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r'lvrøatNG Nykøbing
ffi
r*i F. Bueskyttelaugs store talent, Stephan Hansen,

har skrevet under på en
toårig sponsoraftale med

.J

Stephan Hansen (tv) skriver
under på en toårig sponsoraftale med Nordeas viceområ
dedirektør, Morten V. Olsen.

Nordeeln

Nordea.

Foro: Fun:tvrNe K. Kenrser

20 yard skal

={,

Blækket på papiret giver
juniorverdensmesteren på
compoundbue 10.000 kroner. Nordeas viceområdedirektør på Lolland-Fal-

ster, Morten Mnge Olsen,
er ikke kun imponeret af

den vandt han for tredje
gang Frederiksborg Pokalen.
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Stephan Hansens kvaliteter med bue og pil.
Også væk fra skiverne
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deltagerne

30 pile om dagen.

Stephan Hansen ankommer til LasVegas med selvtillid i bagagen. I weeken-

- Det liver helt ander-

i Las Vegas. Vi skal
skyde med tykkere pile

ledes

rammer Stephan Hansen
plet.
- Der er mange, som kan
lære af Stephans professionalisme, når de beder os

end normalt, og det kræver
tilvænning, siger Stephan
Hansen.

om penge. Hans hjemmeside, ansøgninger og andre
informationer spiller bare
100 procent, siger Morten
Vinge Olsen.

Skifter adresse til The Strip

Knægten fra Nagelsti bor

under turneringen på et
hotel uden for centrum.
Når konkurrencen er

slut, bliver han derovre
en uges tid for at tage på

Betaler selv for turene

sightseeing. Blandt andet
flylter han ind på et hotel

Stephan Hansen glæder
sig over bank-pengene.
Og de skal skam nok få

i gamblerbyens pulserende
hovedgade, "The Strip".

ben at gå på.Bueskytten,

Hjemme i Nykøbing behøver Morten \Ånge Olsen
nu ikke at frygte, at Step-

der som studerende på Katedralskolen i Nyk6bing er
på SU, betaler ofte selv for
rejserne til stævner i ud-

Tirren går

ti] USA, hvor for

ørkenbyen, hvor omkring 2000 bueslqytter fra

landet.

på Team Danmarks elite-

- Jeg har regnet ud, at jeg
2013 havde rejseomkostninger for 30.000 kroner,
siger Stephan Hansen, der
for nylig er blevet optaget

ordning.

han fra fredag til søndag skyder til "The Vegas hele verden stiller op for

Præmiesum på § 200.00O

Shoot".
Det er en stor, indendørs
turnering på et hotel uden

i

Onsdag pakker Stephan
Hansen atter kufferten.

at konkurrere om en samlet præmiesum på 200.000
dollars. Fra en afstand på

han Hansen spiller

alle
Nordea-pengene op på de
enarmede tyveknægte.
Man skal være fyldt 21 år.
JENS-CHRISTIAN BORRE LARSEN
jbl@folketidende.dk

