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sPOmæ EM er kommet igang
315 bues$ter deltog i aftes i den officielle åbning

af de 13. europamesterskaber for ungdom, hvor

Nvkøbing f. euestiyttelaugs formand Dan Hansen

rråtOt en åf ttl"t t" på B'192I's anlæg' si& I
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Borfmester John Brædder åbnede de 13. europameste rskaber

EM åbnet på engelsk
6I I{YKøBING Så er de 13.

. e? europamestersKaDer
i bueskydning for ungdom
i gang. 315 bueskytter fra
32 lande dueller resten af
ugen på B,1921's fodbold-
baner i Nykøbing om at
blive Europas bedste.

De mange aktive i al-
deren 15 til 20 år samt
trænere og ledere kom til
Nykøbing i løbet af week-
enden, og i aftes deltog de i
den officielle åbningscere-
moni, hvor Guldborgsunds
borgmester John Brædder
officielt åbnede EM.

- Mit gæt er, sagde John
Brædder på engelsk, at
mange af jer er i Nykø-
bing for forste gang. Men
jeg kan fortælle jer, at I er
midt mellem København
og Hamburg.

Brædder sagde endvi-
dere, at han er stolt over, at
Nykøbing F. Bueskyttelaug
skal og kari arrangere så
stort et arrangement som
EM, hvor klubben har et
halvt hundrede ledere in-
volveret.

Udover John Brædder
var. der taler af Nykøbing

F. Bueskyttelaugs formand
Dan Hansen, som også er
formand for EM-arrange-
mentskomiteen. forman-
den for Dansk Bueskytte
Forbund Rolf Lind samt
Irena Rosa fra det europæ-
iske forbund.

Dansere fra NykØbing F.

Sportsdanserforening gav

en flot opvisning, inden
bueskytterne forlod det
store EM-areal.

En af debutanterne på
det 17 mand store danske
EM-landshold, Rend Kri-
stiansen fra Christiansfeld,
fik æren at bære Danne-
brog. Lige bag ham gik det
måske største danske me-

daljehåb af alle, Stephan
Hansen fra Nykøbing F.

Bueskyttelaug.
Stephan Hansen, der blev

verdensmester i august sid-
ste år, skal i konkurrence i
eftermiddag.

ALLNN PLENBORG
ap@folketidende.dk

BorgmesterJohn Brædder stod for den offlcielle EMdbnlng, hvllket foroglk på enEelsk.
Foro: Pen Kuaev



SP0RTø' Sigler mod tre finaler
NykØbing F. Bueskyttelaugs verdensmester Ste-
phan Hansen var stærkt skydende i tirsdagens kva-
Iifikationsrunde :på, B,tgåtf g anlæg; .hvor han var
bedst i den individuelle konkurrence. si$t* #
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de 13. europa-

mesterskaber
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I &e fouuotouaner på

,,'41921's anlæg er
i anvendelse ved

Foro: AruoExs, Ktquosrru

Trængsel ! men ingen alarm
Lokal bueskytte vandt kvalifi-
kations-skydilingeil i går.

Der var træitgscl nren ingen
alarm tirsdag på B.1921's an-
laeg, hvor 315 kruesk5rt'ier fra
32 lande skød kvalifikation på
førsteoagen af de 13. etrroPzl:i-

ske mesterskaber for ungdom.
Vejret artede sig fra sin bedste
side - hvis man lige ser borl fra
en drilsk vind.

Nykøbing F. Bueskyttelaug er
vaer1, og klubben stiller med et
stod rnedaljehåb i verdensme-
steren Stephan Hansen. F{an

slap rigtig godt fra kvalifika-
tionsskydningJen i kadet com-
pouncl, sorn han r,andt, hvorfor
han er topseedet, når bueskyt-
terne i clag går over til knock-
out-systemet.

såd* {å $ å" s*tutå*rrl
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BuesMterne stod side om side ved tirsdagens store kvallfikationsrunde på B.1921's anlæ9. Foro: AruoeRs Kt'tuoseru

De danske buesffier slap fremra$ende fra tirsda$ens srrydnin$er

Solen skinnede på EM'håbet



ffi NYKøBING Efter en
æ ' skyet formiddag tit-
tede solen frem tirsdag ef-
termiddag, hvor det store
lokale EM-håb Stephan
Hansen skulle i konkur-
rence på fgrstedagen af
europamesterskaberne i
bueskydning på B.1921's
anlæg i NykØbing, hvor
315 bueskytter fra 32 na-
tioner konkurrerede.

Solen skinnede i bogsta-
veligste betydning på ste-
phan Hansen, som sejrede
i kvalifikationsskydningen
i kadetternes compound,
hvor skytterne er under 18

år.
Men Stephan Hansen,

der fyldte 17 for to uger
siden, fik kamp til stregen
af blandt andre landsman-
den Simon Mikkelsen fra
Lyngby. Længe skiftedes
fPringerne i den tætte kon-
kurrence, hvor tre skytter
skilte sig ud.

Selv om der ikke stod
medaljer på spil, var kva-
lifi kationsskydningen ikke
uden betydning: Den talte
som seedning for det vi
dere forløb.

Forhåndsudtaget
Derimod var kvalifikatio-
nen uden betydning for den
danske sammensætning til
mixed turneringen. Sæd-
vanligvis er det den bedste
drenge- og pigeslrytte fra
hver nation, der kvalifice-
rer sig, men Stephan Han-
sen var forhåndsudtaget
sammen med den suveræ-
ne vinder af pigernes kva-
lifi kationsturnering, Sarah

Scinnichsen fra Thastrup.
Midtvejs i konkurrencen,

hvor de første 36 pile var
sendt af sted. førte Sirnon
Mikkelsen med342 point -
to point flere end Stephan
Hansen på andenpladsen.

Efter 48 pile havde NykP-
bing-bueskytten overtaget
f6ringen med457 point. Si
mon Mikkelsen havde 455
point på andenpladsen og
greekeren Christos Aeritos
454 point på tredjeplad-
sen.

Men seks pile senere el-
ler efter trefjerdedele af
konkurrencen havde Si-
mon Mikkelsen generobret
teten med 514 point, mens
Stephan Hansen var drat-
tet ned på tredjepladsen
med 513 point - samme an-
tal som Christos Aeritos.

Derefter viste Stephan
Hansen klassen, mens kon-
kurrenterne måske blev
ramt af nerver. Stephan
Hansen var fuldt fokuseret
på sine resterende 12 pile

:.*å:.

og vandt konkurrencen
med 688 point af 720 mu-
lige.

Simon Mikkelsen tog an-
denpladsen med 684 point
og Aeritos tredjepladsen
ligeledes med 684 point.

Kan blive tredobbelt mester
- Vinden drillede, men jeg
fik heldigvis styr på den og
sluttede godt af, sagde Ste-
phan Hansen efter kvalifi-
kationsskydningen.

Stephan Hansen går

Stephan Hansen tjekker
skydeskiven ved tirsdagens
kvalifikationsskydning, som
han vandt,
Foro: AlioeRs Kruuosrru

således ind til knockout-
fasen i eftermiddag som
topseedet. Men nok så væ-
sentligt: Den individuelle
verdensmester fra sidste år
bevarede muligheden for
at blive tredobbelt mester.

Han er en af favoritterne
til atvinde den individuelle
titel, storfavorit til at vinde
mixed rækken sammen
med Sarah Scinnichsen
og oplagt medaljefavorit
i holdkonkurrencen, hvor
den tredje danske delta-
ger er Ren6 Kristiansen fra
Christiansfeld. Han blev
nummer 14 med 664 point
i tirsdagens udtagelses-
skydning.

- Stephan har så afgjort
chancen for at blive tre-
dobbelt medaljevinder
akkurat som han blev det
ved VM i august sidste år,
vurderer ungdomslands-
træner Kasper Hovgaard.

EM fortsætter i dag,
hvor der skydes til og med
bronzekampen i den indi-
viduelle turnering.

Torsdag gælder det hold-
turneringen, hvor der også
skydes til og med bronze-
kampen. Fredag afgøres
mixed doublen, mens de

Qwige finaler finder sted
lørdagpå Slotsbryggen.

ALLAN PLENBORG
ap@folketidende.dk
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NykøbinSs EM-håb var nede med fire pile i semifinalen, men vandt alligevel

Stephan Hansen var i store
problemer i semifinalen, men

fik vendt et truende nederlag
til sejr. Han er således klar til
lørdagens store finalestævne
på Slotsbryggen.
Foro: AruoeRs Knuoselr

sætter konkurrencen i
eftermiddag, hvor han
sammen med landsholds-
kammeraterne Simon
Mikkelsen og Ren6 Kri-
stiansen fra Christians-
feld skal forsøge at skyde
sig i lørdagens EM-finale
for hold. Det danske hold
var bedst i kvalifikationen
og er i kvartfinalen, hvor
modstanderen bliver vin-
deren af opgøret mellem
Sverige og Holland.

Fredag formiddag er Ste-
phan Hansen storfavorit
til at vinde mixed rækken
sammen med Sarah Srin-
nichsen fra Thastrup, som
var suverænt bedst af alle
i kvalifikationen, men gik
helt ned i sin l/8-delsfina-
le mod russeren Radmila
Protasova.

- Jeg vil gØre aIt for at
komme i tre finaler, slog
Stephan Hansen fast, inden

Stephan i fi nalen efter gyser
EI NYKøBING Stephan
- ; Hansen stod sent
onsdag eftermiddag for et
comeback uden sidestyk-
ke: Han var nede i det sorte
hul, men kravlede på mira-
kuløs vis op og fik vendt et
truende nederlag til sejr i
en spændingsmættet halv-
finale mod tyrkiske Samet
Can Yakali ved europame-
sterskaberne i bueskyd-
ning i Nykøbing.

Stephan Hansen er der-
med i finalen i kadet com-
pound ved lgrdagens store
finaleskydning på Slots-
bryggen, hvor han klokken
10.40 møder Christos Aeri-
kos. Grækeren besejrede i
sin semifinale Danmarks
næstbedste kadet com-
poundskytte Simon Mik-
kelsen fra Lyngby.

- Finalen bliver en mæg-
tig herredyst, forudser
Klaus Lykkebæk, træner i
Nykøbing F. Bueskyftelaug
og eliteansvarlig i bueskyt-
teforbundet.

Vinden ddllede
Stephan Hansen havde iøj-
nefaldende problemer med
sine første pile i semifina-
len - i modsætning til tyr-

L*s w^,<- **+



,keren, som havde indstillet

I 
sigtekornet. Efter de første
seks af 15 pile førteYakali
58-54.

- Jeg var i vanskelighe-
der på grund af vinden.
Den drillede mig virkelig.
Og daYakali var godt sky-
dende, var jeg da ved at
miste troen, erkendte Ste-
phan Hansen bagefter.

Men man er ikke ver-
densmester uden at være
verdens bedste. Netop som
det så værst ud, fik Ste-

phan Hansen rejst sig. Han
fik skudt sig ind og reduce-
ret til 83-86 efter ni pile.

Afstanden blev reduce-
ret yderligere på de næste
tre pile, således at tyrkeren
føfte LL3-LI2, inden de sid-
ste tre pile skulle sendes af
sted.

Stephan Hansen opnå-
ede atter 29 point på sine
sidste pile. Tyrkeren virke-
de ramt af nerver. 18 point i
de første to pile og en otter

afslutningsvis. 14 1 - I 39-sejr
til Stephan Hansen. Og
så kan det ellers være, at
jublen brød ud på B.1921's
anlæg, hvor flere også fæl-
dede en glædeståre.

For Stephan Hansens far,
Dan Hansen, der er stæv-
nechef, var spændingen
ulidelig. Han gik hvilelØst
rundt mange meter fra ba-
nen, hvor Stephan Hansen
skød sig i EM-finalen.

Stephan Hansen åbne-

de onsdagens knockout-
skydning med at besejre
Roman Hoviadovskyi fra
Ukraine komfortabelt 146-
133 i 1/16-delsfinalen.

Derpå vandt Nyk@bing-
bueskyften 140-138 over
nordmanden Mads Haug-
seth og 137-135 i kvartfina-
len over englænderen Mat-
thew Ingram.

han onsdag aften kunne
tage sig et velfortjent bad.

Danmark fik onsdag to
bronzemedaljevindere, da
Simon Mikkelsen vandt
bronzematchen mod Sa-
met Can Yakali og junior
compoundskytten Claus
Frantzen fra Nordkysten i
Gilleleje besejrede Simon
Julien fra Frankrig i kam-
pen om tredjepladsen.

Holdskydning i eftermiddag ALrAN 
'LENB'RGFor Stephan Hansen fort- ap@fotketidende-dk
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Ren€ Kristiansen (tv), Stephan Hansen og Simon Mikkelsen sammen med landstræner Kasper Hovgaard (med ryElgen til) måtte
nøjes med den utaknemmelige fjerdeplads ved EM-holdskydningen. Anxrvroro: Al:oeRs Kruuoseru

Danmarks compound-buesffier skuffede i holdsl<ydningen ved EM

Ups r pilen t øt over målet
%@ NYKøBING Den dan-4 ske trio ved euro-
pamesterskaberne i bue-
skydning i klassen kadet
compound havde som mi-
nimum sat næsen op efter
en plads på medaljeskam-
len i holdkonkurrencen,
men de måtte skuffede for-
lade B.1921's anlæg sent
torsdag eftermiddag.

Danmark, der stillede
med Stephan Hansen, Ny-
købing F., Simon Mikkel-
sen, Lyngby, og Ren6 Kri
stiansen, Christiansfeld,
var oversidder i ottende-
delsfinalen og vandt derpå
kvartfinalen over Holland
med de sikre cifre 225-209,
hvorefter Slovenien ven-
tede i semifinalen.

I en meget tæt kamp,

hvor der blev afgØrende, at
Danmark missede de før-
ste pile, vandt Balkan-nati-
onen 225 -222. Væ rterne var
klart bagud i starten, og en
stærk slutspurt viste sig at
være forgæves.

Skuffelsen bar dansker-
ne med til bronzekampen
mod Storbritannien, hvor
ikke mindst det lokale håb.
17-årige Stephan Hansen
begik en usædvanlig hel-
kikser.

På sin anden pil i dysten
skØd han simpelt hen forbi
pointskiven, og det koste-
de, da regnskabet skulle
gøres op.

Aldrig hændt for mig før
- Jeg har ingen forklaring
på, hvad der gik galt. Det

er aldrig hændt for mig
tidligere i en konkurrence-
skydning, sagde en meget
skuffet bueskytte fra Ny-
købing F.

- Det var ikke nerver el-
Ier vinden, der drillede, da
jeg skØd, r,"urderede Step-
han Hansen, som agtede
straks at gå på træningsba-
nen for at glemme den helt
store forbier.

- Det får dog ingen betyd-
ning for min skydning de
naeste dage, fastslog Dan-
marks stØrste individuelle
medaljehåb.

Storbritannien førte
bronzedysten fra start til
slut. 50-46 efter de første
seks pile blev udbygget
over de næste to serier til
166-157, inden Danmark

reducerede - bl.a. på to
10'ere fra Stephan Hansen
- til slutstillin gen 220-214.

Finalen atuikles lØdag
formiddag på Slotsbryg-
gen, hvor Slovenien mØder
Kroatien.

Torsdagen bød dog også
på et oplØftende dansk
resultat, idet junior com-
pound-holdet skød sig til
en finaleplads og møder
Storbritannien i guldkam-
pen lørdag.

Stephan Hansen skal i
aktion igen i dag fredag,
hvor det handler om mixed-
rækken. hvor Nykøbing-
skyften dyster med Sarah
Sonnichsen,Tåastrup.

TORBEN MøLGAARD
tm@folketidende.dk



Stephan Hansen kom hurtigt over torsdagens flyvske pil of, er klar til to EM-finaler i da$

Verdensrekord og gu ldfavoritter
%W NYKøBING Det store

lokale EM-medalje-
håb Stephan Hansen, Ny-
købing F. Bueskyttelaug,
skulle ikke bruge mange
timer på at fordøje skuffel-
sen fra torsdag eftermid-
dag, hvor han "bidrog" til
nederlaget i bronzekam-
pen mod Storbritannien i
holdkonkurrencen med en
ren forbier!

Detvar glemt 18 timer se-
nere på B.1921's anlæg på
Østre A116. hvor det hand-
lede om mixedrækken i
kadet compound-klassen,
hvor Stephan Hansen sky-
der sammen med Sarah
Sonnichsen, Thastrup.

Den danske duo var over-
sidder i ottendedelsfinalen
og vandt derpå kvartfina-
len 155-142 over Norge.
Danskerne tangerede sam-
tidig verdensrekorden for
mixed kadetter.

Stephan skød luttet ti'ere
Men det blev endnu bedre
i semifinalen mod Ungarn,

LøRDAG 7. Jl)Ll 2072 r FOLKEIIDENDE
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Sarah Siinnichsen (tv) og Stephan Hansen satte verdensrekord i semifinalen mod Ungarn ved EM-stævnet på 8.1921's anlæg.
Foro: Creus Hnrusrr



der blev knust med rekord-
cifrene 158-139. som muligt i en ny kon- oprindelig var planlagt til opgør i semifinalen mod Stephan Hansen vandt

Verdensrekord og et så kurrence, fortalte Stephan fredag eftermiddag men på Samet CanYakali,Tlrkiet. både i Kroatien og ved EM
imponerende resultat, at Hansen, der dog erkendte, grundafdendanskesucces I finalen, der afuikles ca. i/vrigtligesomSarahSon-
det kun overgås på se- at der kom lidt ekstra ner- er flyttet til Slotsbryggen i kl. 11:00, venter grækeren nichsen, der dermed også
niorniveau med et enkelt ver på, efterhånden som formiddag, som den første Christos Aerikos, der blev kom Øverst på podiet i Ju-
point. duoen nærmede sig ver- disciplin med start kl. 9:00. nummer tre i kvalifikatio- nior Cup'en.

- Der var næsten ingen densrekorden. nen seks point efter Ste- Ved finaleafdelingen på
vind i dag, så forholdene Danmark, der med sam- Danmark er favorit phan Hansen. Slotsbryggen skal der af-
var tæt på det optimale, me konstellation vandt -Vi kan ikke komme uden- Det lokale medaljehåb vikles i alt 16 gulddyster i
sagde Stephan Hansen, VM-bronze i fjor, møder om, at vi er favoritter i fina- kunne som vinder af kvali- løbet af seks timer.
der ryddede skiven og sat- i finalen Storbritannien, len, siger Stephan Hansen, fikationen kåres som num- Der afsluttes med me-
te samtlige sine otte pile i som vandt I52-I4l over som kan se frem til to fina- mer et i årets Junior Cup, daljeoverrækkelse ca. kl.
centrum til l0 point! - Ukraine i sin semifinale. ler i formiddag. hvor kun resultaterne fra 15:00.

- Jeg havde glemt alt om De to finalister var også Allerede onsdag kvalifi- kvalifikationsrunderne fra
skuffelsen i holdskydnin- bedstikvalifikations-skyd- cerede nyk6bingenseren et stævne i Kroatien tid- ToRBENMøLGAARD

gen og tænkte bare på at ningen, så der er intet over- sig til den individuelle fi- ligere på foråret og EM- tm@rotketidende.dk

gå ind og gøre det så godt raskende i slutkampen, der nale efter et nervepirrende stævnet tæller.
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Tlllykke r min dreng
NYKøBING Europamesterskaberne i bueskydning for ungdom blev en stor succes

for NykØbing F. Bueskyftelaug. Klubbens store medaljehåb, l7-årige Stephan
Hansen, vandt to guldmedaljer ved den afsluttende finaleskydning lørdag for-
middag på Slotsbryggen i Nykøbing.
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Stephan Hansen vandt to EM-guldmedaljer ved finalesl<ydningen på Slots bryS,{en

Dobbelt guld-gutten ramte plet
6ffi NY-KøBING l0 points!

)tævnespeaKeren
når næsten at proklamere
pletskuddet, inden pilen
rammer skiven med en lil-
le dump lyd på den anden
side vandet ved indløbet til
Slotsbryggen i Nykøbing.
I næste Øjeblik hæver

Stephan Hansen armen
med sin compoundbue.
Verdensmesteren i bue-
skydning for kadetter er
nu også europamester!

17-årige Stephan Han-
sen, Nykøbing F. Bueskyt-
telaug, levede op til presset
på hjemmebane ved at vin-
de den prestigefyldte guld-
medalje i den individuelle
konkurrence.

Det skete mindre end to
timer efter, Stephan Han-
sen havde vundet EM-guld
i mixed-rækken med den
jævnaldrende Sarah Scjn-
nichsen, Tåastrup.

Stephan fik en god stad
I den individuelle finale
mod Christos Aerikos,
Grækenland, vandt det sto-
re lokale medaljehåb med

la,
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Stephan Hansen sender den sidste pil af sted i den individuelle konkurrence, hvor han vinder EM-titlen med finalesejr 143-13g over
grækeren Ghristos Aerikos. Foro: Frevr,lrr'ro K. Kenrsel:



cifrene 143-138 i en dyst
med danskeren i front fra
den første af i alt 15 pile.

Stephan Hansen lagde
ud med tre ni'ere, hvilket
allerede gav en fpring med
to point efter første om-
gang, og den græske skytte
havde ikke noget modsvar.
Tværtimod blev nykøbin-
genseren mere og mere
træfsikker med flere l0'ere
ligesom på den sidste pil,
hvor han i realiteten kunne
nØjes med en seks'er.

- Det er en superfed for-
nemmelse atvinde EM-guld
på hjemmebane, sagde en
smilende og glad Stephan
Hansen, mens familie, ven-
ner og konkurrenter flok-
kedes om at lykønske me-
steren i minutterne efter
guldet kom i hus.

- Jeg var mere nervøs
end normalt. Jeg ville jo
gerne vise hjemmepubli-
kum, at jeg er en værdig
verdensmester, sagde Step-
han Hansen.

Danskeren havde en
kæmpefordel ved at have
skudt tidligere på formid-
dagen i mixed-rækken.

- Det føltes som om ski-
ven var placeret to-tre me-
ter længere væk, hvilket
betød, at sigtet skulle kor-
rigeres, og der havde jeg
jo rettet ind ved den første
skydning, sagde Stephan
Hansen.

Guld imixed-rækken
Han var som regerende

verdensmester favorit i
den i individuelle konkur-
rence, men sammen med
Sarah Sdnnichsen endnu
st6rre guldfavorit i mixed-
rækken.

Danskerne levede op til
forventningerne og vandt
146-142 over Jonathan Bull
og Daisy Clark, Storbritan-
nien.

- Det var langt fra ver-
densrekorden (158 point i
semifinalen mod Ungarn,
red.), men vi skulle lige

skyde os ind, og i finalen
hander det jo bare om at
vinde, sagde Stephan Han-
sen, inden han gik på træ-
ningsbanen for at forbere-
de næste finale.

EM-stævnet blev i 6vrigt
generelt en stor sportslig
succes for compound-bue-
skytterne, hvor Danmark i
alt vandt tre guld-, en sØlv-
og to bronzemedaljer.

TORBEN MøIGAARD
tm@folketidende.dk

;?ffi Præsidenten roste et
t

bf'.x veloryaniseret EM-stævne
Den italienske præsident
for bueskydningsfobun-
det var især begejstret
for finaleskydningen på
Slotsbryggen.

NYKøBING - Jeg har oplevet
et velorganiseret stævne,
hvor jeg især var impone-
ret over finaleskydningen
nede ved havnefronten,
sagde præsidenten for det
europæiske bueskydnings-
forbund, Mario Scarzella,
efter den sidste hymne var
afspillet for vinderne ved
det 13. ungdoms-EM i Ny-
købing F.

- Det har været en fornØ-
jelse at fplge de unge bue-
skytter opnå mange for-
nemme resultater, sagde
italieneren.

Han ser allerede frem til
2015, når Danmark er vært
for senior-VM i KØben-
havn, og han vil ikke tøve
med fremover at stØtte et
danske EM-værtsskab.

Det bliver dog ikke med
NykØbing F. Bueskyttelaug
som vært.

Det fastslår formand Dan
Hansen efter en hektisk
uge på 8.1921's anlæg og
finalen på Slotsbryggen.

- Det har været en fanta-
stisk uge, og det hele slut-
tede perfekt med medalje-
overrækkelse i solskin ved
Slotsbryggen. Så kan man
ikke ønske det bedre, fast-
slog Dan Hansen.

- Men det har også været
et hårdt slid. Ikke så meget
med den sportslige afuik-
ling, men mere med at få
alle udenomstingene til at
glide, sagde formanden.

Han kan dog glæde sig
over, at roserne væltede
indover værterne lige fra
præsidenten til de aktive
bueskytter. -neb

Mesteren jubler. Guldmedaljen blev sikret med en ti'er på den
sidste pil. Foro: FLevvnc K. KABLSEN


