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varm EM-opgave
Bueskltte på

Stephan Hansen står
overfor et af årets store
begivenheder i Armenien.

ECHMIADZII{ - Der er godt
nok varmt, stØnner Ste-
phan Hansen i telefonen.

' Den unge bueskyfte fra
Nykøbing F. Bueslryttelaug
er landet til senior-EM i
Echmiadzin i Armenien,
hvor temperafuren over
middag snildt sniger sig
op på knap 40 grader.

I Kaukasus' bageovn stil-
ler Stephan Hansen i denne
uge op til EM for seniorer i
compound. Stephan Han-
sen s§der i dag kvalifika-
tion med 72pile.

- Vi s§der heldigvis om
formiddagen, siger Ste-
phan Hansen

Med en placering som
nummer -11 på europa-
ranglisten har Stephan
Hansen på papiret gode
chancer for et godt resultat
blandt de bedste seniorer.

Han er senere på ugen
også med i holdturnerin-
getr, hvor Danmark er
forsvarende verdensme-
stre. Stephan Hansen s§-
der sammen med Martin
Damsbo, Thastrup, og Pa-
trick Laursen, Midtjynd.

Danmark er også med i
mixedrækken. Hvem der
udgør den røA-hyide duo,
afhænger af dagsformen i
Echmiadzin.

EM-stævnet slutter på
lørdag.

Borre
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Bues$te l2'er
i Ellil-lsalifikation

.\
ECHMIADZII{ Stephan finale. Samlet vinder af
Hansen sluttede kvali- kvalifikationsrunden
fikationss§dningen til tteir Uartin Damsbo
senioFEM'i Echmiadziii få'faastrup med ?08
som samlettolver. point. Toer blev Patrick

Den lokale sffis lra Laursen, Midtfyn, med
Nykøbing E Bueskyt- ligeledes 708 point. Da
telaug lagde tirsdag for- Damsbos pile sad tæt-
middagstærl*udifØrste test'på krydserne inde i

I runde med en tiende- selve lO'eren på skiven,
plads, inden han i anden vinder han. Dermed
runde blev nummer 23. blev det også afgiort, at
Samlet scorede Stephan det er Damsbo, som i
Hansen 698 poir*,r,Eer- mixed bliver Danmarks
med er" hea- klar ti!, ef- mandlige repræsentant.
:termlddaSens 24.-dels- Borre
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Stephan Hansen
videre til EM
Den lokale buesMte eks-
pederede nordmand ud af
turnerlngen I Armenlen.

ECHMIADZIN Stephan Han-
sen skød sig tirsdag efter-
middag videre til senior-
EM i Echmiadzin, der
ligger i Armenien.

Den l9-årige compound-
skytte fra Nyk6bing F. Bue-
skyttelaug, der kun er ju-
nior, vandt i 24.-delsfinalen
over nordmanden Mats-In-
ge Smordal-Ericsson.

Opgøret kunne ikke væ-
re mere spændende. Ste-
phan Hansens pile sad kun
en anelse mere præcist på
skiven, hvilket sejrscifrene
147-146 vidner om.

Dermed er s§tten fra

Nagelsti klar til 16.-dels-
finalen, hvor han torsdag
møder Alberto Blazquez
fra Spanien.

Holdturneringen begyn-
der i dag.

Her s§der Stephan Han-
sen safilmen med Martin
Damsbo, Tåastrup, og Pa-
trick Laursen, Midtfyn.

Holdet er seedet to6r ef-
ter kvalifikationen, og som
regerende verdensmestre
har danskerne gode chan-
cer for en ny topplacering.

Den danske trio møder i
deres første match, kvart-
finalen, enten Tlrkiet eller
Sverige.

FØrste pil sendes af sted
omkring klokken 08.00
dansk tid. Borre
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Bueskytte fra Nykøbing F. i
vælten ved EM
Onsdag 23. juli 2014 kl. 04:30

Bueskytten Stephan Hansen fraNykøbing F. er nu i vælten ved
senior-EM i Amrenien, hvor de næste par døgn vil vise, om der bliver
hængt metal om halsen på ham. I dag skal han med
holdkammeraterne Martin Damsbo fra Tåstrup og Patrick Laursen fra
Midtfyn s§de kvartfinale for hold. Torsdag står der individuel
s§dning på menukortet.

Stephan Hansen starter med 16.-dels finale mod spanske Alberto
Blazquez, og hvad der herefter følger - om alt går vel.
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Mestrene i hurtig exit
Danmarks verdensmestre
i compornd hotdbues-lryG
ning skufrede ved EM I

Armenien og tøg allerede
ud i kvartftnalen.

strup, og Patiiek-Laq1qen,
Midtflm, skuffede ved se-
nior-EM i-, ienien i,di;
sciplinea,.cornpogqd hol&
s§dning.

De regerende verdens-
mestxe fra i fior kunne
ikke leve op til forvenErin-
gerne om en topplacering,
idet triben allerede røg ud i

kvartfi nalen mod Tlrkiet.
Danmark var efter en

andenplads i' kvalifika-
tionen topseedet sammen
med llolland i det 14landb
store felt og glk direkte til
kvartfinalen.

Tæt opgur mod Tfkiet
Men her duttede det hele
efter et meget tæt opgør
mdt-meroeer,': der. vandt
233-23l,hvor 240 point er
maksimumscore.

$rJreqne skulle vise sig
skrappe nok til at gå hele
vejen til finalen, hvor de
møder Holland; mens Dan-
mark må {n6jes'" med fem-
tepladsen.

Stephan Hansen skal i
dag forsøge at markere
sig i den individuelle tur-
nering, hvor han'i ll16-fi-
nalen mØder Alberto Blas-
quez, Spanien.

Den l9-årige Nykøbing-
bueslrytte, der endnu kun
er iunior, blev nummer 12
i kvalifikationeh og slog
i første knock out-runde
nordmanden Mats-Inge
Smordal-Ericsson'med de
tætte cifre 147-146. -neb

ECHMIADZIN Den:', dariske
trio med Stephan Flærsen,

G*.)dUr,.Ss*^d 4r,5

Lang næse af skuffelse til
bueskytter - også i l\ykøbing F.
Torsdag 24. juli 2014 kI. 23 :04

Det blev en alvorlig afklapsning til det danske landshold ved senior-
EM i bues§dning i Armenien i denne uge. En lang næse af skuffelse
fik talenterne, der blev slået ud allerede inden, det sådan for alvor gik
løs. Først var det holdet i herre compound, der trods favoritstatus blev
sendt ud af turneringen af Tyrkiet.

Stephan Hansen fraNykøbing F., Martin Damsbo fra Tåstrup og
Patrick Laursen fra Midtfrn nåede såeledes kun til ottendedels finale.

Værre endnu gik det for Stephan Hansen individuelt, idet spanieren
Alberto Blazquez sendte ham ud af turneringen allerede i en
sekstendedels finale.
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To danske

Danmark vandt bt.a. EM.
giuld for mixhold i com-
poundrlassen med Maftln
Damsbo,ngf'de butantefi',
Tania Jeniån.-' .' "'-'

rEGllMlADZIil, =.ir 
D-anq-rark

vandt. fre;@g;to rredaljer
ved EM i bues§dning, der
foregår i armenske Ech-
miadzin.

Den individuelle ver-
densmester .Maja . Jager
var"ned til at vinde sølv i
mixhsld i reerrwe sammen
med landsholdsdebutanten
NikolajWulff.

Danskerne ha.vde pårv§
til finalen ,mod Rusland
,slået blandt tndre: Sp anien
og f inland;.m€n russerne
var for godgi-.en ellers tæt
finale. Derfor måtte Jager
ogWulffnØjes med sø1v

Sportschef Allan B.
Grønkjær fra Bues§dning
Danrnark er alligevel godt
tilfreds.

r Danmark kæmpede rigtig
hårdt tor ggldet, men Rus-
land var for stor en mund-
tuld i dag.Vi er rigtig stolte
over sølvmedaljen.

- Shrtterne og holelet bag
har leveret imponeret hele
ugen i Armenien" hyor de
konkurrerer i 40-60 grader,
siger Grønkjær i en pres-
semeddelelse fra Bues§d-
ningDanmark.

Der var også succes for
det danske mixhold i com-
pound, der modsat recurve
ikke er på Ol-programmet.
Her vandt Martin Damsbo
og debutanten Thnja Jen--
sen Elv[-guld - efter en fi-
nalesejr over Rusland 152-
152 (20-18).
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Stephan Hansen får mulighed for at revanchere et skulfende EM, når han i næste uge deltager ved et World Gupstævne I Polen.

PRunrroro

Stephad Hansen oplevede et skuffende senior-EM i Armenien

Nervøsitet kostede dyft
filE ssHr'^DZIN - Jeg skal
*-"å: i]<k€ lægge skjul på,
at jeg havde håbet på et
bedre resultat. Men jeg fik
ikke kontrol over neryerne
og havde heller ikke mar-
ginalerne på min side i de
afgørende s§dninger.

Sådan lyder den kortfat-
tede konklusion hos den
19-årige bueskytte Step-
han Hansen, NykØbing F.

Bueskyltelaug, efter ju-
niorverdensmesteren på
compound-buen
i 1/16-finalen i
viduele konkurrence ved
senior-EM i Echmiadzin i
Armenien.

- Jeg havde håbet at nå
frem til kvartfinalerne i
den individuelle konkur-
rence, fortæller en skuffet
Stephan Hansen i telefo-
nen fra Kaukasus-egnen
nær grænsen til Asien.

Men den rutinerede Al-
berto Blasquez, blev ende-
stationen, idet den 39-årige
spanier vandt et tæt opgør
t44-t43.

Dermed slutter Stephan
Hansen, der endnu kun er
junior-skytte, som nummer
17 ved EM-stævnet.

- Jeg havde endnu chan-
cen for at komme å point
med Blasquez før de sidste

tre pile, men en nier og to
tiere var ikke nok, konsta-
terede Stephan Hansen,
der ligger nummer 28 på
verdensranglisten.

Blasquez, der også score-
de 29.point i sidste runde,
indtager på samme liste
blot en placering som num-
mer 121.

- Det skal man nu ikke
lægge så meget i, for det
kan lige så godt handle om,
at Blasquez ikke har delta-
get i så mange internatio-
nale stævner på det sene-
ste, siger Stephan Hansen.

- Jeg har noget at arbejde
med ved træningen, hvor

det bl.a. handler om at få
nervøsiteten under kontrol,
siger Nagelsti-drengen, der
kun er hjemme i en ugestid
før næste store opgave.

Nemlig fjerde afdeling af
World Cup'en, der afuikles
i Wroclaw i Polen i week-
enden 2.-3. august.

Senere i august er Step-
han Hansen inviteret til et
terræn-bueskyttestævne i
FortVanlier i Belgien, hvor
man s§der på skiver på
varierende afstande.

TORBEN MøLGAARD
tm@ftgtruppen.dk

røg ud
den indi-


