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Foro: Frrvvrruo K. Knnrselt
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Klaus Lykkebæk (midt på billedet), træner for bues$terne i Nykøbing E Bues(yttelaug, kan se frem
til en drømmetur: Han er af Dansk Bueslrytte Forbund udpeget til holdleder for de danske seniorog juniorlandsholdsslytter, som i begyndelsen af

februar skal til indendørs verdensmesterskaberne i spillebyen Las Vegas i USA.

.

\*

0*n;

t*hq=Yh

Xmi,

*sst'

Stephan.Hansen får overrakt diplom, pokal og en stor check af Nordeas områdedirektør Karsten Pedersen, Foro:

Foro: Frgvvrrlo K. Kanrsrl:
Frevvrrue K. KanrsEru

Bueskytten Step han Hansen hyldet som Arets ldrætstalent 2077:

r feg vil hellere vinde VM

John Braedder, idrætsglad borgmester i Guldborgsund kommune, havde takket ja til invitationen

for at fejre en af kommunens helt store talenter,
Stephan Hansen. J.B. fik også set Nykøbing F.
Bues(yttelaugs træningsfaciliteter på første sal i
Golfklubben Storstrømmen og måtte erkende, at
han har set bedre træningslokaler.
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- Det har

været en deilig aften.
og det betyder rigtig meget

Folketidendes sportsredaktør
Allan Plenborg havde også en
gave med til prisvinderen - en

for mig at få denne

check på 1.OOO kr.
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kendelse. Det er endnu et
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bevis på, at jeg lavede et
godt resultat sidste år, og
jeg kan bruge det til at gøre
noget ekstra vedtræningen
til den kommende sæson.
Sådan opsummerede

har han ikke udsigt til at
komme til De olympiske

en stolt og smilende Stephan Hansen, Nykøbing F.
Bueskyttelaug, fredag aften, hvor han blev hyldet

som Arets

201 1

Lege.

foretrækker at skyde med
compound-buen og forbedre mig i den disciplin,

ldrætstalent

på Lolland-Falster.

Den 16-årige bueskytte
opnåede det ultimative
mål i fjor, da han den sid-

fortæller Stephan Hansen.

bet i NykØbing F. er Step-

- Jegvil hellere vindeVM
i compound end blive nummer 30 ved OL, hvor man
skyder med recurve-bue,
fastslår verdensmesteren.
På længere sigt hedder drØmmen for Stephan
Hansen er deltage ved se-

han Hansens store mål for

nior-VM, når det afuikles

ste s/ndag i august i den
polske by Legnica med en

imponerende serie, hvorunder han også forbedrede

europarekorden, vandt
det individuelle verdens-

mesterskab i compoundbueskydning for cadetter
(op

til

17 år).

Omkring 30 gæster fra
kredsen af familie, venner

og klubkammerater deltog i festen i Golfklubben

Foro: Frevvrrue K.

- Det er ikke noget, jeg
tænker over lige nu. Jeg

OmrådedirektØr

i

Nor-

dea, Karsten Pedersen,
sagde bl.a. i sin hyldesttale, at"mesterskaber jo ikke

kommer af sig selg men
at du med stor flid kan nå
langt med din sport"
- Og så

har dujo chancen
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København
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2015 med

gØre mit allerbedste for at leve op til forventningerne, men jeg ved
også, at alle gerne vil slå
verdensmesteren, så det

finaleskydning på Kvæst-

Jeg

vil

husbroen over

for

Ope-

raen.
- Jeg er kun juniorskytte
om tre år, men det vil være
stort at komme med tilVM

StorstrØmmens lokaler på

for at supplere VM-guldet

bliver ikke let at komme

Kringelborg i Nykøbing.

med en EM-titel, når du på
hjemmebane skal kæmpe

i Danmark. Det er et stort

på 15.000 kr. suppleret med

dersen.

Compound-bueskydning
er ikke en olympisk disciplin, og med mindre Step-

Hansen.

for kåringen med en check

om mesterskabet til sommer, tilfØjede Karsten Pe-

øverst på skamlen igen, siger Stephan Hansen.

Her fik Stephan Hansen
overrakt det s;mlige bevis
trofæ og diplom.

Netop europamesterska-

han Hansen skifter

bue.

mål for mig, siger Stephan

TORBEN MøLGMRD
tm@folketidende.dk

Knnrseru

Steohan Hansen blev foreslået til talentorisen af
rigtig mange - blandt andre af forældrene Pia og
Dan Hansen(stående) og kæresten Sofie Krimler
(tv), som bor i Brøndby og er en af Danmarks bedste buesMter hos pigerne. "Jeg har aldrig mødt
en så ung mand, som er så engageret i sin sport.
Men selv om han er god til det, han laver, og selv
om han har vundet så meget, så er han nede på
jorden og et fantastisk menneske. Dette synes
jeg er en vigtig egenskab at have", skrev S.K. i
indstillingen.
Stephan Hansen udtrak ti vindere blandt 175, der
havde indstillet kandidater til Årets ldrætstalent.
De ti vindere, som vil modtage et gavekort fra Nordea oå 250 kroner. er:
Anne Kurup, Svingelsvej 37, Nakskov
Merete Nielsen, Norvej 6, Korsør
Leif Larsen, østre Park 26, t. N, Maribo
John Hessel, Thorsensvej 18, Sakskøbing
Jesper Sevecke, Godthåbsvej 10 A, Nykøbing F.
Tina Nielsen, Errindlewej 40, Errindlev
Marina Meng, Skowænget 28, Gedser
Britt Aastrand Clausen, Skimminge 10, Maribo
Anita Michelsen, Danmarksvej 10, Nykøbing F.
Ulla Stuart, Leifsgade 7 , 4.lh, København S

