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Stephan Hansen skyder World Cup i Shanghai i Kina denne uge. Til sommer repræsenterer han de danske farver ved VM på hjem-
mebane. Foro: Wonro AncHenv/DeaN AreeRcn
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Buesl«ytten fra Na§elsti delta§er denne uSe i årets første World Cup

Stephan udtaget til VM
effi NYKøBING Så kan Ste-e, phun Hansen i ro og
mag forberede sig tit VM i
bues§dning i Danmark i
slutningen af juli og begyn-
delsen af august: Bues§d-
ning Danmark har udtaget
stortalentet fra Nykøbing
F. Bueskyltelaug og to an-
dre compound-bueskytter
til det hidtil største mester-
skabsstævne i Danmark.

- Jeg er mægtig glad for,
at jeg allerede er udtaget,
men jeg må da også ind-
rømme, at jeg ville være
blevet voldsomt skuffet,
hvis jeg havde været blandt
de udvalgte, siger Stephan

Hansen.
Han blev samlet vinder

af fem danske udtagelses-
stævner og i den sidste ud-
tagelseskonkurrence satte
verdensrekord for juniorer
med 714 ud af 720 mulige
point.

Udover Stephan Han-
sen er Martin Damsbo, Th-
astrup, og Patrick Laursen,
Midtfyn, udtaget. De blev
henholdsrris nummer to og
tre i udtagelseskonkurren-
cen.

Reserve er Taastrup-
skytten Andreas Daum,
der blev nummer fire i ud-
tagelsesstævnerne.

- Den tidlige udtagelse af
holdet gør det muligt for
dem at optimere samar-
bejdet og formen de næste
måneder frem mod VM i
København.

- Vi forventer, at det bli
ver en vanvittig tæt kon-
kurrencen med de andre
nationer til VM, så det er
hårdt arbejde helt fremVM
skydes i gang, siger for-
bundets sportschef Allan
B. Grønkjær, som mener at
Danmark har et verdens-
klassehold.

De tre danske VM-bue-
skylter og VM-reserven 

ALLAN pLENBoRc
rejste søndag til Shanghai ap@ftstuppen.dk

i Kina, hvor de fra onsdag
deltager i sæsonens første
World Cup-skydning.

De danske bueskytter
s§der kvalifikation ons-
dag, og Stephan Hansen
har store forventninger:

- Jeg skyder rimeligt godt
for tiden. Faktisk går det
over al forventning, så jeg
håber på en top-otte place-
ring i den individuelle kon-
kurrence, siger Stephan
Hansen, som også har stor
tiltro til et godt dansk re-
sultat i holdkonkurrencen.


