørdag. Netop det

Stephan Hansen er-første ventninger ti[. For to år.siden

års junior, så han vil være en. ,i' 
-vandt det danske hold (uden

af de yngste slq,.tter, hvilket Stephan Hansen) I sølv :v,eit

dog ikke kan forhindre ham -VM og for å månedeq blev.

i at tro på sin chance - også det mws Stephan Hansen til
selv om han er oppe imod guld ved'§Øorld Cup. Holdet
verdenseliten. består yderligere af Martin

Hvis ellers Stephan klarer Damsbo, Taastrupi og Pa-

kvalifikationss§dningen er trickLaursen,Midti,n:
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Stephan Hansen, Nykøbing F. Bueskyttelaug, dyster i Tyrkiet om VM-medaljer. PRIVATFOTO

Stephan Hansen stiller op til senior-VM i Tyrkiet

Bueskytte satser på
VM-guld i holdturneringen
'#e NYKøBING l8-årige
i- - Stephan Hansen fra

NykøbingF. Buesffielaug
flyver i eftermiddag til
§rkiet for at deltage ved
senior-VM for compound-
skl.tter.

Forventningerne er store
til holdturneringen For to
år siden vandt Danmark
nemlig VM-guld med et
hold, der bestod af Martin
Damsbo, Thastrup, Patrick
Laursen, Midtfyn og Tor-
ben Johannesen, Broby
Bueskytteklub.
I Alanya har Stephan

Hansen afl6st sidstnævnte,
mens både Martin Damsbo
og Patrick Laursen er med
i§rkiet.

- Målet er rninimum en
semifinale, men hvis vi
rammer storformen kan vi
måskevindeVM,siger Step-
han Hansen.

Holdfinalerne s§des
fredag med guld- og bron-
zekampe lgrdag

Skyder som underdog
Stephan Hansen stiller
også op i den individuelle
konkurrence.

Som førsteårs-junior til
et senior-VM har han ik-
ke de store forventninger
mod langt ældre og erfar-
ne skytter.

- Jeg er underdog. Jeg
kan kun overraske, så
det er positivt. Det stØrste
pres kommer fra mig selv.
Jeg ved godt, hvornår jeg
s§der godt og dårligt, si-
ger Stephan Hansen, der i
øjeblikket rammer skiven
med stor præcision

For en måned siden
vandt Stephan Hansen det
danske mesterskab for se-

nior. I indledende runde
skød han suveræne 710 ud
af720 point.

VM foregår fra 29. sep-
tember til 6. oktober.

Stephan Hansens fØrste
konkurrencedag er man-
dag formiddag, hvor han
skyder kvalifikation.

De individuelle finaler
begynder onsdag eftermid-
dag og slutter l6rdag, hvor
medaljerne bliver fordelt.
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jbl@folketidende.dk


