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Millionoverskud
trods misset EM
KØBENHAVN
Dansk
Boldspil-Union kom
ud af det forgangne
år med et overskud
på 3,2 millioner kroner, hvilket betegnes
som tilfredsstillende.
Overskuddet blev en
realitet, selv om der
ikke var indtægter fra
EM-slutrunden.

Lyngby får nyt
millionbeløb
LYNGBY
Superligaklubben Lyngby har
for anden gang på en
uge fået en økonomisk håndsrækning
fra Hellerup Finans,
der ejer flertallet af
aktierne i klubben.
1,5 millioner kroner
tilføres klubben i
denne omgang.

Esbjerg mister
stjerneback
Den hollandske landsholdsspiller Laura van der
Heijden er i gang med
sin sidste sæson hos
Team Esbjergs danske håndboldmestre.
Højrebacken skifter
til en ny klub.

ESBJERG

HÅNDBOLD
U/16 Drenge 1. division
19:45
Maribo-Hallerne:
Team Sydhavsøerne Hjemly/Hillerslev.
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Verdens bedste bueskytte leder efter en ny hovedsponsor

Stephan på vej mod nye mål
NYKØBING I snart halvandet år har Stephan
Hansen været bueskytte
på fuld tid.
Men Stephan Hansen lever ikke en tilværelse, hvor
han skovler penge ind.
Tværtimod!
Pengene er generelt ikke
store i bueskydning, men
sponsorer har bidraget til,
at han har kunnet udleve
drømmen om at være professionel bueskytte.
- Men det er noget af et
puslespil at få økonomien
til at hænge sammen. Derfor er jeg meget afhængig
af gode sponsorer, erkender verdens bedste bueskytte.
- Det er jo ikke sådan,
at sponsorerne kimer mig
ned, selv om jeg har vundet
EM og VM for seniorer, siger den 21-årige Nagelstidreng og fortsætter:
- Når man som jeg er
oppe imod verdenseliten,
hvor alle er professionelle,
er det nødvendigt, at jeg
også satser 100 procent på
min sport.
Stephan Hansen har haft
en god hovedsponsor i PriceRunner, men dette samarbejdede sluttede med
udgangen af januar.
Så her og nu står Stephan Hansen uden et hovedsponsorat, hvorfor han
er på udkig efter en samarbejdspartner, som vil
hjælpe ham økonomisk.
Som modydelse kan Stephan Hansen promovere
virksomheden.
Stephan Hansen støttes
af Bueskydning Danmark,
men da det er et mindre
forbund, kan det langt fra
støtte ham til alt.

Stephan Hansen har mulighed for at score den store gevinst i Las Vegas den kommende weeekend. Men ellers leder han efter en ny
hovedsponsor.
FOTO: WORLD ARCHERY

Når Stephan Hansen
eksempelvis tager med
landsholdet for at forsvare
de danske farver, er det
sædvanligvis med en selvbetaling på halvdelen af
prisen, også selv om Team
Danmark yder støtte.
På årsbasis er der fem
landsholdsstævner, resten
af aktiviteterne er for egen
regning!
Førstepræmie på 350.000
Stephan Hansen sportslige
resultater i vintermånederne har han været meget
tilfreds med.

Hans største meriter er
World Cup-sejrene i Marokko og Frankrig samt det
store internationale stævne
i Berlin, som han vandt for
andet år i træk.
Men der kan være flere
store sejre i vente, for indendørs-sæsonen er langt
fra slut. Og i heldigste fald
en stor pengepræmie.
Den kommende weekend venter verdens største
stævne i den amerikanske
spilleby Las Vegas, hvor
Stephan Hansen har muligheden for at score den
store gevinst. Førstepræ-

Scandlines Arena:
NFH - Skanderborg.

U/16 Drenge 1. division
18:30
Gunslevholm-Hallen:
Gunslevholm TMS Ringsted.

Anders Sørensen har bestået DBU’s næsthøjeste
træneruddannelse.

13 RIGTIGE

NYKØBING Anders Søren-

Præmieprognose
13 rigtige ..................................................0 kr.
12 rigtige ...........................................1.550 kr.
11 rigtige ..............................................160 kr.
10 rigtige ................................................38 kr.

Taastrup, EM i Frankrig
og de åbne amerikanske
indendørs mesterskaber,
som Stephan Hansen vandt
sidste år.
I begyndelsen af april begynder udendørssæsonen,
hvor det første stævne afvikles i Mexico.
Udendørssæsonens altoverskyggende mål for
Stephan Hansen bliver VM
i oktober i Mexico, hvor
han stiller op som forsvarende mester.
ALLAN PLENBORG
ap@ftgruppen.dk

NFC-træner bestod og er
nu udstyret med A-licens

HÅNDBOLD
Håndboldligaen - kvinder
19:00

Stuttgart-Fortuna Düsseldorf ........... (2-0) 1
Granada-Las Palmas ......................... (1-0) 1
Braga-Estoril ...................................... (1-1) X
_________________________________________
Feirense-Rio Ave ................................ (2-1) 1
Maritimo-Moreirense ........................ (1-0) 1
NAC Breda-Dordrecht ...................... (1-0) 1
_________________________________________
De Graafschap-Cambuur Leeuw. .... (3-0) 1
FC Oss-Maastricht ............................. (0-3) 2
PSV Eindhoven II-VVV Venlo .......... (2-1) 1
_________________________________________
Fortuna Sittard-Ajax II ...................... (5-2) 1
Volendam-Den Bosch ........................ (2-1) 1
Trapani-Avellino ................................ (0-0) X
Valenciennes-Le Havre ..................... (0-0) X

mien er på 51.000 dollars,
hvilket omregnet er cirka
350.000 danske kroner!
- Det gælder om at skyde
3x30 pile i den store 10’er,
hvilket ikke er svært. Men
når der er så mange penge
på højkant, spiller nerverne mere ind. Så det,
der var let, bliver pludselig
svært, siger Stephan Hansen, som ikke lægger skjul
på, at hans sæson vil være
mere end økonomisk reddet, hvis han vinder førstepræmien.
Af andre store stævner
i vinter kan nævnes DM i

Formanden for Nykøbing FC’s amatørafdeling, René F. Sørensen
(tv), ønsker Anders Sørensen tillykke med A-licensen. PRIVATFOTO

sen har været til eksamen.
Og fodboldtræneren for
Nykøbing FC’s hold i Sjællandsserien bestod.
Anders Sørensen har det
seneste år været igennem
Dansk Boldspil Unions
næsthøjeste
trænerud-

dannelse, A-trænerkurset,
som han altså netop har
bestået.
Uddannelsen har haft en
varighed på 120 timer.
Med en bestået A-licens,
der er en UEFA-blåstemplet uddannelse, er man
kvalificeret til at træne elitehold på nationalt niveau.
Endvidere har man mulighed for at søge optagelse på DBU’s højeste

træneruddannelse, DBU
P-træner, som strækker sig
over 240 timer.
- Det har været et hårdt
år, men også et spændende
og lærerigt år, hvor jeg har
fået en masse med i bagagen, som jeg kan bruge ude
på træningsbanerne, siger
Anders Sørensen, som i
foråret skal forsøge at redde sit hold fra nedrykning i
Sjællandsserien.
Allan
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