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Foro: Frellvtrue K. KmrsEl

Buesffieforbundet har udta$et 77 buesffier til EM i Nykøbing

NYkøbi ng-bueskltte med

på det danske EM'hold
æ
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NYKøBING

En

over-

raskelse er det ikke,

at Stephan Hansen, NYkØ-

bing F. BueskYttelaug, er

blandt de 17 bueskYtter,
som Dansk Bueskl'ttefor-

bund har udtaget til europamesterskabet for ung-

domiNykøbingijuli.

Stephan Hansen er regerende verdensmester i
herre kadet comPound og

skyder nu efter at blive
Europas bedste.

Forbundets Pressechef
Søren Holst Sonnichsen'
tØver ikke med at udråbe

Stephan Hansen som et af
de store danske medaljehåb i kadet comPound.
Men han nævner andre

medalje-asPiranter

i

fire

andre klasser - Sarah Stin-

nichsen fra TaastruP

i

Pi-

Andersen, SØnderborg' og
Mads Knudsen, BrobY'
Dame junior comPound:
Ida Frandsen, TåastruP.
Herre kadet comPound:
Stephan Hansen, Simon
Mikkelsen, LYngbY' og

Nynne Sophie Holdt-Caspersen, Aalborg.

Herre kadet

recurve:

Mads Kenneth Andersen'
Tåastrup, Laust Andersen,

København, og Aske Halskov, Aalborg.
Dame kedet recurve: Ma-

gernes kadet comPound,

Ren6 Kristiansen, Christi-

juniorskYtten Claus Frantzen fra NordkYsten i compound samt Anne Marie

ansfeld.

thilde Hellmund

Dame kadet comPound:
Sarah Siinnichsen'
Herre junior recurve: Ni-

Aalborg.
EM begYnder 3.

slutter lørdag 7.

junior recerye'

nichsen, TaastruP, og Mathias Galberg, Aalborg'

bryggen.

Laursen, Silkeborg' og
Nikolaj Wulff, Aalborg' i kolaj Wulff, Frederik SonDe danske hold:
Herre junior comPound:
Claus Frantzen, Joachim

Dame junior recer-ve:
Anne Marie Laursen og

TØnder,

juli og
juli med
finaleskydning På SlotsALLAN PLENBORG
ao@folketidende'dk
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Dan Hansen, fotmand fol Nykøbing F. Bueskyttelaug (tv)
og bestyrelsesmedlem Klaus
Lykkebæk præsentetede stolt
den officielle EM-plakat, da
klubben for to år siden blev
udpeget til EM-vært 2012.
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Foro: Al:oERs KNuoseru

Dansk Bueskytte Forbund
Rolf Lind samt borgmester
John Brædder vil alle byde
deltagerne velkommen.

Fra tirsdag morgen til

vil der blive
skudt på B.1921's anlæg.
64 baner fordelt på tre
fodboldbaner skal i anven-

fredag aften

delse.

Der skydes med to forskellige buer - compound
og recurve, som er den
olyrnpiske bue. Der konkurreres ligeledes i to aldersklasser - kadet, hvor
deltagerne er 16-17 år, og
junior, hvor bueskytterne
er mellem 18 og 20 år.

Nykøbin$, F.

Buesffielau$s største arrangement til dato:

ropas bedste bueskytter
rt5vua'rt ->
mødes til EM i Nykøbing
Eu

Lørdag finder de individuelle finaler og holdfinaler sted, hvilket sker
på Slotsbryggen. Dette arrangement ser alle i NykØbing F. Bueskyttelaug frem
til. Det bliver første gang i
EM's historie, at deltagerne
skal skyde over vandet.
Det samlede budget er

på svimlende to millioner
kroner. Men formand Dan
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NYKøBING

Det er

et

som Nykøbing F. BueskytItelaug har kastet sig ud i:
lHele næste uge er klubben
lvært ved de 13. europame1

sterskaber udendørs for

lungdom.
315 bueskytter fra32 nationer kommer til Nyk6bing i løbet af weekenden.

Dertil kan lægges trænere

og ledere, VlP-gæster med
præsidenten for det europæiske forbund Mario
Scarzella fra Italien i spid-

sen samt forældre til

de

unge bueskytter.

Danmark stiller med 17
bueskytter med den indi-

viduelle verdensmester
i herre kadet compound
Stephan Hansen fra NykØbing F. Bueskyftelaug som

toppen af kransekagen.

Nykpbing F. Bueskyttelaug har 40 frivillige
Iedere tilknyttet mesterskabsstævnet. Men desuden får klubben hjælp fra
foiældre til de deltagende
danske bueskytter samt
bueskytter, som er blevet

seniorskytter.

De mange deltagere og
ledere indlogeres på van-

drerhjemmet i NykØbing,
hoteller og kroer samt på
CELF.

EM begynder

mandag
med indskrivning og officiel træning på banerne

på 8.1921's anlæg,

hvor

åbningsceremonien også
finder sted fra klokken
17.15. NykØbing F. Bueskyttelaugs formand Dan
Hansen og formanden for

Hansen ryster ikke på hånden.

- Det må og skal ikke give underskud. En lille forening som vores har ikke
mange penge, siger Dan

Hansen, som tilføjer, at
man har budgetteret med
et lille overskud.
ALLAN PLENBORG
aD@folketidende.dk

Stephan Hansen håbet at
vinde tre medaljer ved EM På
hiemmebane.

men med de øvrige 16 danske landsholdsskl.tter og
omkring 300 andre euro-

pæiske bueskl'tter i den
offi cielle åbningsceremoni
på B.192I's anlæg, der er
ramme om de første fire
mesterskabsdage. Løtda-

gens finaleskydning skal
afgøres på Slotsbryggen,
hvor der skal skydes over
indsejlingen. Og her håber
Stephan Hansen at være i
to finaler - den individuelle
og holdkonkurrencen.
EM-favoritter

Stephan Hansen stiller og-

så op

i

mixed-konkurren-

cen sammen med Sarah
Sijnnichsen fra TaastruP. I
den danske lejr er forventningerne store til Sarah
Sonnichsen og StePhan
Hansen. De regnes for favoritter til at vinde fredaI

i

gens finale, der afuikles på
B.1921's baner.

Stephan Hanserr skal
fprste gang

i konkurrence

tirsdag eftermiddag, hvor
han skyder kvalifikation i
den individuelle konkurrence.

-

Kvalifikationen bliver

ikke afgørende for, hvordan det vil gå mig. Den

Hjemmebanehåbet Steph an Hansen er hlandt EM-favoritterne

handler udelukkende om
seedningen, men selvfølgelig forsgger jeg at lave

I

Verdensmesteren sigter
efter eu ropamesterska bet
€W
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NYKøBING Formen er

som den sKal være

at vinde europamesterskabet, siger Stephan Hansen,
som således dæmper forventningerne en smule.
Men Stephan Hansen,

kendt at vinde verdensmesterskabet efter nogle

- Der er især to dygtige
kroater og en græker, som

imponerende resultater og
en europarekord på vejen

jeg vurderer som mine
værste rivaler til at vinde

mod finalen, hvor belgiepound bueskydning Ste- som fyldte 17 år den 19. ren Renaud Domanski blev
phan Hansen sigter de juni, vedkender, at han er besejret stort.
næste dage efter europa- blandt favoritterne. Det
gjorde han også i august Favoritterne
mesterskabet.
- Somverdensmester - og
sidste år forud for VM i Renaud Domanski er
på hjemmebane - forven- Polen, hvor han udtalte, blandt deltagerne ved EM,
ter mange, at jeg vinder. at han var en af otte, som men Stephan Hansen har
ikke belgieren blandt forMen så enkelt er det ikke. kunne vindeVM-titlen,
Det lvkkedes som be- håndsfavoritterne.
Jeg skal ramme dagen, for

en medalje, siger Stephan
Hansen, som har trænet
målrettet.
- Jeg har intensiveret
træningen de seneste uger,
afslører Stephan Hansen,
som netop er blevet færdig
med sit første år på HHX-

dagenfør dagen.

Verdensmesteren fra
2011 i kadetternes com-

studiet på CELF.
I aften deltager han sam-

et godt resultat, siger Stephan Hansen, som vil være tilfreds med en top fem
placering.
Efter kvalifikationen går
man over til knockoutsystemet, hvor der dystes
mand mod mand. Her vil
der ikke være råd til en

dårlig skydning. For

så

kan man være ude af mesterskabet.

De første to runder i

knockout-fasen -' 1/48- og

ll24-dels finalerne skydes
tirsdag aften. Onsdag fortsætter compounds\rtterne

de individuelle

rencer frem

konkur-

til og med se-

mifinalerne, der begynder
klokken 17.30.
ALLAN PLENBORG
a?@folketidende-dk

