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Messi på
anklagebæken
BARCELONA Den argentinske
fodboldstjerne Lionel Messi
er fra tirsdag og frem
til torsdag sammen
med sin far på anklagebænken i Barcelona i en retssag om
skatteunddragelse,
hvor de risikerer
op til næsten to års
fængsel.
Sagen så dagens lys
i 2013. Lionel Messi
og hans far, Jorge
Horacio Messi, er anklaget for i en periode
fra 2007 til 2009 at
have snydt den spanske stat for mere end
30 millioner kroner.
Det skete ifølge anklageren ved hjælp af
firmaer i udenlandsk
skattely.
Pengene var tjent
gennem verdensstjernens sponsoraftaler.

PricenRunners direktør, Martin Andersen,
hædrer den dobbelte europamester Stephan
Hansen.

FODBOLD
Landspokal - 2. runde
19:00
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Branderslev Stadion:
Branderslev - Horslunde.

19:00

Dobbelt EM-guldvinder blev træt ved tanken om at skulle i skole

Nr. Alslev Stadion:
Nr. Alslev Frem Sakskøbing.

19:00
Go’on Park:
Rødby - Listrup.

19:00
Tingsted Stadion:
Tingsted - Maribo.

Lykken er bue og pil på fuld tid

19:00
Garant Arena Væggerløse:
Væggerløse - FC Nakskov.

19:00
Øster Ulslev Stadion:
Øster Ulslev Døllefjelde-Musse.

FODBOLD
Landspokalen - 2. runde
19:00
Eskilstrup Stadion:
Eskilstrup - Nordfalster.

19:00
Søllested Stadion:
Søllested - Systofte.

13 RIGTIGE
Frankrig-Cameroun .......................... (3-2) 1
Sverige-Slovenien ............................. (0-0) x
Åtvidaberg-Värnamo ........................ (1-0) 1
_________________________________________
Örgryte-Halmstad ............................. (1-2) 2
Mjøndalen-Raufoss .......................... (1-1) x
Odd Grenland II-Moss ...................... (4-4) x
_________________________________________
Pors Grenland-Tønsberg .................. (2-1) 1
Strømsgodset II-Fram Larvik ......... (3-1) 1
Fylkir-Fjölnir...................................... (2-2) x
_________________________________________
Hafnarfjordur-Vikingur Olafsvik .... (1-1) x
Stjarnan-Breidablik .......................... (1-3) 2
Njardvik-Aegir .................................. (4-1) 1
Real Madrid B-Murcia ..................... (2-2) x
Præmieprognose
13 rigtige ..................................................0 kr.
12 rigtige ..................................................0 kr.
11 rigtige ..............................................823 kr.
10 rigtige ..............................................187 kr.

NYKØBING
Jordbær,
chokolade og champagne.
Bordet bugnede med lækkerier hos PriceRunner på
Herningvej i Nykøbing, da
bueskytten Stephan Hansen mandag eftermiddag
viste sine to EM-guldmedaljer frem for pressen.
At det netop var it-virksomheden, der lagde rammer til den lille, muntre
seance, er ingenlunde en
tilfældighed.
Pricerunner
er
hovedsponsor for 20-årige
Stephan Hansen.
- Det er jo fantastisk, at
vi har sådan en atlet, der
bor i Nykøbing, siger PriceRunners direktør, Martin Andersen.
Han var lydhør, da Stephan Hansen sidste sommer efter sit VM-guld i
København bankede på
døren, for at høre om PriceRunner ville hjælpe ham
med at blive professionel.
- Vi vil gerne være med til

at løfte lokalområdet. Bueskydning er ikke en sport,
hvor udøverne tjener store
penge, begrunder Martin
Andersen.
I modydelse promoverer
Stephan Hansen forbrugersitet på sin Facebookside og på sit tøj.
Lektier en plage
Stephan Hansen er lykkelig over, at det kan lade sig
gøre at leve som professionel bueskytte.

- Det betyder meget for
mig, siger Stephan Hansen, der sidste sommer
blev HHX-student.
Han husker tydeligt,
hvordan det var både at
skulle koncentrere sig om
skolegang og bueskydning
på topplan.
- Om søndagen blev jeg
træt ved tanken om, at jeg
skulle i skole. Det var også
træls til stævner at tænke
på, at man skulle lave lektier, siger Stephan Hansen.

Stephan Hansen
Alder: 20 år, fylder 21 den 19. juni.
Bopæl: Nagelsti, Øster Toreby
Største præstationer:
Senior:
EM i Nottingham, maj 2016: Guld i individuel og i
holdkonkurrencen. Bronze i mixed.
VM i København, august 2015: Guld i individuel og
bronze for hold.
Ungdom:
Vandt tre VM-finaler og to EM-finaler i træk.
Stephan Hansen skyder i disciplinen compound, der
ikke er en olympisk disciplin. Det er derimod recurve.

Det var planen, at han
ville læse videre i København, men bøgerne blev
droppet til fordel for buen.
Træner tre gange om dagen
Stephan Hansen er træningsnarkoman.
På en typisk dag skyder
han pile formiddag og eftermiddag.
Det foregår enten på en
mark hjemme i Nagelsti eller i Nykøbing F. Bueskyttelaug. Aftenen bruges til
at køre et fysisk pas.
- Jeg kan bedre prioritere
min tid i forhold til tidligere, siger Stephan Hansen.
Det store bueskyttetalent
er den eneste i Danmark,
der udelukkende koncentrerer sig 100 procent om
compound-skydning.
Rivalen og landsholdskollegaen Martin Damsbo,
Taastrup, er eksempelvis
deltids-prof.
I udlandet forholder det
sig anderledes. Her er en
stor del af de amerikanske

skytter heltids-professionelle.
Det samme gør sig gældende for en del hollændere, tyskere og franskmænd.
Skønt med en fridag
Stephan Hansen er næsten
konstant på farten.
Alene inden for det sidste års tid har han været til
konkurrencer på fire-fem
kontinenter.
- Jeg er vel hjemme trefire dage om måneden, siger han.
Tilværelsen som professionel giver ham mulighed
for restitution.
- Det er rart, at man efter et stævne kan tage sig
en fridag, smiler Stephan
Hansen.
Mesterskyttens
næste
store mål er efterårets World Cup-finaler i Odense.
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