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Stephan Hansen yandt weekendens svenske stævne Borås lndoor Open, Foro: Flevnrrue K. KnnrsElr

Stephan Hansen ser'rede i syensk indendørsstæyne

Mesteren havde styr
på bue, pile og neruer
ry eonÅs Stephan Han-
"å;: sen fra NykØbing F.
Bueskyttelaug gjorde det
igen - skød sig til tops i et
internationalt stævne.

Nagelsti-drengen sejrede
i Borås Indoor Open i Sve-
rige, hvor 19 bueskytter
stillede op i senior com-
pound klassen.

Konkurrenterne kom pri-
mært fra de nordiske lande
og talte flere norske og
svenske landsholdsskytter.

Stephan Hansen lagde
moderat ud i kvalifikati-

onss§dningen med 586
point - en spids færre end
han sædvanligt s§der.
Bedst var Magnus Carls-
son fra Sverige med 588
point.

I knockout-s§dningen
mødte Stephan Hansen
lutter svenske bueskytter -
og alle fik bank.

Stephan Hansen besej-
rede den svenske kvinde
Sofie Ståhlkrantz 6-2 i ot-
tendedelsfinalen.

I kvartfinalen blev Isak
Carlsson besejret 6-0. Ste-

phan Hansen vandt med de
tilsvarende cifre mod Linus
Strcimberg i semifinalen.
I finalen mødte Ste-

phan Hansen vinderen af
kvalifikationen, Magnus
Carlsson. Og det blev en
tæt affære, hvor Stephan
Hansen havde bedst styr
på bue, pile og nerver og
vandt 6-4.

- Det var fedt at komme
igen og vise mit niveau i
knockout-skydningen eft er
en kvalifikationss§dning,
hvor tingene drillede mig

en del, fortæller Stephan
Hansen, som udover guld-
medalje vandt 3.700 sven-
ske kroner (3.000 danske
kroner).

Allerede den kommende
weekend venter der en
endnu . stØrre udfordring
for juniorverdensmeste-
ren, når han deltager i en
invitationsturnering i den
tyske hovedstad, Berlin.
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Bues§rtte-talentet Stephan Hansen fra Nykøbing F. hax lige været et
smut i Sverige og har taget guld med hjem fra Borås lndoor Open. I
senior compound stillede han sig efter s§dningen øverst på
sejrskamlen efter konkurrence med 18 anfue s§rtter, heraf flere
norske og svenske landsholds§tter.

Det var således den wenske landsholds§rtte Magnus Carlsson, der
blev besejret 6-4 af Stephan Hansen i finalen.


