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Bueskytte fra Nykøbing F. skal
forsvare sit guld
Fredag 16. maj 2014kL.20:20

I den kommende

uge skal bueskytten Stephan Hansen fraNykøbing

F. forsvare sine guldmedaljer fra Europa Mesterskaberne i 20l2.Pe
trjemmebanen vandt han dengang både individuelt og for mix-hold
guld. Nu gælder det EM i Slovenien, hvor de indledende runder
finder sted på tirsdag 20. mai.
Forløber EM-dysten i den kommende uge fra starten som mange
forventer, skal talentet fra Nykøbing F. skyde i finaler både torsdag
og lørdag.

Stephån
bedst i
kval'en
Europamester Stephan
Hansen, Nykøbing F.
Bues$telaug, fik en

fin start på junior-EM.
UUBUANA SEIV CN driISK

vind kunne ikke 6delægge
en god førstedag for bueskytten Stephan Hansen,
Nykøbing, der ved junior-

EM i den slovenske hovedstad Ljubljana vandt
kvalifikationen i den individuelle konkurrence på
compound-buen.

Bueskytte fra Nykøbing F. og
makker kom godt fra EM-start
Onsdag 21. maj 201 4

kl.

04:5
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Det glimter allerede lidt af metal for bues§tten stephan Hansen fra
Nykøbing F. og hans makker i mix-hold, Tanja Jensen fra Tåstrup. De
er begge kommet godt fra start ved EM for ungdom i Slovenien, hvor
der tirsdag blev skudt de indledende runder. Allerede i eftermiddag
skal Stephan Hansen skyde den første runde i finale-kapløbet-

Stephan Hansen, der
vandt EM for ungdom på
hjemmebane for

to år

si-

den, skød 694 point med72

pile.

Et pænt slykke under
Stephans verdensrekord
på 713 point men dog klart
foran nummer to, Loic
Marcourt, Frankrig, med
683 point.

I dag tager bueslqytterne
fat på knock out-duellerne,
hvor falstringen i 1/ 16-fi nalen møder Daniel Uschounig, østrig.

Mix-parret, der efter de indledende s§dninger er seedet på en
fursteplads, skal i finaleskydninger fra torsdag eftermiddag.

Bueskytte fra Nykøbing F. i EMguldfinale
Onsdag 21. maj 2014

kL.22:Il

Det blev en onsdag helt efter opskriften for en vinder, da bues§tten
Stephan Hansen fra Nykøbing F. skød om plads henimod finalen ved
ungdoms-VM i Slovenien. Han skød og vandt, og skød og vandt, og
nu er han klar til den individuelle finale phlørdag. Metallet er sikret,
spørgsmålet er kun hvilken slags.

I mix-turneringen skal Stephan Hansen torsdag deltage i
finaleskydningerne med sin makker Tanja Jensen fra Tåstrup.

. Jeg skal s§de op til
mit bedste i hver eneste

dyst, for det er jo ikke altid
nummer et fra kvalen, der
endermed atstå med guld-

medaljen, siger Stephan
Hansen.

I

mix-konkurrencen

danner Stephan Hansen
par med Thnja Jensen, Taastrup, der sk6d så godt i sin
afdeling, at det danske par
ertopseedet og derfor først

træder ind i kvartfinalen
på tordag, hvor de mØder
Belgien
t".Orur.
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Stephan Hansen er i gang med at blive dobbelt europamester i bues§dning.
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Danmarks bedste buesleytte er i færd med at vinde det ultimative på ny

Stephan Hansen iagter den
fierde guldmedalie på stribe
€W UUBUANA

Stephan
Hansen er på vej til at
ggre det igen.
For fjerde år i træk står

3:
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den l8-årige bueskylte fra

med englaengeren Jordan

overbevisende

sejr i kvalifikationss§d-

Mitchell, som gaY Stephan
Hansen kamp til stregen.

ningen:

Men Stephan Hansen trak

-

Jeg skal skyde op

til

BueskS.ttelaug

mit bedste, for det er jo

en individuel EM- eller

ikke altid at nummer et fra
kval'en ender med at stå

Nykøbing

i

Men, som han påpegede

efter sin

VM-finale.
Efter tirsdagens overbevisende indsats i kvalifikationsskydningen, hvor Stephan Hansen var klasser
bedre end konkurrenterne,

stillede Stephan Hansen
onsdag eftermiddag op
som favorit til at s§de sig
i l6rdagens EM-finale i juniorernes compound.

med guldmedaljen.

Indledningsvis havde
Stephan Hansen ingen

det længste strå ved at vinde 143-142.
I de efterf6lgende to du-

eller på vejen mod EM-finalen var Stephan Hansen
aldeles suveræn.
Svenskeren Isak Carls-

I

lPrdagens finale skal

Stephan Hansen mØde serberen StephanVarga.

Men allerede i eftermiddag har Stephan Hansen mulighed

for at vinde

sin første EM-medalje i
den slovenske hovedstad
Ljubljana, når han sam-

problemer med at besejre

son blev besejret 148-l4l

østrigeren Daniel Ushou145-

i kvartfinalen og engelske
Jonathan Bull må n6jes

onsdagens 1/16-dels-

med at dyste om bronze-

men med Taastrup-skylten
Thnja Jensen først skyder
kvartfinale og - forhåbentliglig - derefter semifinale
og finale i juniorernes mixkonkurrence.

Hansens sejrscifrene på
145-l4l i halvfinalen.

ALLAN PLENBORG
ap@ftgruppen.dk

nig med seks point 139

i

finale.

Men derefter havde
Nagelsti-drengen sit hyr

kampen efter Stephan
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EM-guld i bueskydning til dansk
mix-hold fra Tåstrup og
Nykøbing F.
Torsdag 22. maj 201 4 kl. 20:16
Det danske makkerpar i junior
compound mix, Tanja Jensen fra
Tåstrup og Stephan Hansen fra
Nykøbing F. (billedet) har vundet
guld ved EM i Slovenien. De 2
sffier besejrede Tyrkiet i finalen
med152-748, og inden da både
Belgien og Norge. For Stephan
Hansen er EM-titlen en generobring
fra20l2, hvor han vandt mix-guld
safilmen med Sarah Sdnnichsen, der
også kom fra Tåstrup. Det unge
bueskytte-talent fra Nykøbing F. er
dermed sikret guld for 4. er itræk ved VIvl/EM. Det startede allerede i
2011 med VM-guld. Der er mulighed - og stor sandsynlighed - for
yderligere en guldmedalje til Stephan Hansen ved EM i Slovenien,
idet han phlørdag skal skyde individuel finale. Modstanderen er
Varga Akos fra Serbien, som i de indledende runder var seedet som
nummer 14.

Har den rutinerede og skarpe Stephan Hansen tillige en god dag på
lørdag,bliver han svær at slå i konkurrencen om guldmedaljen.
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Stephan Hansen tr'l tops

i mix-konkurrencen

Bueskytte rammer sin
tredie EM-guldmedalie
æ§ UUBUANA

Stephan
Hansen fra Nykøbing
F. Bueskyttelaug kan tilf/re
endnu en EM-guldmedalje
for juniorer til sin sainling.
Tordag i Ljubljana vandt
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det lS-årige
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stortalent

mix-konkurrencen

sam-

men med Tanja Jensen fra
Thastrup.
Det danske compoundpar besejrede i finalen §rkiet med L52-148.

- Det fØles godt, jubler
Stephan Hånsen i telefonon fra den slovenske ho-

vedstad.
Det er tredje gang, at Stephan Hansen får en EMguldmedalje om halsen.

Tilbage i 2012 vandt han i
individuel og i mix medThastrups Sarah Sonnichsen.
En

drilsk vlnd

Stephan Hansen og Thnja
Jensen havde gennem det

meste af finalen et pænt

Et gyldent parløb. Bueskytterne Stephan Hansen og Tanja Jensen kan kalde sig europamestre i

forspring.
Den stØrste udfordring
var snarere den drilske
vind på s§debanen.
- Hvis bare vinden kom
fra 6t sted, kunne man korrigere, men den kommer
alle mulige steder fra, siger

mix.
Pntvnrroro

blev besejret med 152-126.
Langt st/rre spænding

i alt skØd

16

point.

EM-guldet var Tånja Jen-

var der i semifinalen mod

sens første af slagsen

Norge. Den endte 144-144.
Det betØd, at holdene måtte ud i shoot off med en pil

udendørs-EM.

Stephan Hansen.

til hver skytte.
Tanja Jensen skød en

dendørs s§dning.

Spænding mod Norge

10'er, inden Stephan Han-

Ny guldmedalie i

Den danske vej til guldfinalen gik ud over Belgien
i kvartfinalen, som klart

sen fulgte op med en S'er.
Det var samlet to point mere end nordmændene, der

rede i morgen 6ge sin guld-

til

et

Hun har tidligere vrindet
EM for damejuniorer i in-

Her står han i den individuelle finale over for serberen StephanVarga.

- Jeg kender ham slet
ikke. Han har overrasket
alt og alle ved at komme så

langt, siger Stephan Hansen.

sigle

Stephan Hansen kan allesamling.

JENS.CHRISTIAN BORRE TARSEN
jbl@ftgruppen.dk

Ar i S
Ingen over og ingen ved siden af
VM- og EM-bueskytte fra
S

LL,^d

Nykøbing
Lørdag 24. ma1 201 4 kl. | 4:5 5
Den unge Stephan Hansen (billedet)
fraNykøbing F. er lige nu
uovervindelig i international
bueskydning. Ingen over, men heller
ingen ved siden af ham, kan man
konstatere, efter at han lørdag
eftermiddag har vundet sin 2.
guldmedalje ved ungdoms EM i
Slovenien. I dag var det i compound
junior, hvor han med stor sikkerhed
besejrede sin konkurrent fra Serbien
med 146-140 og fra start til slut var
foran. Det er 4. år i træk, Stephan Hansen vinder enten VM- eller
EM-guld. En helt fantastisk præstation, som ingen andre har noteret
sig for. I torsdag vandt han dette EMs første gulmedalje, da han
sammen med makkeren Tanja Jensen fra Tåstrup vandt mixkonkurrencen. I den finale gik det udover skytter fra Tyrkiet, hvor
Stephan Hansen 8. juni er på banen igen og skyder World Cup.
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Koncentrationen lyser ud af den dobbelte europamester Stephan Hansen i guldfinalen mod serberen Stephan Valga.

Lokal

buesffie

snupper

i juniorrækker dobbelt EM-guld

Skyde godt, Stephan
UUBUANA Stephan
6m
JT.; Hansen er urørlig

Stephan Hansen iubler
sammen med juniorland+
træner Kasper Hovgaard
Larsen (th). Til venstre ses
den slagne serber Stephan
Varga og hans træner.

med en bue i hånden. Når
han spænder strengen og
sender pilen af sted, ram-

mer den bare så meget
mere præcist end mod-

Pavnrroro

standernes.

Lørdag blev

Stephan

Hansen fra Nykøbing F.
Bueskyttelaug endnu en-

den havde lagt sig
formiddag.

lfidag

i com-

Alligevel skød Stephan

pound-s§dning for junio-

Hansen "kun" 146" point

rer.

mod serberen.

gang europamester

Han besejrede

i

- Det var nerver. Det er
ikke i finaler, at man s§der rekorder, fortæller

finalen

stævnets store overraskelse Stephan Varga fra Serbien med cifrene 146-140.

Stephan Hansens far, Dan
Hansen, der fra sidelinjen
heppede på sØnnen.

-

Jeg har en fantastisk
fornemmelse i kroppen.
Det er fierde år i træk, at

jeg står med en guldmedal-

Dobbelt EM-guld

je. Det kan ikke blive stØrre, jubler Stephan Hansen
fra Slovenien.

Sejren i den individuelle
konkurrence var Stephan
Hansens anden triumf i
den slovenske hovedstad

En imponerende samling

Ljubljana.

Nu da den nybagte europamester er ved det.
Lad os da bare opremse
hans gyldne meritter på

ungdomsfronten.

Torsdag skød han sig
phan Hansen vel undt, hvis
han l6rdag aften i den slovenske hovedstad svingede
hofterne på dansegulvet.

:VM-guld. 2012: EM-

Værterne fejrede nemlig

guld. 2013: VM-guld: 2014:
EM-guld.

stævnets afslutning med

201

1

Det skal kun være Ste-

Stephan Hansen førte finaledysten fra start til slut.
Stillingerne undervejs
var 29-27,59-56, 87-85 og

lL7-t12.

et disko-party for de unge

EM-turneringen har været præget af en drilsk vind

deltagere.

på kryds og tværs,

men

tops

i

til

mix-konkurrencen
med Thnja Jensen fra Taastrup. Det danske par
besejrede §rkiet i finalen
med 152-148.
JENSHRISTIAN BORRE LARSEN

jbl@ftEruppen.dk
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i Slovenien forleden da den unge buesk).tte
Stephan Hansen endnu en gang høstede guld.
Jubel

Pnvnrroro

FIot medaljehøst

J

AF LARS HOVGAARD, CHEFREDAKTøR
hov@ftAruppen.dk
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EM-guld

til buesl{ytten Stephan

r

Hansen fra Nagel-

J

sti. og world cupguld til kqjakroeren Ren6 Holten
Poulsen fra Maribo.
Det blev en weekend med meget flotte resultater til
to af landsdelens unge sportsfolk, der begge impo-

nerede i deres respektive sportsgrene. 0g faktisk
kan Stephan Hansen kalde sig dobbelt europamester, idet han også vandt mix-konkurrencen med sin
partner Tanja Jensen ved EM i Slovenien.
Ren6 Holten Poulsen høstede på imponerende vis
guldet i Ungarn, selvom en større omgang forkølelse dagen forinden havde udfordret ham i det
førsle løb.
Begge sportsfolk har deres unge alder til trods været på toppen i flere år og er ikke-uvante med at
komme på podiet, når der skal deles medaljer og
hæder ud.
Således har Stephan Hansen fra Nykøbing F. Buesl1yttelaug flere år i træk hentet både VM-guld og
EM-guld - og man forstår til fulde den unge buessttes spontane jubelreaktion efter sejren i Slovenien:
Jeg har en fantastisk fornemmelse i kroppen. Det
er fjerde år i træk, at jeg står med en guldmedalje.
Det kan ikke blive større...
Weekendens anden medaljetager, Rene Holten
Poulsen, Maribo Kajakklub, har i flere år domineret
i kajakroernes verdenselite og kan således både
kalde sig regerende europamester på såvel 500
som 1000 meterdistancen samt VM-sølwinder på
500 meter. Forleden kunne han så som nævnt føje
endnu en guldmedalje til samlingen, der efterhånden er ganske omfattende.
Det er en imponerende medalje- og titelhøst hos
begge, der vidner om engagement, målrettethed,
viljestyrke og store ambitioner, og samtidig er de
unge sportsudøyere gode rollemodeller og - endnu
en gang - med til at seette Lolland-Falster på det
sportslige landkort. Stort tillykke.
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