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Stephan ramte plet med buen
Den 13-årige compound-bue-
skytte fra Nykøbing F. vandt
guld i holdkonkurrencen og
bronze individuelt ved week-
endens NM på hjemmebane.

NYKøB|NG E De nordiske mester-
skaber for ungdom blev en stor
succes generelt for værtsklub-
ben NykØbing F. Bueskyftelaug
og specielt for klubbens yngste
deltager Stephan Hansen.

Den l3-årige compound-bue-
slqytte var en del af trioen, der i
fornem stil hjemførte guldet til
Danmark i holdkonkurrencen,
og dagen efter var han også med
helt fremme i den individuelle '
konkurrence i kadet-klassen,
hvor konkurrenterne er op til 16

år.
Her blev Stephan Hansen slået

i semifinalen men revancherede
sig kort efter ved at vinde bron-
zekampen.

Nykøbing F. Bueslq'ttelaug
vandt i alt seks medaljer ved
NM-stævnet, der blev rost fra al-
le 229 deltagere, der var i aktion
på Østre A116.
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TORBEN MøLGMRD
tm@folketidende.dk

Stephan Hansen fik guld i holdkon-

kurrencen og bronze individuelt.
Foro: Creus Hnnsen
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iNordisk metal til lokale skltter
Seks medalier blev hængl
om halsen på de lokale
skyttet ved weekendens
nordiske mesterskaber
for ungdom. Stævnet for-
løb som en drøm, mente
fornnand Dan Hansen.

NYKøBING F. Flot solskins-
vejr, velfungerede indkvar-
tering og forplejning og et
stævne der gled perfekt ef-
ter tidsplanen.

Nykøbing F. Bueskyt-
telaug kunne kun være
tilfreds med forløbet af
weekendens nordiske me-
sterskaber for ungdom.
Det var med 229 deltagere
det største nordiske ung-
domsstævne nogensinde
og samtidig det stØrste ar-
rangement, Nykøbing F.

Bueskyttelaug har været
vært for.

- Det er gået, som vi hav-
de drømt om og knapt tur-
de håbe på. Alle har været
glade, og resultatmæssigt
kunne vi ikke have håbet
på mere, sagde Dan Han-
sen, formand for Nykøbing
F. Bues}<yftelaug.

Det blev til seks medal-
jer for vaertsklubbens syv
deltagere. En af guld, en af
s/lv og fire af bronze.

Yngstemanden Stephan
Hansen på 13 år fik som
ventet metal om halsen i
holdkonkurrencen, hvor
han stillede op for det dan-
ske landshold i kadet com-
pound. De tog guldet.

Men det lille talent, der
har flere danske mester-
skaber på cv'et, var ikke
mæt. Han tog også me-
dalje individuelt. I indle-
dende skydning var han
tredjebedste slqrfte med
699 point ud af 720 mulige.
Herefter bevægede han sig
gennem eliminationen, der
afuikles som dueller mand
mod 

.mand. Han nåede
frem til semifinalen, før
det sluttede. Nicklas Friese
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sine 13 år.

fra Nordkysten scorede
117 point ud af 120 mulige,
mens Stephan Hansen fik
tt4.

Matchede vinderen
I bronze-finalen rejste ny-
købingenseren sig flot med
118 ud af 120 mulige point.
Han slog dermed Michael
Larsen fra Middelfart, der
scorede 117. I øvrigt blev
finalen også vundet med
netop 118 af svenske\Åctor
Lundstrcim!

Det er værd at bemærke,
at Stephan Hansen har tre
år mere som kadet i de nor-
diske konkurrencer, mens

han stadig kun er mini i
danske konkurrencer.

I samme disciplin blev
Peter Sigil samlet num-
mer 28, da han røg ud i
1/16-delsfinalen. Der var
39 deltagere i herre kadet
compound.

To medaljer til Freja Elmer
Freja Elmer vandt to me-
daljer. Hun vandt bronze
i holdskydningen og sglv
individuelt i dame lang-
bue. I holdskydningen var
hun sammen med to nord-
mænd, Robin Fjelstad fra
Hvaler IL og Martin Jona-
skareng fra Lillestrøm.

Individuelt skØd Freja El-
mer mod Marian Frandsen
fra Hillerød, som var ene-
ste anden tilmeldte i dame
langbue. Freja Elmer sk6d
udmærket med 415 point,
men måtte se sig slået ef-
tertrykkeligt, da modstan-
deren satte ny dansk re-
kord med 493.

I dame junior compound
var der bronze til Michali-
na Sigil. Hun fik 588 point,
mens vinderen af discipli-
nen fik 674point.

I herre junior recurve
vandt Christopher Hansen
bronze for hold. Han skØd
med Maja Jåger fra Broby

Foro: Cuus H

på Fyn og Mathis Get

fra Silkeborg. Indivic
rØg Christopher Hat
ud i ottendedelsfinalet
sluttede som nummel
Han havde ellers li
nummer ti efter indle
de skydning.

I samme disciplin
SØren Junker numme
Også han tabte i otte
delsfinalen.

I herre junior comp<
blev Michael Lykke
nummer 14 ud af 17 d
gere.

JøRI{ JUST KRISTENSEN
iorn@folketidende.dk

Stephan Hansen vandt guld i holdkonkurrencen og bronze individuelt, selv om han var yngste deltager i herre kadet compound



,,.,Jr; ).L)t'\
\-

Nervepirrende dueller
En skæv pil kan sende
selv den største favorit
ud af turneringen.

NYKøBING F, TIæNCTC Og

klubkammerater flokkes
om de medbragte kikker-
ter. Holder den sig inden
for tieren eller er det"kun"
en nier?

Det er de helt små margi-
naler, der skiller succes fra
fiasko i bueskydning.

Folketidende tulgte en af
de mange h6j-dramatiske
dyster ved NM i weeken-
den: Nemlig kvartfinalen
mellem det l3-årige talent
Stephan Hansen fra Nykø-
bing F. og Asbjørn Larsen
fra Glostrup.

4 x 3 pile skal man skyde

i eliminationskampene.
Normalt forventer SteP-

han Hansen at ligge om-
kring 118 ud af 120 mulige
point, men vinden drillede
en smule, og nerver var der
også, erkendte den lille ny-
kgbingenser.

De første tre pile fløj ikke
hans vej: 27 point lød facit.
Han var et point bag mod-
standeren fra GlostruP.
Det point viste sig drilsk at
vinde tilbage. De to sffier
matchede hinanden På de
næste tre pile med 29 Point
hver. Også tredje sæt Pile
gav 29 point til hver.

Træneren muntrede SteP-

han Hansen op.
Måske var det, der hjalP:

De sidste tre pile blev tre ti-

ere. Asbjørn Larsen frk29,
og så måtte de i shoot-out
(svarende til straffesparks-
konkurrence i fodbold).
FØrste pil resulterede i en
niertil dem hver.Anden Pil
afgjorde duellen. GlostruP-
slqrtten kiksede og fik en
otter, mens Stephan Han-
sen fik endnu en nier.

- Normalt vinder man
ikke en shoot-out med to
niere, men jeg var nervøs
og er bare glad for at være
videre. betroede den lille
skarpskytte, som senere På
dagen fik den avancerede
compound-bue indstillet
bedre og vandt bronze.

,øRI{ JUST KRISTENSEI{
iorn@folketidende.dk
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Gad vide hvorfor skydeskiven er så stor? 13årige Stephan Han-

sen og hans tivaler i herre kadet compound brug$e stort set kun

det gule område. Foro: Crnus Hnusen


