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Stephan Hansen har spændt compoundbuen og sigter efter de
Btore pengeplæmler i Las Vegas. pRvnroro

Bueskytte fra Nykøbing F.
blandt 2.000 i Las Vegas

Nykøbing F. en ny stor udfordring og oplevelse. Han deltager i
verdens største stævne, som afuikles i amerikanske Las Vegas med
2.000 deltagere. Igen - for i f or var den unge skytte også at finde i det
selskab.

Da blev det til en fornem placering som nufllmer 11 efter en
præstation, som ingen i hans alder nogensinde før havde leveret. Der
kan læses om The Vegas Shoot 2015 i dagene 6.-8. februar på
www.nfaausa. com/vegas-shoot
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Gulddrømme i Las Vegas
Buesffien Stephan Han-
sen, Nykøblng F. Bueskyt-
telaug, deltager i verdens
største pengestævno I

den amerikanske spllleby.

NYIø8|NC Der :er penge-
prærnier for knap, 230, 000$
-'det er knap halvanden
million danske kroner -

når omkring 400 bues§rt-
ter fra hele kloden dyster
mod hinanden ved verdens
største pengestævne, der
selvfplgelig finder sted i
spillebyen Las Vegas i 6r-
kenstaten Nevada i USA.

Stephan Hansen, NykØ-
bing F. Bueskyttelaug, del-

tager for andet år ved"The
Vegas Shoot", som stævnet
officielt hedder.

Hvis den flerfoldige dan-
ske mester skulle stryge til
tops i sin klasse vanker der
30.000$ - knap 200.000 kro-
ner. Så skulle der nok være
til et par omgange ved rou-
letten bagefter.

I første omgang handler
det om over tre dage at
s§de maksimumpoinf 900
med 90 pile (30 om dagen)
i den lidt større recurve-
ti'er.

Herefter fortsætter alle
slrytter med maksimum-
point til finalerunden, hvor

man elimineres med pile
uden for den mindre recur-
ve-ti'er.

Sidste år nåede Stephan
Hansen 900 point men røg
ud efter to runder i fina-
len. Samlet en hæderlig 11.
plads, der blev belønnet
med 1.500$.

Mens koreanerne ermest
til de olympiske discipliner
med recurve-buen, sværger
amerikanerne prirnært til
compound-buen, hvorfor
lang de fleste er tilmeldt i
denne åbne konkurrence
med over 250 deltagere i
skrivende stund' 
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Poirkeir til
Oliver Meng
RINGSIED Nykøbing
F. Bokseklub havde
en enkelt fighter med
til fredagens stæme i
Ringsted. Letvægte-
ren Oliver Meng fik
en lbrtjent pointsejr
efter at have i,undet
samtlige tre omgan-
ge mod Emil Kot fra
Korsør Bokseklub.
I de næste fire uger
træner Oliv-er lv1etrg
og de øvrige boksere
i Nykøbing hen irnod
sjællmdsmesterska-
beme, der finder sted
i srekenden 6.-8.
marts i Idrætshuset.
København.
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EE LAs vEGAs Stephan
:. I{ansenfraNvkØbing
F. Bueskvtielaug rappofi e-
res i storform. hvilket kan
være en indikation på et
flot resultat, når han om
et par uger stiller op lrd
europamesterrkabet in-
dendørs i Slilvenien.

Ved weekendens fjerde
og sidste world Cup-in-
dendørsstæJne i den me-
rikmske spilleby Las Ve-
gas, der havde deltagelse
af 2.500 bueskytter i alt,
imponerede den lg-årige
buesl§.tte tra Nagelsti.
Iian skød sig helt frem til
finalen i compountl-klas-
sen. h\0r han dog måtte se

sig besejret af holiænderen
Mike Schloessen

I kvalifikationsslq/d-
ningen opnåede Stephan
Hareen tilstrækkeligt med
point blandt de 262 delta-
gere i klåssen, således at

han kvalificerede sig til ot-
tendedelsfinalerne.

Disse håvde deltagelse af
de bedste 16 bueslrytter fra
sæsonens flre World Cup-
stævner i Marrahesh (Ma-
rokko). Bangkok (Ilhai-
lmd), Nimes (Frankrig) og
LasVegas.

Nervepirrende skydninger
Stephm Hansen var ude i
nogle neruepirende s§d-
ninger i knockout-fasen
frem mod finalen.

llan havde ryggen mod
muren i sin ottendedelsfl-
nale mod dentidligere etier
på verdensranglisten, Bra-
den Gallenthien fra USA.
.Amerikaneren føde længe,
men en stær* alslutning
af Stephafl Hansen og en
mindre god af Gallenthien
betød. at de to måtte ud i en
oms§dning med 6n pil, da
matchen sluttede 1.16-146.

Stephan IImsen rystede
ikke på hånden, da han
seildie sin pil af sted: Den
gav hm en tier nod ame-
rikanerens nier.

I{vaft fi nalen mod I\,1ar1in
Dåmsbo lra]hastrup illev
Iigeledes en tæt åftære,
som også sluttede i46-146.
Ergo måtte to af Danmarks
bedste tre compound-bue-
skytter afgøre kvafi finalen
i shoot off, hlrr Stephan
Eiansen atter skød en tier
mod ni point til N1afiin
Dåmsbo.

I semihnalen mod Peter
Elzhga fra Holland lagde
Stephafl Hansen sig hufii8t
foran med 6t point. Denne
føring fastholdt han igen-
nem hele matctren, som
den regerende junioreuro-
pamester trak stg sejrrrigt
ud af med cifrene 147-146"

I tinalen flk Stephan
Hansen ikke sin skvdning

til at fungere optimait. 1lan
skød noget under sit nor-
male niveau^ hviiket hans
143 point kiart indikerer
Mike Schloesser opnåede
148 point og blev sålectes
en sikker vinder.

Andenpiadsen gav Ste-
phan l.Iansen en pæn pen-
gepræmie på 1&00 dollars
- cirka 12.000 danske kro-
ner.

EM og VM
S,rlvmedaljen var Stephan
Ilatrsen - forståeligt - mæg-
tig tilfreds medr

- ltr et år siden vandt jeg
brrnze ved inde-VM for
seniorer, og i weekenden
stod je6i overfor de samme
f mrasiiske bueskytter.

- Denne gæEi blev det
til sø]v. så med lidt bedre
styr på de afgprerde pile,
siral jeg nok komme helt
lii tops.

l)et kan ske allerede om
godt et par uger ved iade-
EM i Slovenien.

Sæsorens altovers§g-
gende rnål for Stephan
lIåreen er dog VM på
hjemmebme i København
i slutninger al juli og tre-
gyndelser af au69ust.

Sportschef i Bueskyd-
ning Danmark. Allan Il.
Grønkjær roser Danmarks
bedste corrpound-bues§t-
te for hans resultater i Las
V-egås:

- Steptrafl l'Iånsen viser
igen sit kæmpe pot€ntiåle.
tlan er altså stadig kun
ungdomssli),tte, men igen
og igen viser hån. al hall
allerede sorn 19-årig tilhø-
rer den abs(rui:te ver"dens-
elite.
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SøIv til bueskytte fra lYykøbing
F. ved World Cup
Søndag 8. februar2015 kl. 13:08

Den unge bues§tte stephan Hansen fraNykøbing F. vandt sølv ved
den afsluttende firale i world cup i Las vegas i denne weekend. Kun
hollænderen Mke Schlosser var skary nok til at besejre den
talentfulde dansker i finalen med 148-143 points.

Forinden bestod Stephan Hansens sejrgang af vundne kampe mod
Braden Gallenthien fia usA (i l/8-del finale), danskeren Martin
Damsbo (i 1/4-finale) og hollænderen Peter Elzinga (i semifinale).


