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Uerdens hedste teenager
går efter voksenguld

6l l{Yr.talilc Ha er dm
etr6te «)rrpormd-

s§tte i verden, der na
gensinde har vundet en
individuel guldmedalje fc
s§rtter under l7 rår og året
efter !,und€f guld for s§t-
terunder20 år-

I starten af iuai vandt
Stephm Hmsen sin tredje
VM-titel. igen for s§rtter
underZ0 år- Hm har netop
forladt teenageårene og a
klæ til for alvor at &æde
ind i de vd<smes rækkæ,
når han gr efter €n\IM-
medalje for senior€r i KG
benhavn.

Der er ån og kun 6n i
verden, som kaa kalde §g
tredobbelt rmgdomsver-
densmests c@pqmd.
Danske Stephan }lansrn
fra Nykøbing F. Bues§7t-
telaug. I den iuteraatioaale
bueverdæ kalder de hrm
The Fresh Prince, og selv-
om Stephan Hansen§dder
solidt på VM-FoBen, hæ
han ikke altid været den
bedste-

- Jeg havde m kmkur-
rent, som altid Yaadt over
hig.Jeg ranmerto,og
han var nummer eL §ådan
var det altid. Men si kom
der et stæYne. Jeg ksn 1y-
deligt huske d€t. Det Yår
Sjællandsmestenkabct i
Lyngby, hYor jeg vinder
med seks millimeter pi eo
shood off- Det var fErste
gang, jeg vandt over ham-
Stille og rou6t Yandt jeg
en gang mere € en gang
mer€, og til sidst havdejeg
overhalet ham, siger Ste.
phan Hansen.

Siden da er medaljeme
blevet hængt om halsen i
en liad skgm. I skrivsrde
$und har Stephan }lansen
sat Sil danske og intertra-
tionale rekorder, senest ily
junior verderrrekcrd-

Hver eneste dag står han
i timevis og s§iler pile af-
sted mod centrum af ski-
ven.

N;år Stephan Hatsen har
mellemmodul pi g6na-
siet, sørger han for at låne
forældrcaes bil, så han km
nå hjem og s§dei en time
til halmden på trænings-
bmen ved foræIdrenæ hus
i Nagelsti, inden hm skal
tilbage til skolen.

Pædon iorbrcstlffi§
Hm kan ikke lade være.
Han rryder at s§de. Det
er ligegrldigt, m konkur-
rencen er på SaEsS eller i
§hanghai, som han §ger.
Han stræber konstant efter

at en bedre præstation-
- Jeg har meget pa,*sion

for bues§dning- Jeg kan
Iide al omkring det. Jeg
kan godt lide at konkurre-
re og prfie at blive bedre.
Jeg kan godt lide at finde
de måting,somskal til for
at skydegodt- Også harjeg
skudt i marge år. Jeg star-
tede som ?-årig. Det trcr
jeg, er æ fordel. Jeg hu
bygget det op helt nede fra
bunden af. Stille og mligt,
§ger Stephao Hansen.

Da har var mindre,
kunne kan komme med til
§brld Cup, hvis hm selv
bdalte- Mcr hm takkede
nej hvergang"

- Jeg ville gerne have, at
vi tog der stille og mligt.
Bygsede et stævne mere
på ad gangen. Jeg war af-
sted §dste år, fordi jeg
følte, at ieg m w klar til
det- Jeg kunne have \ræret
afstedl Benge gange inden,
men det ville måske trrem-
se min udvrlcling. Det ville
blive ior meget på etr gang.

h handler om at holde
motivationen oppe, siger
Stephan Hansen.

Qg motivationen er der
i den grad for at vinde en
indiYiduel senior medalje,
som Stephan Hansen st&-
dighartil gode. Det kunne
blive til VM i Kdbenhavn
2& julitil2. au$§t.

Onrrrtrncsccndlet
Nærmest symbolsk har
Stephan Hansen forladt
teelagsårene 19. jtrni, hvor
han §tdte 20 tr og for al-
vor trådte ind i de voksns
rækker. Hm har længre
stået skulder ved skulda
Yed largt ældr€ shftter. Nu
vil hm besejre dem.

- Jeg drørnmer da om at
virde en medalje. Nu erjeg
jo ikke så gammet, så ieg
skal nok nå det hele- Ilvis
iegikke vinde!' en medalie
deme gang sri bliver det
måske naeste gang, §ger
Stephan Hansen.

- Lige nu vil jeg bare
kunn€ gøe mit bedste-

Hvis jeg g$r det g!& nok,
sa tror jeg også på at ieC
kan komme op ogviadeen
medalje.Detknsagters
lade sig gore. Men det krae-
ver, at jeg rammer dagen.
Der er mange ting, som
kaa spille ind, §ger han.

- Drgmmesrenariet er, at
iq shår iVM-trnalen sam-
men med err anden dan-
sker. Det kmne være iedt.

Dea drnsker krmne være
den 1l år ældre holdkam-
merat Martin Damsbo,
som Stephan Hamen hu
trukket meget på:

- Martin Damsbo bety-
der rigtig me€let for Erg.
Han har hjulpet mig stod
set hele min harriere- Nrår
vi kom til stæmeaså hjalp
han mig med gode nåd til,
hwad jeg skulle arbejde vi-
dere med, sigerhan-

M*r venskabet er også
konlnræncepræget- Som
Stephm Hansen setv siger,
så skyder de jo mod hin-
auden i den individuelle
konkunence vedvM i Kø-

beahær-
- Det er qså vores for-

del, nrår vi s§der hold- \Æ

har et rigtiggodt såmmen-
hold og fungerer godt sam-
men. Man skal hjælpe hin-
anden, og der står altid en,
som skal s§rde bagefter
dig setv. Man bliver ngdt til
at kunne slrubbe hinanden
i den rigtige rctning. D€t
treekker hele holdet op,
hvis jeg bli\ier kdre. På
samme måde med de an-
dre. Hvis Martin Damsbo
bliver bedre, så må ieg jo
treneendnuhårdere for at
følge med,

Stæd(esc hdd
Stephan Hansen er sam-
men med Martin Dal*bo
og Paaick Laursen en del
af det Dm§re VM-hold,
som lmdstræner Niels
Dall kalder tor det stærke.
ste notensinde ogd a{ver-
dens absolut bedste hold.

De er regerende verdens-
mestre, og selv om der er
forventninger om medaljer

vcdvM i Købcnhavn, tager
Stephan Hansen det med
aphsjet ro-

- Jeg ved ikke, om man
kaa blfirc presset på, at
man skal udvikle §g. Jeg
tr€ener b*re, så hrårdt jeg
kan. Jeg gør det alfid, så
godt, jeg kaIL Og så bliver
det derefter, siger han.

- Jeg føler egenuig ikke,
at der er ekstra pres på
os som forsrra:ende ver-
densmestre.ll ved godt, at
hvis vi skyder godt, si kan
vi vinde- Men vi kan også
dykke og tabe det hele. Der
er mange andre, som er li-
geså gode.Yi ved" at hvis vi
skal vinde, så skal vi også
præstere. Yi skal ramme
dageo, hvor alt fungerer,
siger St€phan Hansen.
- Jeg talte med vores

sportspsykolog, efter jeg
havde vundet ungdoms
EM.Ved naeste EM to år ef-
ter havde ieg en følelse af,
at jeg var ntdt til at gen-
vinde EM, Men jeg kan jo
ikke tabe noget, som jeg
allerede har vundet. Jeg
skulle konkurrere om at
vinde et nyt EM. Det er det
sarnme med dette VM. Yl
vand i 2013, og det guld er
dtr aldrig nogen, som kan
tag€ fra os- Nu skal vi se,
omvikangøre det en gang
til, §ger han.

- Jeg vil gerne vinde alt,
som der overhovedet er at
vinde. Man skal jo sigte
mod stjememe" Det ville
være stort at btve verdens-
mester, det lyder ogsa godt.
Ålle ved, hvad en verdens-
Eester tr-

Bues$dGen Stephan Hansen har wndet att sonr ur§donlsskytte

Splm fa'lsao Eiany?rdt
radqmsstordr*et ror

It,ddrrasl&tefthcd. OE
få qEr?gfulH cfter at tl&rdc
EGda[e ]cd ]il fu] €cdor€r.
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