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Patrick Laursen måtte bøje sig for Stephan Hansen i søndagens DM-finale i Aalborg.

78-åriS, Na§etsti," dren§, dansk mester for seniorer

Stephan havde indstillet
sigtekornet til DM-guld
ry% AALB0RG Stephan
Y. Hansen er regerende
verdens- og europamester
for kadetter (indtil 18 år).
Nu er den l8-årige Nagel-
sti-dreng også dansk me-
ster hos seniorerne.

Stephan Hansen vandt
sgndag eftermiddag i Aal-
borg sit første danske se-
niormesterskab efter en
overbevisende sejr i fina-
len over landsholdskam-
meraten Patrick Laursen
fra Midtfyn med hele syv
point - 146-139.

Finalen var forholdsvis
lige i de f6rste pile, men
Patrick Laursen kunne
ikke fastholde niveauet og

tabte stort.
- Det gik, som jeg havde

håbet og er glad for at ha-
ve vundet min første DIF-
medalje, fortæller Stephan
Hansen.

Under hele DM-stævnet
var Stephan Hansen stabilt
skydende.

Vinden drillede mange
af buesffierne - især på
fgrstedagen, hvor der blev
skudt indledende. Her var
Stephan Hansen suverænt
bedst af alle med 710 point
af 720 mulige, hvilket var
tre point bedre end Patrick
Laursen med 707 point
og hele 23 point flere end
endnu en landsholdsskyt-

te, Martin Damsbo fra Th-

astrup på tredjepladsen.
Damsbo har gennem de

seneste år har været Dan-
marks bedste compound-
sffie. Det er han ikke
længere - overgået af en
bette knægt fra Nykøbing
F. Bueskyttelaug.

Stephan Hansen fort-
satte de gode takter fra
l6rdagens skydning, da fi-
nalerne blev skudt sØndag.

Hjemmebanehåbet Ja-

kob Svendsen blev besejret
146-143 i ottendedelsfina-
Ien, den tidligere NykØ-
bing-bueskytte Peter Sigil,
som nu skyder for PræstØ,

blev besejret 147-145 i

kvartfinalen, og i semifina-
len blev Mads Knudsen fra
Taastrup slået 147-i43.

Stephan Hansen får ikke
tid til at hvile på laurbær-
rene. Han skal deltage i
VM for seniorer i §rkiet
i slutningen af september.
Og midt i oktober er der
VM for juniorer i Kina.

- Der er stadig ting, jeg
kan forbedre, mener Dan-
marks bedste bueskytte.

Bronzemedaljen blev
vundet af Mads Knudsen
efter sejr i en tæt match
mod Martin Damsbo.

ALLAN PLENBORG
ap@folketidende.dk
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Ung talentfuld bueskytte fra
Nykøbing F. ny dansk
seniormester

Søndag 1. september2013 kl. 15:15

Den unge talentfrrlde bues§rtte Stephan

Hansen fraNykøbing F. har vundet sit
første danske seniormesterskab. Det
skete i weekenden i zuveræn stil, idetharr
udplacerede samtlige sine konkurrenter,
der ellers nok forsøgte at grve ham kamp
til stegen. I guldfinalen besejrede

Stephan Hansen sin landsholdskammerat
Patrick Laursen fra Odense, og forud var
det ene efter det andet talent blandt
bueskytter "lagt ned" af Nykøbing-
s§tten. I ottendedels finalen var det

først Jakob Svendsen fra Ålborg, i
kvartfinalen Peter Sigil fra Præstø og i
semifinalen Mads Knudsen fra Tåstrup.

Alle kampene vandt Stephan Hansen med sikker hand og høje
pointstal.

Den nye danske seniormester i herre compound startede lørdag med

en eminent kvalifikationss§dning, hvor han opnåede 710 af 720

mulige points.

Stephan Hansen (th.) ny
dansk seniormester.


