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Stephan Hansen isidste
VM-test i Rumænien
Juniorverdensmesteren
fra Nagelsti finpudser for-
men før VM i København.

NYKøBING Godt tre uger ef-
ter at bues§rtten Stephan
Hansen i USA genvandt
juniormesterskabet prøver
han de næste dage kræfter
ved et europæisk Grand
Prix-stævne i Bukarest,
Rumænien.

Stævnet er Stephan
Hansens sidste, inden han
i slutningen af måneden
deltager i sæsonens stØrste
mesterskab -VM for senio-

rer i København.
- Jeg vil bruge stævnet i

Rumænien på at få finpud-
set formen, siger Stephan
Hansen, som mandag rej-
ste til den rumænske ho-
vedstad.

I dag vil Stephan Han-
sen teste banen, inden han
onsdag deltager i kvalifi-
kationsskydningen.

Torsdag skydes frem til
og med semifinalerne, fre-
dag er der holdfinaler og
l4rdag gælder det guld-
finalen samt kampen om
bronzemedaljen.

Martin Damsbo,Thastrup,
og Patrick Laursen, Midt-
Srn, som udgør det danske
VM-seniorlandshold sam-
men med Stephan Hansen,
deltager ikke i Rurnænien.
I stedet er SorØ.skytten
Thor Guldmann Petersen
og Andreas Darum fraTha-
strup med på det danske
hold. Allan

Stephan Hansen deltager de
næste dage iGrand Prix-

stævnet i.Rumænien.
Foro: Wonro Ancupnv

Stephan Hansen vandt kvallfikationen i compound-klassen ved

Stephan Hansen ifin form
Bues$ten fra Nagelsti
var klart bedst i kvalifi-
kationen til Grand Prix-
§tbvnet I Rumænien.

BUI(AREST Stephan Han"
sen, Nyk6bing F. Bueskyt-
telaug, er i gang med at
bygge formen op til det
forestående senior-VM i
København senere på må-
neden, og bedØmt på ons-
dagens kvalifikation ved
sæsonens andet europae-
iske Grand Prix tegner det
godt for Nagelsti-drengen.

Stephan Hansen var
nemlig klart bedste sffie

i senior compound-klassen
i feltet på 35 deltagere -
primært fra det syd@st-
lige Europa - ved stævnet
i en rumænske hovedstad
Bukarest.

Den l9-årige juniorver-
densmester scorede 709
point af 720 mulige.

Dette resultat ville også
ved andre internationale
stævner give en topplace-
ring, så med en topseed-
ning ser det godt ud for det
videre forløb i Rumænien,
hvor knock out-runderne
til og med semifinalerne
afuikles torsdag.

- Jeg er rigtig godt til-
freds. Det ser ud til, at min
fonq følger planen, og jeg
er 100 procent på toppen,
nårVN4 løber afstablen om
godt et par uger, siger Step-
han Hansen, der var fem
point foran Mario Vavro,
Kroatien, på andenplad-
sen.

Stephan Hansen delta-
ger også i holdkonkurren-
cen for mixhold med Sa-
rah Srinnichsen, Taastrup,
og for mænd med Andreas
Darum, Taastrup, og Thor
Guldmann Petersen, Sorø.

Grand Prix'et i Bukarest. Pnrvnrroro
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Stephan Hansen (tv) havde et godt sigte i knock out-runderne ved det europæiske Grand prix iBukarest. pRvArForo
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Stephan
kan vinde
tre x guld i
Grand Prix
Bues$ten fra Nagelstl
er i finalen både individu-
elt og i begge holdkon-
kurrencer i Rumænien.

BUKAREST Stephan Hansen,
Nykøbing F. Buesffi elaug,
kan lørdag formiddag leve-
re en usædvanlig triple ved
årets anden europæiske
Grand Prix, der afvikles i
den rumænske hovedstad
Bukarest.

Den 20-årige juniorver-
densmester på compound-
buen har kvalificeret sig til
finalen både individuelt og
i begge holdkonkurrencer.

Og hvis Nagelsti-dren-
gen holder fast i den 1o-

vende formkurve, ligner
det unægteligt tre gange
guldmedalje.

Fredag bidrog Stephan
Hansen til det danske
holds finaleadgang hos
mændene sarnmen med
Andreas Darum, Thastrup,
ogThor Guldmann, Sorø.

Den danske trio besej-
rede i semifinalen værts-
nationen Rumænien suve-
rært 232-218 og møder i
guldkampen Ungarn, der
uventet slog Italien i den
anden halvfinale.
I mixklassen danner

Stephan Hansen par med
Sarah Sonnichsen, Taa-
strup. De vandt i semifi-
nalen over Serbien med
150-146 efter at have været
bagud i starten.

I finalen venter Ukraine.
- Uanset om det bliver

guld eller sølv, har dette
Grand Prix været en per-
sonlig succes for mig, fast-
slår Stephan Hurr"r. 
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Stephan Hansen er hot i Balkan-hedebølsen

Det ligner mere guld
ffi aurnnesr Stephan
il§ss Hansen, Nykøbing F.
Buesffielaug, fortsætter
med at vise storform forud
for senior-VM i København
om knap tre uger.

Torsdagkvalifi cerede den
20 - årige juniorverdensme-
ster sig til finalen ved det
europæiske senior Grand
Prix-stævne i den rumæn-
ske hovedstad Bukarest,
hvor solen brænder med
over 30 grader i s§ggen.

Stephan Hansen havde
vundet kvalifikationen da-
gen forinden og fortsatte
med mange pletskud i
knock out-runden.

FØrste blevAdrian Pusca-
su, Rumænien, besejret
146-143 i sekstendelsfina-
len. Derpå gik det ud over
hans landsmand Gerald
Dumitrascu, der blev fæl-

det 149-143 i ottendedels-
finalen.

Maksimumpoint i knock
out-kampene er 150 point.

Dervar også en pæn stor
margin i kvartfinalen, hvor
Stephan Hansen vandt
over Martin Balla, Ungarn,
med cifrene 147-143.

Tæt semifinale
Så var det mere tæt i semi-
finalen, hvor Andrea Falci-
nelli, Italien, længe stritte-
de imod,men til sidst måtte
han også strække våben til
Nagelsti-drengen.

Stephan Hansen kom
med en sejr på 147-145 i
finalen, hvor han lørdag
formiddag møder Mario
Vavro, Kroatien.

Kroaten levede dermed
også op til sin seedning,
idet han blev nummer to i

kvalifi kationen onsdag.
Stephan Hansen virker

p.t. meget komfortabel
med compoundbuen og
må betegnes som favorit i
finalen.

Ligesom han er i mix-
klassen saulmen med Sa-
rah Scinnichsen, Thastrup,
der også individuelt er i
finalen for kvinder.

Udover mix-finalen del-
tager Stephan Hansen
også i mændenes hold-
konkurrence med Andreas
Darum, Tåastrup, og Thort
Guldmann Petersen, SorØ.

De indledende kampe i
holdkonkurrencerne be-
gynder fredag med finaler
lørdag eftermiddag.

TORBEI{ MøIGAARD
tm@ftgruppen.dk
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Stephar Hansen vandt to suldmedafer og 6n sølvmedalje ved Grand Prix-stævnet i Rumænien. Foro: Wonro ARcHrnv

luniorverdensmesteren havde problemer med vinden i en af finalerne

Stephan ikke helt tilfreds
trods to guldmedalier
ffi BUKAREST Stephan
#*# Hansen, NykØbing
F. Bues§rttelaug, vendte
spndag hjem fra årets an-
det europæiske Grand Prix
med to guldmedaljer og 6n
sølvmedalje.

En flot medaljehøst, men
alligevel var han ikke helt
tilfreds.

- Jeg er ærgerlig over, at
jeg ikke s§der bedre i min
individuelle finale, sagde
Nagelsti-drengen efter ne-
derlaget til Mario Vavro.

En drilsk Yind i den ru-
mænske hovedstad Buka-
rest gjorde betingelserne

vanskelige for finalisterne,
og kroaten var altså bedst
til at håndtere vinden, da
han skød 143 point mod
Stephan Hansens 141.

Men nu er Maria Vavro
ikke en hvem som helst
bueskytte. For en måned
siden blev han nummer fire
vedVM for juniorer i USA,
hvor Stephan Hansen blev
verdensmester.

- Jeg er skuffet over min
score. Det er sjældent, at
jeg s§der så få point, sag-
de Stephan Hansen, som
blot halvandet minut efter
at have afsluttet sin indivi-

duelle finale skulle i aktion
i finalen i mixklassen.

- §ha,tænkte jeg.Vil det
gå godt?

Men det gik faktisk rig-
tig godt. Stephan Hansen
havde tilsyneladende lært
at tackle vinden bedre.
Sammen med Sarah Son-
nichsen fraTaastrup vandt
han suverænt finalen mod
Ukraine. Cifrene: 155-145.

Kort efter skulle Stephan
Hansen deltage i sin tredje
finale. Sammen med An-
dreas Darum, Thastrup, og
Thor Gullmann Petersen,
Sorø, sejrede Stephan Han-

sen komfortabelt 229-216
point mod Ungarn.

Grand Prix-stævnet i
Rumænien var Stephan
Hansens sidste teststævne,
inden han torsdag 23. juli
tager til København for at
mØdes med de øvrige dan-
ske bueskytter, der er udta-
get tilvM.

VM i KØbenhavn beglm-
der mandag 27. juli, hvor
Stephan Hansen s§der
kvalifikation i mændenes
compound-klasse.

ALTAT{ PLENBORG
ap@ft$ruppen.dk


