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Europa- o§, verdensmeste ren ær$erli§, over kvartfinale-nederla§,

Stephan Hansen ryger ud
af DM efter omskydning

KJELLERUP Stephan
Hansen har det ikke

godt med at skulle i shoot
off - omskydning - hvor en
enkelt pil afgør, om man
vinder eller taber.

For otte dage siden tabte
han til Simon Mikkelsen
fra Lyngby i DM-finalen i
omskydning og søndag ef-
termiddag gentog seancen
sig, da han blev slået af
Troels Nyholt fra Aarhus
i kvartfinalen ved senior-
DM i Kjellerup ved Silke-
borg.

Skuffet? Nej det var han
egentlig ikke.

- Snarere ærgerlig.

Steerk i kvalifikationen
Stephan Hansen, som blot

er 17 år ogf.Ørste års junior,
var stærkt s§dende i 16r-

dagens kvalifikation med
592 point af 600 mulige.
Det var blot to point fra
hans danske juniorrekord.

Bedst i kvalifikationen
var Taastrup-skytten Mar-
tin Damsbo med impone-
rende 596 point.

I s@ndagens knock out-
skydning, hvortil de bedste
32 compoundskyfter hav-
de kvalificeret sig, gjorde
Stephan Hansen kort pro-
ces i sine første to dueller.
FØrst blev Brian Pedersen
fra Holstebro besejret 6-0
i 1/16-finalen og Christian
Andersen fra Odense led
samme skæbne i ottende-
delsfinalen.

Stephan Hansen blev besejret i kvartfinalen efter oms§dning ved DM for seniorer i Kjellerup. Foro: luenro Rtrs

Kvartfinalen mod Troels
Nyholt blev en jævnbyr-
dig affære med skiftende
fpringer hele vejen frem til
slutresultatet 5-5. Derefter
skulle Stephan Hansen og
Nyholt ud i oms§dning -

og her var Aarhus-skyttens
pil nærmest skivens cen-
trum.

World Cup og VM
DM-stævnet, der blev vun-
det af Martin Damsbo, var
sæsonens sidste indendørs
stævne for Stephan Han-
sen og de /vrige danske
bueskytter.

Stephan Hansen går nu -

hvis vejrguderne vil det - i
gang med udendØrs-træ- 
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dørstævne finder sted i
slutningen af april iKøge.

Midt i maj venter årets
første internationale udfor-
dring - Junior Cup i Slove-
nien. Andre store internati-
onale stævner bliver World
Cup-stævner for seniorer i
Tjekkiet og Polen.

Arets helt store begiven-
hed for Stephan Hansen,
der er regerende europa-
og verdensmester for ka-
detter (indtil 17 år), bliver
VM for juniorer i Kina.
Men han håber at gøre det
så godt i løbet af sæsonen,
at han også bliver udtaget
til senior-VM i Tlrkiet.


