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Europamester Stephan Hansen fejrede jul o§, nytår i Serbfen

VM i lfuhenhavn er målet
%ffi NYKøBING Bueskyt-
:"-*q ten Stephan Hansen
kommer næsten direkte
fra Beograd i Serbien til
årets første stævne.

Hele den danske og
svenske elite samt mange
nordmænd stiller op i Nyt-
årspokalen i Thastrup i
weekenden.

Den regerende junior.
europamester fra NykØ-
bing F. Bueskyttelaug har
fejret både jul og nytår hos
kæresten Marija Ljubinko-
vic i Beograd, som også er
bueskytte.

Men Stephan Hansen har
samtidig trænet dagligt un-- ., -
der sit to uger lange
i Serbien, hvorfor han vur-
derer, at formen er fin for-
ud sØndagens stævne, hvor
han blev nummer tre sidste
år og sejrede i 2013.

Stephan Hansen, som
ikke har tabt til en jævn-
aldrende bueskylte ved
et verdens- og europame-
sterskab de seneste fire år,
går ind i sit sidste år som
juniorskytte.

Og han håber at kunne
slutte sin ungdoms-karrie-
re med at blive juniorver-
densmester, når der skydes
VMiUSAijuni.

Men l9-årige Stephan
Hansen har et andet - og
stØrre mål: Han stiler efter
at blive udtaget til VM for
seniorer i august - og meget
gerne vinde en medalje.

Arets VM for seniorer
afuikles for fprste gang

Stephan Hansen slEiter efter tre internationale
niorer, VM for juniorer og VM for seniorer.

i København med indle-
dende s§dning i Sundby
Idrætspark på Amager og
finales§dning på Christi-
ansborg Slotsplads.

- Alle dygtige danske
bues§tter vil rigtig gerne
s§deVM på hjemmebane,
men det er de færreste,
som får Ønsket op{yldt, si-
ger Stephan Hansen.

Arets første store mester-
skab er indendgrs-europa-
mesterskabet i slutningen

af februar i Slovenien.
Stephan Hanien står med
gode kort på hånden for
at blive udtaget. Og han
håber ligeledes at gøre det
mindst ligeså godt som sid-
ste år, hvor han blev num-
mer tre.

- Jeg vægter bronzeme-
daljen fra senior-EM hØjere
end min guldmedalje ved
junior-EM, siger Nagelsti-
drengen.

Stephan Hansen afslut-

;:-9, æ

i 2015: lndendørs-EM for se-
PRrverroro

ter til sommer sin HHX-
uddannelse på CELF i Ny-
købing. Han har gjort sine
overvejelser om fremtiden,
men har ikke truffet en be-
slutning endnu.

- Det bliver nok noget
med økonomi, men min
sport vil jeg ikke give slip
på, slår Danmarks bedste
compound-buesffie fast.
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