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27 udøvere og
fem hold indstillet
Der var mange at vælge imellem for dommerkomiteen, Karsten Pedersen, Nordea, og Allan Plenborg,
Folketidende, da årets idrætstalent skulle vælges.

Ikke færre end27 idrætsudøvere og fem -hold/klubber havde Folketidendes læsere foreslået til prisen.
Fem udøvere skilte sig ud ved at blive foreslået af
rigtig mange. De fem var:
Stephan Hansen, Nykøbing F. Bueskyttelaug - verdensmester i skiveskydning for kadetter (til og med
17 år) ogverdensrekordholder i samme klasse
Sofie Jørgensen, Maribo Kajakklub - europamester

ogVM-sghvinder i maraton enerkajak U/23
Mathias Johansen, Nakskov Gymnastikforening
dansk juniormester allround for juniorer

-

Nanna Brochmann, Nakskov Gymnastikforening dansk mester allround for piger 15 år og ældre
Emilie Ahmt Petersen, Maribo Kajakklub, otte danske og seks nordiske mesterskaber
De @vrige indstillede:
Celine Nielsen, Nakskov Gymnastikforening
Ren6 Poulsen, Maribo Kajakklub
Kasper Bleibach, Maribo Kajakklub
Rikke Sevecke,8.1921
Morten Pedersen, Lolland Falster Cykle Klub
Vibe Stokholm, Nakskov Gymnastikforening
U/17 drengeholdet i B.1901
Philip Olsen, Lolland-Falster Alliancen
Kristian Frederiksen, NykØbing F. Bordtennisklub
Emma Wael, Svømmeklubben Syd
Oliver Meng, Nykøbing F. Bokseklub
AlexandraW. Nobel, Nykpbing F. Rideklub
De Grønne Pigespejdere i Brandstrup
Nikolaj Krag Jørgensen, Lågerupbanen (cross)
Niklas Jakobsen, Maribo Handicap Idrætsforening
Mads Rewers, Nakskov Gymnastikforening

l. divisionsholdet i Sydhavs@ernes Bowlingklub
Rasmus Alsbæk, Maribo Kajakklub
Timmi Nielsen,

B.
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Line Pedersen, NFH
Camilla Maibom, NFH
l. divisionsholdet i NFH, håndbold
Mark Kepp, BrydeklubbenThor
Alexander Bo Jensen, Golfleam Lolland
Ea Sonnenborg Christiansen, NFH
DS-kvindeholdet i B. 1921 (fodbold)
Lucas Rygaard, Systofte Crossklub

Stephans suveræne si
€W NYKøBING Stephan
Y-' Hansen trækker buestrengen tilbage.
Han ved, han vinder.

Faktisk havde den l6-årige knægt fra Nykøbing F.

Stephan Hansen sætter
aldrig fpringen fra fPrste

Buesky.ttelaug en god fornemmelse i maven allerede

runde over styr. Han skyder

efter første omgang.

Belgieren Renaud Domanskis tre pile, to niere og
en otter, samlede kun 26 ud
af 30 mulige point.
Selv lagde Stephan Hansen ud med en nier og to
pletskud, der hver gav 10
point.
Den gode start giver den

kasketklædte nykPbingen-

ser seh'tillid, denne

sØn-

dag formiddag, hvor solen
bager over det lokale fodboldstadion i den polske by
Legnica.
Det var storebror, som dengang inspirede en syvåtig Stephan Hansen til bueskydning. Efter medaljesamlingen at
dømme har det vist siden været ret sjovt. Foro: Fr.K.Kenrser'r

på den anden side var tæt
på at spolere hans nattesØvn
på hotellet, holder den unge
dansker i et jerngreb.

Stephan Hansen føler sig i
mental balance.
De drilske nerver, som på

den ene side skal være der i
så vigtig en dyst, men som

deren sin bue over hovedet.

Oppe på tribunen jubler
mor, far og mormor sammen med truppen på cirka
20 danske landsholdssky'tter.

Stephan Hansen

er

29 point i de næste
runder, to, tre og fire.
I femte og sidste runde er
belgieren så langt efter, at
Stephan Hansen blot med
sin tredje og sidste pil skal

ungdomsverdensmester.

ramme femmeren, den yderste cirkel på skiven, der befinder sig 50 meter fra ham.
Da Stephan Hansen tryk-

bueskytter

ker på releasen, strømmer

Falster.

sig

til

en vidunderlig følelse gennem kroppen på ham.

Instinktivt mærker han, at
pilen om få hundrede dele af
et sekund vil stå og vibrere i
den inderste gule cirkel.
Fornemmelsen lyver ikke.

Pilespidsen borer sig ind
i skiven en centimeter fra
krydset i midten.

I triumf

strækker afsen-

ny

Glans over Lolland-Falster

Stephan Hansens

præ-

station 28. august 2011 til
VM i kadet compound for

gør
ger

til

og med 17 år
ham til årets modtaaf Nordea-fondens ta-

lentidrætspris på Lolland-

Priskomit6en, Folketiden-

des sportsredaktør, Allan
Plenborg, og Nordeas lokale områdedirektør, Karsten
Pedersen, har med hjælp

fra

læserne valgt mester-

skyften.
- Stephan er verdens bed-

kastet glans over Lolland
Falster, siger Allan Plen
borg.
Udnævnelsen kommer er
smule overraskende for der
lokale Robin Hood.
- Jeg håbede selvfølgelig

Men ærlig talt, så tvivledt
jeg på, at det kunne blivt
mig. Bueskydning er jo ikkt
den allerstØrste sport, der
findes, siger Stephan Han
sen.
Drømmer jeg...

At

Stephan Hansen på

si

fornem vis skulle repræsen

tere Lolland-Falster tilVM
Polen stod ikke skrevet no
gen steder.
Han var op tilVM hverkel

blevet dansk eller nordisl

i den indleden
de kvalifikationsskydninl
til verdensmesterskabernr
mester. Og

i sin aldersgruppe. Det

blev han blot nummer fem.
"Drømmer jeg, eller er je1

kan bare ikke blive bedre.
Hans indsats har i h/j grad

Hansen som en anden Jeppr

ste

vågen?" spurgte Stephar
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Styrke, koordination oS

motorik kendetegner en god
bueskytte. Stephan Hansen
mestre] samtlige.p,arametre,
Foro: Fr.K.KnnrsL

r.r

Stephan Hansen
16 år
Bopæl: Nagelsti, Østet Toreby
Går på førsteårs HHX på CELF i Nykøbing
Job-ønske: "Noget med økonomi"
Udnævnt til "Arets idrætspræstation" i Guldborg
sund Kommune i 2008 og2OLl
2011: Årets idrætstalent på Lolland'Falster
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Stephan scorer
15.000 kroner
Pengene skal gå

til

at komme ud

rejser og måske nyt
udstyr, siger prismodtageren.
NYKøBING

Titlen

Som

"Årets idrætstalent på
Lolland-Falster" kaster

moneter af sig. Når
Stephan Hansen bliver hyldet til festen 20.

i']

januar i

til

Polen 4000 kroner af
egen lomme, fortæller
Stephan Hansen.
Super-skytten overvejer også at bruge pengene på en ekstra bue eller
udstyr til den uundvær-

lige rekvisit.

Compoundbuen, han

Nordeas

skyder med, koster alene 10.000 kroner. Oven i
kommer et sigte til 3000-

område-direktØr, Karsten Pedersen, ham en

4000 kroner og en stabilisator til cirka 3000

check på 15.000 kroner.
Stephan Hansen er

kroner.

Golfklubben
Storstrømmens lokaler,

overrækker

ffi

til stævner.

Fx kostede VM-turen

ikke i tvivl om, hvad de
rare penge skal bruges

- Jeg

overvejer at kØbe

en bue magen til den,
jeg har. Så kunne jeg

sætte den ene bue op til
- Pengene skal gå til udendgrsskydning og
rejser. Selvom Team den anden til indendørs-

til.

Danmark betaler et til-

skydning, fortæller Ste-

skud,såkosterdetpenge phan Hansen.

Verdens bedste bueskytte rammer årets talentpris på Lolland-Falster

i$e sikrer stråleglans
i baronens seng sig selv efter finalesejren på 145-138.
- Jeg kunne ikke rigtig finde ud af. hvad der var sket.
Det var først nogle dage senere, at det gik op for mig,

Stephan Hansen træner ude

sen tredobbelt medaljevinder til VM, idet han vandt
bronze i mix- og holdturne-

telaugs baner bag B.1921's
klubhus på Østre ,4'116.
Men allerhelst skærper
han formen foran familiens
hus i Nagelsti.
I udendørssæsonen kan
naboerne se en ung, stræbsom gut slæbe skydeskiven
50 meter ud på den nærliggende eng for derefter at gå

ringen.

tilbage

at jeg var blevet verdensme-

ster.

Faktisk blev Stephan Han-

Og så må man endelig
ikke glemme, at han på vej

mod guldet

i

single satte

hænger.

på NykØbing F. Bueskyt-

til

vejkanten for at

affyre pile.

En seance, der gentager
sig to-tre timer hver dag.

Favoritpres

Med titlen som verdensmester klæber favoritværdig-

heden uundgåeligt sig til
Stephan Hansen fremover i
hvert eneste stævne.

-

Modstanderne bliver

bedre, fordi de ofte går på
banen med den indstilling,

Hansen.

Favoritpresset oplevede

i Holland.
Godt nok vandt han fina-

at det gik så godt. Det var
nemlig meningen, at min

holder til om vinteren.
Ellers foregår træningen
hjemme i stuen. Lige foran

Træner i stue og vejkant

Verdens bedste med bue og
pil bliver man ikke uden
Øvelse.

fladskærmstv'et tager Stephan Hansen sigte for at
skyde pile ned i den anden
ende af stuen, hvor en noget mindre indendørsskive

med

Slotsbryggen

sen enten på Golfklubben
Storstrdmmens loft. hvor
Nykøbing F. Bueskyftelaug

form skulle toppe tilVM.

B.1921's baner

slappetheden gØr, at de så
skyder godt, siger Stephan

den lokale bueskltte i oktober ved åbningen af in-

Når

Stephan Hansens næste
store mål blinker i hori
sonten. Europamesterskabet til sommer,3.-7. juli på
leskydning inde

indendørssæsonen
ruller, træner Stephan Han-

i

Næste guldmedalje

at de ikke kan vinde. Af-

1/16-delsfinalen mod en canadier med
148 point ud af 150.
- Jeg tror, at det var planlægningen, som gjorde,

europarekord

Hansen ikke.
- Presset og konkurrencen. Det er jo de elementer,
som jeg elsker ved sporten.

dendørssæsonen

i

Diessen

len i kadetternes compound,

i

fina-

byen på

Som regerende verdensmester t@r Stephan Hansen
godt melde målsætningen
ud.
- Jeg vil vinde europamesterskabet.
JENS-CHRISTIAN BORRE TARSEN

jbl@folketidende.dk

men....
- Jeg var vildt nerv@s, rystede meget. For eksempel

skød jeg en syver. Det er

noget, jeg kun gør en gang
om året.
Alligevel piber Stephan

Stephan Hansens bue vejer 3,3 kilo, Han træner derfor med
vægte for at styrke muskulaturen. Foto: Fl, K. Karlsen

