
q.;rV'haø^Åø \' o\.,'L " Lo\\

§tephan fik fin VM-debut
€@ BELEI( Stephan Han-
Y " sen vandt verdens-
mesterskabet for kadetter
(indtil 17 år) for to år si-
den og blev europamester
sidste år. Nu går det store
bueslryttehåb fra Nagelsti
efter et godt VM-resultat
for seniorer.

Og 18-årige StephanHan-
sen, der deltager i sit fØrste
senior-VM, er kommet fint
i gang ved verdenselitens
stævnemØde i Belek ved
Antalya i§rkiet.

I mandagens kvalifikati-
onsskydning blev Stephan
Hansen nummer Z{blandt
102 skytter med 701 point,
hvilket er blot 12 point fær-
re end amerikaneren Jesse
Broadwater, der med 713
point, var kvalifikations-
s§dningens klart bedste.

Knockout-skydning
I morgen eftermiddag be-
gynder knockout-s§dnin-
gen, hvor Stephan Hansen
i første runde møder Juan
Carlos Carresquilla. Co-
lumbianeren blev nummer
89 i kvalifikationss§dnin-
gen med 677 point eller 24
færre end Stephan Han-
sen, hvorfor Nykøbing F.

Buesffielaugs absolutte
stjerne fremstår som favo-
rit til at kvalificere sig til
anden runde, der ligeledes
afuikles sidst på eftermid-
dagen onsdag.

- Stephan har qua sin
24.-plads i kvalifikationen
fået en fornuftig seedning,
mener hans far, Dan Han-
sen, der er formand for Ny-
købing F. Bueskyttelaug.

Danmark er repræsen-
teret ved yderligere to

Det lokale bueskyttetalent nummer 24 i lonlifikationen

Stephan Hansen slap godt fia kvalifikationsskydningen, hvor han blev nummer 24. Pnrvnrroro

ottendedelsfinalerne, hvor
Stephan Hansen og co.
mØder Canada fredag for-
middag.

AI.LAN PLENBORG
ap@folketidende.dk

bueskytter i compound-
klassen. Martin Damsbo
fra Taastrup opnåede 704
point som nummer 19 og
Patrick Laursen fra Midt-
fyn blev nummer 45 i kva-
lifikationen med 693 point.

De tre danske bueskyt-
ters resultater fra kvalifi-
kationss§dningen indgår
også i holdkonkurrencen,
hvor det danske hold blev
nummer otte. Det rakte
rigeligt til kvalifikation til
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Stephan Hansen tabte knebent med 6n pil til Braden Gellenthien fra USA i ottendedelsfinalen ved senior-VM I Tyrkiet. Pnvnrroro

Stephan Hansen vandt sine første tre VM-kampe i den tyrkiske blæst

Amerikaner kom iveien
for lokal bueskytte-komet
ææ BELEK Stephan Han-
r'? sen fra Nykøbing F.

Bueskyttelaug blev her til
formiddag sendt ud af den
individuelle konkurrence
vedVM i Belak i§rkiet.

Under ekstremt vanske-
lige betingelser tabte den
l8-årige kadet-verdensme-
ster fra 2011 med bare 6n
pil til Braden Gellenthien
fra USA i ottendedelsfina-
len.

Stephan Hansen skød
blot 127 point, hvilket er
langt under nornen, men
den lave score skyldes en
meget kraftig blæst.

Stephan Hansen lagde
bedst ud mod amerikane-
ren med 27-23-fgring efter
de første tre pile. Men på

de efterf/lgende tre pile
skød Stephan Hansen blot
22 point - fem færre end
Gellenthien, som således
førte 50-49 efter seks pile.

Ffter ni pile var amerika-
neren stadig et point foran
- 75-74 - og efter 12 pile var
stillingen 102-100 i Gel-
lenthiens favØr. Stephan
Hansen sluttede bedst af
ved at vinde de sidste tre
pile 27 -26, men det var ikke
nok til at vinde.

Men en placering blandt
verdens bedste 16 com-
pound-skytter, er ikke at
kimse ad. Det aftvinger re-
spekt.

Stephan Hansen, der
deltager i sit første VM for
seniorer, var meget stærkt

skydende onsdag, hvor han
fg,rst besejrede Juan Carlos
Carrasquilla fra Colombia
med cifrene 147-140 point,
og dernæst Pavel Fisher fra
Kasakhstan 145-140.

- Det var flot af Stephan
at vinde sine første to kam-
pe, men også, at han kunne
s§de så høje point i den
kraftige blæst, sagde for-
bundets sportschef Allan
Gr6nkjær efter onsdagens
konkurrence.

Torsdag morgen mødte
Stephan Hansen mexika-
neren Julio Ricardo Fierro,
der var blevet nummer ni
kvalitikationss§dningen,
hvor Stephan Hansen var
24. bedst.

Stephan Hansen vandt i

en tæt kamp 138-137, hvor
han sluttede bedst af, hvil:
ket blev udslagsgivende.

De Øvrige to danske
compoundskytter, Martin
Damsbo fra Taastrup og
Patrick Laursen fra Midt-
fyn er ligeledes ude af den
individuelle konkurrence.
Damsbo blev slået ud i an-
den runde og Laursen i ot-
tendedelsfinalen.

De tre danske bueskytter
skal i kamp fredag, hvor
de mØder Canada i otten-
dedelsfinalen i holds§d-
ningen. Her er der enorme
forventninger til de danske
bueskytter.

ALLAN PLENBORG
ap@folketidende.dk
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Bueskytte fra Nykøbing F. er nu bueskydning-VM

blandt de 16 bedste ved VM

I)anmark med talent fra

Onsdag 2. oktober 2013 kl. 18:00

Det unge talent Stephan Hansen fraNykøbing F. Bueskyttelaug gør
god figur på det danske landshold ved senior-VM i Tyrkiet. Han er nu
blandt de 16 bedste, inden s§dningerne torsdag. Fortsætter han sine
suveræne præstationer, er der bronze- og guldfinaler lørdag
eftermiddag.

De 2 andre danske deltagere - Patrick Laursen er stadig med i
kampen, mens Martin Damsbo tabte i dag og røg ud af turneringen.

Fredag 4. oktober 2013 kl. 14 16

Det danske seniorlandshold i compound
bueskydning sikrede sig fredag plads i
guldfinalen ved VM i Tyrkiet. Der
skydes finale lørdag mod Sydafrika.
Landsholdet består af Martin Damsbo fra
Tåstrup, Patrick Laursen fra Fyn og det
store talent Stephan Hansen fra
Nykøbing F. Finalepladsen blev opnået
efter formidabel skydning fredag, hvor
holdet først vandt ottendedels finalen mod Canada med 215-1g2,
derefter kvartfinalen over USA med 176-165 og sidst semifinaren
over Frankrig med 210-185. overbevisende dansk indsats under
uhyre vanskelige vejrmæssige vilkår.

Hvor vanskeligt det blæsende vejr var for sstterne kan aflæses af den
danske Europa-rekord på. 237 points.
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Drømmen om UM-guld lever
De danske landshold i

compound-bueskydning
med NykøbinE F. Bueslgt-
telaugs Stephan Hansen
er klar til VM-finalen.

BELEK Drømmen om at
vinde VM-guld i holdkon-
kurrencen lever i bedste
velgående for det mandlige
danske senior-landshold i
compound-bues§dning.

Fredag formiddag kvali-
ficerede trioen med Step-

han Hansen, Nykøbing F.,

Martin Damsbo, Tbastrup,
og Patrick Laursen, Midt-
fyn, sig til VM'finalen ved
stævnet i Belek iTfrkiet.

Danmark mødte Ca-
nada i ottendedelsfinalen
og vandt 215-182, hvor-
efter storfavoritterne og
topseedede USA ventede i
kvartfinalen.

Under vanskelige vejr-
forhold vandt Danmark
opg6ret med 176-165.

Den danske trio var til-
bage med stabil s§dning
mod Frankrig i semifina-
len, hvor danskerne alle-
rede lagde afstand med 14

point i første runde.
Sejren var derefter reelt

aldrig truet, og Danmark
vandt overbevisende 210-
185.
I lØrdagens finale skal

Danmark m6de Sydafrika,
som i sin semifinale vandt
194-160 over Sverige. -neb

1.&årige Stephan Hansen, Nykobing F., er yngste mand i den dan'

ske trio, der løtdag skydet om VM-gUld. Aa«vroro: AruoeRs Kttuosrr
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VM-guld til Danmark i Tyrkiet -
triumf for h[ykøbing
F.-bueskytte
Lørdag5. oktober 2013 kl. 1234

Danmark sejrede i finalen ved senior VM
i compound bues§dning i Tyrkiet
lørdag middag. Sydafrika blev besejret
med235-230 points. Det er en sand
triumf for den unge bues§rtte Stephan

Hansen fraNykøbing F., der som den

ene afde 3 udgiorde det danske

landshold. Finalepladsen blev opnået
fredag efter formidabel s§dning, hvor holdet først vandt ottendedels
finalen mod Canada med 215-182, derefter kvartfinalen over USA
med 176-165 og sidst semifinalen over Frankrig med 210-185.
Overbevisende dansk indsats under uhyre vanskelige vejrmæssige

vilkar.

Det guldvindende landshold bestar desuden af Martin Damsbo fra
Tåstrup og Patrick Laursen fra Fyn.
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Buesffien fra Na§elsti skød
m aksi m u mpoi nt i V M'fi n al e n

Danmark til
VM-guldet
ET SPORT Stephan Han-
## sen giorde det igen:
Vender hjem fra et stort
mesterskab med en guld-
medalje.

Men denne guldmedalje
er den lS-årige dreng fra
Nagelsti formentlig rigtig
stolt af, fordi den er vundet
ved verdensmesterskabet
for seniorer.

På stranden i den tyrki-
ske badeby Antalya førte
Stephan Hansen det dan-
ske landshold i compound
frem tilVM-sejren, da Syd-
afrika blev besejret 235-
230.

Stephan Hansen havde
sin store andel i triumfen,
idet han som den eneste-
finaleskytte skØd maksi-
mum - 80 point.

- Det er ubeskriveligt.
Fedt at stå med guldme.
daljen om halsen, jublede

Stephan Hansen umiddel-
bart efter, at han og Mar-
tin Damsbo fra TaastruP
samt Patrick Laursen fra
Midtfyn havde fået over-
rakt guldmedaljerne og det
storeVM-trofæ som synligt
bevis på at have vundet
verdensmesterskabet.

Guldborgsund Kom-
mune vil torsdag hædre
Stephan Hansen. Det sker
på rådhuset klokken 14.30

i byrådssalen, hvor alle er
velkomne til at hilsepå den
nyslåede verdensmester,
som ikke har tid til at hvile
på laurbærrene.

Allerede på fredag rejser
han af sted til Kina for at
deltage i verdensmester-
skabet for ungdom.

§portslill4gpt

ALI.AIIJPLENBORG
ap@folkiJtuende.dk
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Lokal buesffie førte Danmark til VM-titlen

Stephan hiem fra Tyrkiet
som nybagt verdensmester
**,u BELEK Stephan Han-
.ffi fi sen vendte s@ndag
hjem til forældrene Pia og
Dan Hansen i Nagelsti som
nybagt verdensmester.

Den l8-årige buesffie
fra Nykøbing F. Bueslryt-
telaug var den helt store
profil, da det danske com-
poundlandshold i smukt
solskinsvejr på stranden i
den tyrkiske badeby An-
talya besejrede Sydafrika i
VM-finalen.

Stephan Hansen skød
som den eneste finaledel-
tager fuldt hus - altså tiere
på samtlige otte pile - 80
point.

Samlet vandt Stephan
Hansen, Martin Damsbo
fra Thastrup og Patrick
.Laursen fra Midtfyn med
235 point mod sydafrika-
nernes 230.

Det danske trekløver,
som er indehaver af euro-
parekorden med 237 point,
skød altså op til deres bed-
ste, da vejrforholdene om-
sider var til det.

Sydafrikanerne førte 59-
58 efter de første seks pile.
Efter halvdelen af pilene
var sendt af sted mod ski-
ven, var det med dansker-
ne foran 117-115.

FØringen blev udbygget
til 175-171 inden de sidste
seks pile, hvor alle tre dan-
ske bueskytter skød mak-
simum.



Ubeskdvelig oplevelse
- Det er ubeskrivelig ople-
velse. Selv om vi var bagud
med et point efter de første
seks pile, havde jeg en for-
nemmelse af, at det nok
skulle gå vores vej.

- Fedt at stå med guldme-
daljen om halsen, fortalte
Stephan Hansen lørdag
efter at have fået overrakt
medaljen og det store vin-
dertrofæ.

Forbundets sportschef
Allan Grønkjlær er impo-
neret over de tre danske
verdenstre:

- De kroner en suveræn
sæson, hvor de også har
vundet en World Cup. Da
de mødte storfavoritterne
fra USA i kvartfinalen,
blæste de dem af banen.

- Det er en imponerende
holdpræstation, de har la-
vet sammen med deres
træner Niels Dall.

Compound er bues§d-
ning med en anden og me-
re teknisk bue end recurve,
som er den bue, der bruges
ved OL

Undervejs i VM-stævnet
har der været en hård og
drilsk vind, som har gene-
ret mange af VM-skytterne,

da man tog fat på knald-
eller-fald-kampene.

Ungdom+VM I Kina
I kvalifikationen sluttede
det danske hold blot som
nummer otte, hvilket gav
en ottendedelsfinale mod

svarende amerikanske
verdensmestre, der var su-
verænt bedst i kvalifikati-
onss§dningen.

Men Stephan Hansen og
co. vandt stensikkert mod
amerikanerne - samt over
Frankrig i semifinalen.

Stephan Hansen, der blev
nummer ni i den individu-

elle konkurrence, kommer
ikke til at hvile på laur-
bærrene længe, idet han
på fredag rejser til Kina
for at deltage i verdensme-
sterskaberne for ungdom i
Wuxi.

ALLAN PLEI{BORG
ap@folketidende.dk
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Stephan Hansen med guldmedaljen om halsen og det store VM-ttofæ. Pnrvnrroro

Canada, men også
kvartfinale mod de

en
for-


