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Halvsløi Stephan Hansen
med fremragende resultat
Den danske junior-

bueskytte imponerede
med en tredjeplads i den
indledende s§dning
ved senlor-EM i Polen.

RZESZOW Stephan Han-
sen, Nykøbing F. Bueskyt-
telaug, kan være på vej
mod et sensationelt resul-
tat ved EM for senior i den
polske by Rzeszow.

Den blot l7-åige junior-
compoundskytte place-
rede sig ved onsdagens
indledende skydning på en
imponerende tredjeplads
blandt de 42 skytter fra 17

nationer.
Stephan Hansen blev no-

teret for 594 point, hvilket
var en tangering af hans

egen danske rekord. Og
hvis han ikke havde n@je-

des en nier på den allersid-
ste pil, var det rent faktisk
blevet dansk rekord.

Den store præstation
sættes yderligere i relief
af, at Nagelsti-drengen fY-
sisk ikke var på toppen på
grund af feber og hosten.

- Ja, jeg f@ler mig lidt slØj;
så jegved ikke rigtigt, hvad
jeg skal have af forventin-
ger til finales§dningen,
fortæller Stephan Hansen
i telefonen fra det syd6st-
lige Polen.

Her mØder Stephan Han-
sen torsdag eftermiddag i
første omgang Stuart Wil-
son, Irland, i sekstendels-
finalen..

- Jeg håber da at nå et
par rundet men det er ofte
små marginaler, der bliver
afgØrende, når det spidser
til, siger Stlphan Hansen.

Den flerfoldige dan-
ske seniormester Martin
Damsbo' havde.. også en
god indledende s§dning
og blev numriler fire med
593 point; mens den ind-
kaldte reserve Jan Baqg
skØd 576 og som nummer
33 lige netop ikke kommer
med på den individuelle fi-
naledag.

Til gengæld står Dan-
mark stærk i holdkonkur'
rencen med en fornem an-
denplads i den indledende
s§dning med samlet 1763
point. -neb

Stephan Hansen tangerede ved senior'EM I Polen sln egen dan-

ske rekord på 594 point, der blev sat for halvanden uge slden.
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L7-iliEe Stephan Hansen skød sig ind i den europæiske seniorelite med bronzemedalien i Polen. Acrrvroro: Dnn Hnrusrt

Stephan Hansen feiede de fleste konkurrenter til side ved EM i Polen

Sensationel EM-bronze
til l7-årig stortalent
AI RzEszow - De1 er min
IÆ ,rrrr," præstation, og
jeg er meget glad for min
bronzemedalje.

Sådan sagde den blot
17-årige fØrsteårs junior-
bueskytte Stephan Han-
sen, NykØbing F. Bueskyt-
telaug, få timer efter et
nærmest sensationelt gen-
nembrud på den interna-
tionale scene.

Torsdag eftermiddag
erobrede skoleeleven fra
Nagelsti bronzemedalje
i compound-klassen ved
indendørs-EM for senior
i den polske provinsby
Rzeszow.

Koldblodi§ f inaleafdeling
Stephan Hansen var kold-
blodig i finaleafdelingen og
levede op til tredjepladsen
i den indledende s§dning
fra dagenfør.

Faktisk var Stephan
Hansen kun marginaler
fra at nå finalen men tabte
knebent til den 3l-årige er-
farne hollænder Peter El-
zirgai semifinalen.

Forinden havde danske-
ren slået Stuart Wilson,
Irland, i sekstendelsfinalen
stensikkert 6-0 og derpå
den stærke italiener, Ser-
gio Pagni, 6-2 efter fire ind-
gange, hvor Stephan ramte
plet med alle pile.

Dermed fik danskeren
revancheret finaleneder-
Iaget til den tredobbelte
World Cup-vinder frå et
stævne i Berlin før jul.

I kvartfinalen blev endnu
en italiener, Mauro Bovini,
ekspederet af vejen efter
en meget tæt dyst, hvor
Stephan Hansen tabte
f6rste indgang men derpå
scorede maksimum med

de næste 12 pile og vandt
7-3.

Skrap hollænder
Peter Elzinga er en rutine-
ret verdensrekordholder
udendørs, og han var altså
en tand for skrap for Step-
han, der dog f6rst måtte
strække bue efter femte og
sidste indgang.

Her skød begge kombat-
tanter maksimum-point, og
hollænderen vandt 6-4.

- Det var meget tæt, og
selvf@lgelig stiger nerve-
presset mod slutningen af
konkurrencen, og det præ-
gede måske min indsats
netop her, sagde en snot-
forkØlet Stephan Hansen i
telefonen fra Rzeszow.

Fysisk har han ikke været
på toppen under konkur-
rencen på grund af feber i
kroppen og hovedpine.

Men det påvirkede ham
åbenbart ikke i kampen
om bronzemedaljen i det
rent danske opgør mod
Martin Damsbo. Step-
han vandt meget sikkert
6-0 efter bare tre indgange
med maksimumpoint.

Stephan Hansen har de
to foregående år vundet
både verdens- og europa-
mesterskabet som cadet-
skytte.

- Men der er mere pre-
stige i at vinde en senior-
medalje, understregede
Stephan Hansen.

Han har chancen for at
vinde mere metal, når Dan-
mark i dag stiller op i hold-
konkurrencen, hvor trioen
blev nummer to i den ind-
ledende skydning.

TORBEN MøLGMRD
tm@folketidende.dk
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Den danske trio i de øde trøiet, der vandt EM-bronze i holdskydningen i senior compound. Fra venstre: Martin Damsbo, Jan Bang og
Stephan Hansen, det Cøt sig klar til at skyde. Foro: Dnru Hnruseru

Stor dansk succes ved EM i buesl<ydnin§, i Polen

Stephan Hansen vandt
o

også bronze i holdskydning
eI RzEszow Succesen
trC rbrtsane iredag tbr
de danske bueskylter ved
de europæiske indendørs-
mesterskaber i Rzeszow
i Polen - og i særdeleshed
for l7-årige Stephan Han-
sen, Nyk6bing F. Bues§t-
telaug, der for anden dag i
træk sikrede sig en plads
på medaljeskamlen.

Efter den sensationelle
individuelle bronzemedal-
je i seniorklassen torsdag
havde Nagelsti-drengen,
der jo kun er juniorskytte,
stor andel i gårsdagens

danske bronzemedalje i
holds§dningen i com-
pound-klassen.

Danmark havde i den
indledende s§dning pla-
ceret sig på andenpladsen,
og som forsvarende euro-
pamester var der naturlig-
vis visse forventninger om
metal på ny.

Den danske trio blev
dog svækket umiddelbart
før EM, hvor tredjeskytten
Torben Johannesen måtte
melde fra på grund af en
skade og i stedet blev er-
stattet af Jan Bang.

Alligevel leverede trioen
med Stephan Hansen, Mar-
tin Damsbo og Jan Bang
fine resultater.

Danmark trådte i finale-
afdelingen ind i kvartfina-
len og vandt knebent over
Rusland med 235-233 ud af
240 mulige point.

Derpå ventede det meget
steerke franske mandskab,
der var en kende for skar-
pe og vandt 237-234.

Danmark kom flot igen
og holdt pointmæssig ni-
veau ved at besejre Norge i
bronzekampen234-232.

Det har allerede inden
guldkampene l4rdag væ-
ret et forrygende EM for
de danske bueskytter.

Sarah Sonnichsen, Tha-
strup, står i finalen i dame-
junior compound og også
i holdfinalen med Tanja
Jensen, Gladsaxe, og Ida
Frandsen, Tåastrup.

Derudover vandt Anne
Marie Laursen, Silkeborg,
bronze i damejunior i den
olympiske recurve-klasse.

TORBEN MøLGMRD
tm@folketidende.dk


