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Bueskytten Stephan Hansen fra Nykøbing F. kommer noget rundt i
verden. Lige nu er han ved at gøre sig klar til et intemationalt
ungdomsstævne i Slovenien 13.-18. maj og 10.-16. juni står der
Tyrkiet på opholdsstedet. Det sidste sted deltager han i et World Cup
seniorstævne, som tillige udkæmpes i Kina, Columbia og Polen.

Stephan Hansens ambition er at blive deltager ved VM i København i
2015. Det er dette måI, alle hans forberedelser (stævnedeltagelser)

sigter mod.
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Stephan Yandt kvalifikationen
UUBUANA Stephan Han-
sen, Nyk6bing F. Bueslryt-
telaug, fik en noget sløv
start på den indledende
kvalifikation ved Junior
Cup'en i den slovenske
hovedstad Ljubljana, hvoi
der deltager 15 bueslrytter i
junior compound-klassen.

Men "Arets Idrætstalent"

på Lolland-Falster skød
godt i slutfasen og blev no-
teret for i alt 694 point.

Det er et pænt stykke fra
den l7-årige danskers ny-
este europarekord på 705
pojnt (720 er. maksirnum),
men det var,nok til at ind-
tage fprstepladsen.

Nærmeste konkurrent

Leonardo Pardini, Italien,
skød også 694 point; men
Stephan Hansen vandt på
grund af flest 10'ere.

Dermed går nykøbingen-
seren direkte i kvartfi4alen
på torsdag, hwor: han mØ-
der enten Jsnathan Bull,
Storbritannien eller'Vitaliy
Noskov, Rusland. -neb

Internationalt pinse-guld til
bueskytte fra Nykøhing F. G*\Å[e5s u",Å h',is
Lørdag 18. maj 2013 kl. 17:32

Bueskl.tten Stephan Hansen (billedet)
har pinselørdag eftermiddag sikret sig sin
næste medalje. Det blev til guldmedalje i
junior compound, hvor s§tten fra
Nykøbing F. Bueskyttelaug deltager
første ar. Men alting tyder altså på at
han fortsætter sin hidtidige sejrsgang,
idet dagens finalemodstander fra Italien
ikke fik 6t ben til jorden Guldet blev
vundet i Sloveniens hovedstad Ljubtjana,
hvor Stephan Hansen har deltaget i en
junior cup den sidste uge.
Finaleresultatet blev 144-135 i
Nykøbing-sffiens favør. Allerede fra
start lagde stephan Hansen sig i spidsen ved at skyde maksimum
points.

Resultater og billeder fra stephan Hansens deltagelse i slovenien kan
studeres på www. stephanhansen.dk
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Stephan Hansen skyder
sig i europæisk finale
Bues$ten fra Nagelsti
besejrede sine konkur-
renter i torsdagens knock
out-s§dning.

UUBUANA Stephan Hansen
har i morgen mulighed for
at levere endnu et stort re-
sultat, når han skyder fina-
le i årets fprste europæiske
Junior Cup i den slovenske
by Ljubljana.

Stephan Hansen, der er
europa- og verdensmester
for kadetter (indtil 17 år),
vandt tirsdagens kvalifika-
tionsrunde og han fortsatte
med at brillere i torsdagens
knock out-s§dning, hvor

hans modstandere faldt på
stribe.

Den l7-årige bueskYtte
fra Nagelse med medlems-
skab i Nykøbing F. Bue-
s§ltelaug er således klar
til lørdagens finale, hvor
han møder italieneren
Alessandro Maresca, der
blev nummer seks i kvali-
fikationsskydningen.

Udover Stephan Han-
sehs meriter ved Junior
Cup kan Bueskydning
Danmark også glæde sig
over, at Martin Damsbo fra
Taastrup ligeledes torsdag
skØd sig i finalen ved sæ-

sonens første World Curr-

stævne i Shanghai i kina.
Damsbo besejrede på sin

vej til finalen så prominen-
te bueslrytter som euroPa-
mesteren Sergie Pagni fra
Italien og den regerende
verdensmester Reo Wilde
fra USA.

I l6rdagens finale møder
Damsbo amerikaneren
Braden Gallenthien.

Sæsonens andet World
Cup-stævne finder sted i
Antalay i§rkiet i midten
af juni med deltagelse af
blandt andre Stephan Han-
sen, der er udtaget til sit
første senior World Cup-
stævne. Allan

Stephan Hansen har været stærkt skydende ved Junior Cup'en i Slovenien. Lørdag §ka! han s§de

finale. PRvnrroro



L"\*\ &tuee- z\, L*t )o\3
1{1,,,,;i,, I

',;.tt;5 {- "*F=t*;
rTir.,

, 'f-

,:å

Foro: Auoens KxuoseruStephan Hansen viste på ny høj klasse, da han vandt den europæiske Junior Cup i Ljubljana.

Bueslcytten fra Na§elsti saffe Europas bedste juniorsffier på plads

Stephan Hansen seirede i
den europæiske lunior Gup
Ee UUBUANA Stephan
# Hansen fortsætter
med at brillere på den in-
ternationale scene..

Den l7-årige bueskytte
fra Nagelsti vandt i pin-
sedagene den europæiske
Junior Cup i compound i
den slovenske hovedstad
Ljubljana.

Stephan Hansen blev.en
værdig,'vinde4:--.'eft€rs6m
han vandt den indledende

s§dning og besejrede
sine konkurrenter i den'
efterfglgende knock out-
s§dning.

I finalen blev Æessandro
Maresca fra Italien slået
godt og grundigt. Stephan
Hansen skød 145 point
af 150 mulige, mens itali-
eneren blot opnåede 135
point.

Allerede efter de første
tre pile i finalen var tingene

sat på plads. Stehan Han-
sens tre pile sad i centrum:
30 point til den regerende
europa- og verdensmester
i kadetklassen, mens itali-
eneren blot skØd 24point

- Jeg er tilfreds med min
indsats. Jeg havde dog en
lidt sløv start i den indle-
dende skydning, men med
stabil s§dning lykkedes
det mig at hive et fornuf-
tigt resultat hjem. og både

i kvart- og semifinalen
samt i finalen var jeg godt
s§dende, lyder fra det Ny-
købing F. Buesllyttelaugs
stjernesk5rlte.

Stephan Hansens næste
internationale opgave bli-
ver et World Cup-stævne
for seniorer i §rkiet midt
i juni.

ALTAN PLENBORG
ap@folketidende.dk


