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Stephan Hansen blev verdensmester sidste år og dobbelt europamester i år. Om små to uger smider nykøbingenseren sipsen, og så
eI han klal til at genoptage karrieren. Foro: AruoeRs Klruoseru

Stephan Hansen snart klar til at sl<yde efter vettykket operation

Uerdens bedste kaster sig
ud som stævnearrangør

NYKøBING Verdens
bedste bueskylte er

ukampdygtig - men kun i
nogle få uger endnu.

Stephan Hansen, der
blev dobbelt europamester
i kadet compound på hjem-
mebane i juli, går med den
ene fod i gips.

- Jeg har d@jet med en
klumpfod og skulle være
opereret sidste efterår, men
så fik jeg kyssesyge. Der-
for måtte operationen ud-
sættes, fortæller Stephan
Hansen, som for små fem
uger siden blev opereret.

- Operationen var nøje
planlagt mellem udendørs-
og indendørssæsonen, så
jeg ikke gik glip af stæv-
ner, tilf6jer Stephan Han-
sen, som i august sidste
år vandt verdensmester-
skabet i kadet compound,
hvilket gjorde ham til årets

idrætstalent på Lolland-
Falster.

Nu er l7-fuige Stephan
Hansen rykket op i junior-
klassen og får fremover
mulighed for at konkur-
rere med seniorerne. Og
det kommer han flittigt til
at gøre. Der er nogle inte-
ressante stævner, som han
skal deltage i.

Store stævner
Stephan Hansen får fiernet
gipsen om små to uger, og
umiddelbart derefter delta-
ger han i sæsonens første
stævne, hvilket sker iVejle.

Weekenden efter kaster
Stephan Hansen sig ud
som stævnearrangØr. Han
får fået den id6 at lave et
pengestævne i Nykøbing
F. Hallen sØndag 1. decem-
ber.

Las Nykøbing hedder

stævnet. Som navnet anty-
der er Stephan Hansen ble-
vet inspireret af LasVegas,
hvor der skydes om store
pengepræmier.

- Junior- og seniorskyt-
terne skal betale 200 kro-
ner for at deltage, mens
kadetter, minier og mikro-
er slipper med 125 kroner,
fortæller Stephan Hansen.

Stephan Hansens klub,
NykØbingF. Buesffielaug,
stiller skiver til rådighed
og modtager 50 kroner fra
hver deltager. Resten af
deltagergebyret går ube-
skåret til pengepræmier.

Stephan Hansen for-
venter, at hele den danske
compoundelite deltager.
Danmarks bedste senior-
bues§rtte, Martin Damsbo,
har givet Stephan Hansen
håndslag på, at han stiller
op.

Senere i december skal
Stephan Hansen til Berlin
Open, og midt i januar går
turen Nimes i Sydfrankrig.

EM og VM
Derefter er der europame-
sterskaber i Polen, hvor
Danmark ikke sender et
juniorhold, men udeluk-
kende et seniorhold.

- Jeg håber at blive blandt
de tre slrytter på senior-
landsholdet, siger Stephan
Hansen, som også stiler
efter at blive udtaget til et
parWorld Cup-stævner.

Det helt store mål for
2013 bliver verdensmester-
skaberneiKinaibegyn-
delsen af september, hvor-
til Stephan Hansen håber
at blive udtaget.
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