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BETATT FOR MEGET
Sønderskovhjemmets re-
fusionsopgørelse ændret
efter revisionsfirma har
gennemgået opgørelsen.

slde 4

I AKTION 65 GANGE
Gedser Redningsstation
har været i aktion 65 gan-
ge ! år og haft stor glæde af
nyt redningsfartøj. side 10

UilDEffiøGER FUilD
\Åkingeskibsmuseet er i
fuld gang med dokumenta-
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Flere oplaete
kandidater
Af Allan Plenborg, sportsredahtqr

2012 har været et stort år for idrætten på Lolland-
Falster.

Det vidner mange flotte resultater ved nationale
og internationale mesterskaber alt om.

Derfor var priskomiteen bag den stØrste idræts-
pris på Lolland-Falster kommet på en svær, men
samtidig spændende opgave.

Der var flere oplagte kandidater til Tålentidræts-
prisen 2012blandt de mange indstillinger fra Folke-
tidendes læsere.

Men komiteen bestående af Karsten Pedersen,
områdedirektør i Nordea, og den der skriver disse
linjer, skulle foretage et valg - og det faldt ud til Ste-
phan Hansens fordel.

Begrundelsen: den 17-årige bueslilttes to guldme-
daljer ved europamesterskabssteevnet i NykØbing i
begyndelsen af juli.

Der indlØb 142 indstillinger, og vi bringer her
samtlige indstillede idrætstalenter samt stemme-
tirl:
Stephan Hansen, NykØbing F. Buesffielatug..... 34
Emma Aastrand JØrgensen og Emilie Ahmt Peter-
sen, Maribo Kajakklub... .................. 30
Mathias Johansen, Nakskov Gymnastikfo r en..... 29
Mads Rewers, Nakskov Gymnastikforening....... 1 1

Emma Aastrand J/rgensen, Maribo Kajakklub.. l0
Vibe Stokholm Sørensen, Nakskov Gymnastikf... 5
Ren6 Holten Poulsen, Maribo Kajakklub............... 4
Line Werngreen-Nielsen, NykØb. F. Håndboldkl... 2
Kem Ljungquist, Nykøbing F. BoksekIub............... 2
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Marcus Errebo, Maribo Skr rteforening ..... l
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Vibe og Rose Stokholm Sørensen, Nakskov Gym. I
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nllurE4D JULllrlllJtll, 5uÅd.I t, 1\EIIe Al§lev ............. I

Nykøbing F. Håndboldklubs 1. divisionshold........ I
Team Sydhavsøernes l. divisionshold .................... I
Sandra Mittet, Nykøbing F. Håndboldklub............ I
Anders Edison Rasmussen, Nykøb. F.Vandpolo... I

Natasha Gjerulff Jensen, Maribo C. Hundeførerf. I
Claus Winter Nymand, GuldborgsundTriathlonk. I

Jonathan Miiller, SvØmmeklubben SYD................ I
Jakob Bonde Jensen, Lolland-Falster Alliancen ... I
De grpnne pigespejdere ..................... I
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Stephan Hansens to guldmedaljer ved EM på hjemmebane
sikrede ham talentidrætsprisen. Foro: Arorns KuuoseN

Buesffie Arei

Stephan levede rne
NYKøBING Som regerende ungdoms-
verdensmester kan 17-årige Stephan
Hansen kun 6n ting til sommerens EM
for kadet-buesky'tter. Skuffe.

Det bliver heller ikke nemmere, at
Danmark har værtsskabet. Ikke bare
hvor som helst i kongeriget, men i
hans egen by, Nykpbing Falster.

Tilskuere, presse, landstrænere, fa-
milie, venner og tilfældige forbipas-
serende til finaleskydningen på Slots-
bryggen vil automatisk forvente, at
hans pile flyver over vandet og borer
sig ind i pointskivens centrum.

Familie-taktik
Hos familien Hansen hjemme i Nagel-
sti, ØsterToreby, forsøger man i dage-
ne op til EM-stævnet at "tale tingene
ned".

Farmand Dan Hansen, der er for-
mand for sønnens klub, NykØbing F.
Bueskyltelaug, gejler ikke afkommet
op ved at sige, at han sagtens kan vin-

de europamesterskabet.
Der er også påmindelser om en tidli-

gere senior-verdensmester, der blot en
måned efter sin titel ikke formåede at
vinde ungdoms-VM.

En ren forbier
Stephan Hansen får den værst tænke-
lige start, da EM-stævnet i juli oprin-
der.

I Danmarks bronzekamp i holdtur-
neringen mod Storbritannien går det
galt på banerne ved B.192l's anlæg.
En af Stephan Hansens pile flywer
forbi skiven. En kikser, der nærmest
er uhørt på det niveau. Danmark taber
214-220.

\Å vinder sammen, og vi taber sam-
men. Sådan lyder de skolede for-
klaringer ofte fra udøvere inden for
holdsport.

Men Stephan Hansen ved inderst
inde, at hans forbier er skyld i neder-
laget.

Landstræner Kasper Hovgaard prik-
ker til ham for at spørge, om han er
okay. Stephan Hansen har sammen
med Taastrups Sarah Sonnichsen kva-
lificeret sig til finalen i mixedrækken,
der afuikles dagen efter. Det er nemlig
muligt i den danske trup at udskifte en
skytte.

Landstrænerens spørgsmål irriterer
Stephan Hansen. Usikkerheden rum-
sterer i hovedet. Han frygter at blive
til grin. Endnu en forbier og hele Ny-
kØbing vil få det at vide.

Dobbelt triumf
Stephan Hansen genfinder dog hurtigt
sit gamle jeg.

18 timer efter skæverten snupper
han guld i mixedrækken. Det danske
par besejrer i finalen Storbritannien
med146-142. I semifinalen sætter duo-
en verdensrekord i en knusende sejr
på 158-139 over Ungarn.

Stephan Hansen er så suveræn, at
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Stephan Hansen fra Nykøbing
F. Bueskyttelaug med høsten
fra sommerens EM i skive-
s§dning for kadettel - to
guldmedaUer.

Foro: Auoens Kruuoseu

§tephan Hansen

Alder 1.T år
Bopæl: Nagelsti, Østet Toreby
Andetårs HH)Gelev på GELF, Nykøbing Falstel
TaEler den treåri§e uddannelse på fire år
Fiavorltfag: Matematik
Eemtidsplaner: Ovelvejer at læse økonomi på Køben-

havns Universitet
Klub: Nykøbing F. Buesffielaug
Udpluk af tltler som kadet i compound.hueskydning (tll
og med L7 åt)=

Europamester i individuel og mixed 20t2
Bronze til senior DM 2AL2
Verdensmestet 2O1J,-

Kådnger:
Årets idrætstalent på' Lollan*Falster i 2OL1", 2072
Årets idrætspræstation i Guldborgsund Kommune i

2008,2017-,2042

NordGo-penge
går til reiser
Stephan Hansen må selv
til Iommetne, når han
deltager i udenlandske
stævner.

NYKøBING 15.000 kroner.
Til buesky'tte Stephan

Hansen fra Nordeas områ-
dedirektør, Karsten Peder-
sen.

Med titlen som Årets
idrætstalent på Lolland-
Falster følger en kontant

mig til stævner og mester-
skaber, men der fglger ofte
et girokort med, siger Ste-
phan Hansen.

Skytterne betaler ofte
halvdelen af omkostnin-
Berne, som regel maksi-
malt 4000 kroner, når turen
går til udlandet.

Med reglerne om egen-
betaling skal Stephan Han-
sens Nordea-penge nok få
ben at eå på.
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han aldersmæssigt op i en ny klasse
- fra kadet (til og med 17 år) til junior.
Modstanderne vil være dygtigere, og i
det fØrste af tre junior-år vil Stephan
Hansen tllhøre gruppen af de yngste.
Men den lokale bueskytte har allerede
vist, at han sagtens kan bide skeer
med de voksne skytter.

Til seniorernes DM i Aarhus tilbage
i august vandt han bronze. Han impo-
nerede også til Berlin Open, hvor han
for nylig vandt sØlv og slog med 593
point i indledende skydning Martin
Damsbos ni år gamle danske rekord
for kadetter og juniorer.

Fremtiden tegner lovende for Ste-
phan Hansen - Danmarks stØrste bue-
skytte-talent, der for andet år i træk
kan smykke sig med titlen som Årets
idrætstalent på Lolland-Falster.

bel/nning, når den lokale
bueskytte fra NykPbing F.

Bueskyttelaug fejres med
en fest torsdag 31. januar
i Nordeas lokaler i Slots-
gade i Nykpbing.

Stephan Hansen tØver
ikke på spØrgsmålet, hvad
de rare kroner skal bruges
til.

- Stævner i udlandet.
Det er dejligt, når Dansk
Bueskytteforbund udtager

Kalenderåret 2013 er
fyldt med udfordringer,
blandt andet World Cup-
stævner, turneringer i Ni-
mes og Berlin, senior-EM
i Polen og ungdoms-VM i
Kina.

- Jeg kan kun blive end-
nu bedre, hvis jeg kommer
ud til en masse stævner for
at dyste med de allerbedste
skytter, siger Stephan Han-
sen. Borre
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Stephan Hansen får ikke mulighed for
at forsvare sine to EM-guldmedaljer. JENs.cHRts,Ar{ B,RRE LAR'EN

Når nytårsklokkerne ringer, rykker jbt@rotketidende dk

s fdrætstalent på Lolland-Falster for andet år i træk efter dobbelt EM-§uld

d tun$ favorltpres
han sætter samtlige sine otte pile i
centrum.

Stephan Hansen skyder sig også i
den individuelle finale. Her står han
over for græske Christos Aerikos.
Stephan Hansen mærker sommerfug-
lene i maven, men har dog så meget
kontrol over dem, at han lægger ud
med tre ni'ere. Grækeren svarer ikke
igen, og det giver ro og balance. Ste-
phan Hansen viser sin store klasse og
rammer flere l0'ere. I ren opvisnings-
stil planter han den sidste pil i den in-
derste cirkel. Stephan Hansen vinder
143-138. Han er ny europamester.

Ovenasket prismodtager
Det dobbelte guld i de glade, men ner-
vøse sommerdage har fået priskomi-
teen, Nordeas lokale område-direktØr,
Karsten Pedersen, og Folketidendes
sportsredaktør, Allan Plenborg, til
at kåre Stepl'ran Hansen som Arets
idrætstalent på Lolland-Falster.

Det samme har masser af Folketi
dendes læsere, som enten elektronisk
eller per brev har stemt på den skrap-
pe bueskytte.

- Det var en dejlig overraskelse. Jeg
troede, at Line Werngreen ville vinde.
Hun blev verdensmester i håndbold
(med U/1S-landsholdet, red.), siger
Stephan Hansen, der modtager 15.000
kroner fra Nordea.

Bue og pil-manden husker naturlig-
vis med glæde tilbage på EM-turnerin-
gen, der varede fra 3. til 7. juli.

- Jeg havde trænet i et halvt år op
til EM. Presset var stort. I havde jo
skrevet, at jeg var favorit, og som ver-
densmester var jeg den, som alle ville
slå. Det betgd meget for mig at vinde,
siger han.

Maser sig på

Stephan Hansen træner bueskydning fem-seks gange om ugen.
Dertil kommer fysisk træning, Foro: ANoeRs Krrruoser


