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Bueskytte fra l\ykøhing F.
front ved ungdoms-VM

i

Mandag 14. oktober 2013 kl. 2A:A7
Stortalentet Stephan Hansen fraNykøbing F. Bues§ttelaug har
mandag vist sit-inærnationale format endnu en gang. Det skete ved
ungdommens VM i Kinq hvor han i den indledende s§dning har
placeret sig som nummer 3 i junior compound. Påtorsdag s§des der
videre hen mod finalen.

Udover den individuelle deltagelse s§der Stephan Hansen på mixhold med Tåstrup-s§rtten Sarah sOnnichsen, med hvem han sikrede
sig EM-guld i fior. Desuden udgør han herreholdet sammen med
Simon Mikkelsen fra Kgs. Lyngby og Peter Sigil fra Præstø.
Holds§dningerne hen mod finalerne afrikles onsdag og torsdag.
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Stephan nummertre i stærkt VM-udlæg
Nagelstidrengen el
kommet fint igang ved
ungdoms-VM iKina.

lS-årige Stephan Hansen fra Nykøbing F. Bueslryttelaug fik en lidt dårlig
start, men fik efterhånden

liYUXl Stephan Hansen har

sfyr på pilene.

ikke haft mulighed for at

Midtvejs

hvile på laurbærrene i flere
end nogle få dage efter at

i

kvalifikatio-

nen - efter 36 pile - var Stephan Hansen ottendebedst
med 347 point, men på de
sidste 36 pile skød Stephan

derr23. juni satte verdensrekord med 712 point, var

med

nior compound-bues§tter,
Simon Mikkelsen, Lyngby,
skød 676 point som nummer 27 og Peter Sigil,

Hansen

PræstØ, blev nummer 36
med 665 point.

to amerikanske bues§tter,
Alex Wifler med 708 point

og Bridger Deaton
705.

Efter Stephan

De øwige to danske ju-

rækken safllmen

med

Sarah Sdnnichsen fra Taastrup. Sammen vandt de
europamesterskabet for
kadetter sidste år.
Sarah Srinnichsen blev
nummer fire hos juniorpigerne i mandagens kvalifikationsskydning. Det
giver Stephan Hansen og

Resultaterne indgår i
700
point kom den l9-årige holdkonkurrencen, hvor
hollænder Mike Schloes- det danske trekløver blev
præciser, som forrige weekend nummer seks med 2043 Thastrup-pigen en seedstor
forrige weekend i §rkiet. Hansen med
Bueskytten fra Nagelsti sion. Det blev til 355 point blev individuel verdensme- point. Holdkonkurrencen ning som nummer tre.
- Det tegner rigtig godt,
fortsætter med knock outrejste fredag til VM for af 360 mulige. Sammenlagt ster for seniorer.
mener
Stephan Hansens
torsdag.
De bedste otte fra kvalifi- s§dning
ungdom iWuxi i Kina, hvor blev det til702 point, hvilHansen, formand
Dan
far,
Stespænder
Onsdag
kvalifigav
kationen
er
direkte
ham tredjepladsen
han mandag imponerede i ket
ceret til torsdagens 1/16-fi- phan Hansen også buen, for NykØbing F. Bueskytkvalifikationen for junio- - og en god seedning.
Allan
når han stiller op i mix- telaug.
Foran Stephan Hansen, naler.
rer (18-19 år).
have ført det danske seniorlandshold til VM-guld

på fierdepladsen med
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Bueskytte fra Nykøbing F.
lander og flyver igen - til Kina
Lørdag 5. oktober 2013 kl. 16:42

Vinden er i bogstaveligste forstand med det unge bueskytte-talent
Stephan Hansen fraNykøbing F. I dag verdensmester ved senior-VM
i Tyrkiet, i morgen retur til Danmark, og allerede på fredag flyver han
igen fra "reden" - til Kina. Ddr venter næste store udfordring, som er
ungdommens VM.
Stephan Hansens melding fra Tyrkiet

i dag er kort, men præcis: En

ubeskrivelig oplevelse! Selvom vi var bagud med et point efter de
første 6 pile, havde jeg hele tiden fornemmelse af at det nok skulle gå
vores vej. Fedt at stå med guldmedaljen om halsen.
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FOLKETIDENDE: TORSDAG 17. OKTOBER 2013

Stephan Hansen havde problemet i 7./L6finalen ved junior-VM i Kina men viste derefter stabil ssdning og er nu klar til weekendens
finale i compound-klassen.
pRrvnrroro

Steptran Hansen klay tilVMfrnalen

i bueskydnin$

Eminent slutspu rt reddede
Stephan fra tidligt exit
wuxl l8-arige StepEI
-" han Hansen, NykØ-

som 30-24 og førte endnu
klart 87-81 inden de sidste

vandt overlegent 148-143.

bing F. Bueskyttelaug, er
klar til den individuelle

seks pile.

Spændende semifinale

Stephen hentede fire
point i §erde indgang og
overhalede Duham med
et enkelt point i sidste inden kneben sejr på

Det blev mere spændende
i semifinalen mod 7. seedede Jignas Chittibomma
fra Indien, men igen klarede Stephan Hansen sig

VM-finale for junior i compoundklassen.

Nagelsti-drengen vandt

til

er hjemme med minimum
VM-sølv

i den individuelle

konkurrence kunne Stephan Hansen og Sara Stinnichsen, Tbastrup, onsdag
ikke helt leve op til for-

håndsforventningerne i
mix-klassen.

alle sine fire knock out-

gang

kampe tidlig torsdag morgen dansk tid ved VMstævnet iWuxi i Kina.

140-139.

på konstant s§dning og

I ottendedelsfinalen mod
Mads Haugseth, Norge,

vandt opgøret 148-146.
De to bueskytter var helt

Mix-hold tabte i kvartfinalen
Danskerne var seedet som

havde Stephan }lansen fået

lige til fierde indgang, hvor
Stephan Hansen satte sig i

nummer tre og vandt ind-

Dårlig start

Men det var meget tæt på,
at danskeren, der var seedet som nummer tre efter

indstillet bue og pil rigtigt,
idet han i de fem indgange
skød 149 point, hvilket
også var n6dvendigt, idet

spidsen med tre pletskud
og 30 point, mens inderen
måtte n6jes med 28 point.

I finalen i weekenden
kvalifikationen mandag, nordmanden - seedet numvar blevet elimineret al- mer 14 - fulgte lige efter venter endnu en inder,
lerede

i

1/16-finalen mod

med 147 point.

dede Adolfo Medina fra

Chauhan,
der er seedet som nummer
17 og i sin semifinale besejrede Baptiste Scarceriaux,
Belgien, med148-142.

Mexico, hvor danskeren

Mens succesen således

Jean Duham, Frankrig, der

Stephan Hansen fort-

blot var seedet som num-

satte sin stabile s§dning
i kvartfinalen mod 11. see-

mer 30.
Den franske slrytte vandt

f6rste indgang så sikkert

nemlig Rajat

ledningsvis i ottendedelsfinalen 153-138 over Hong

Kong men tabte

derpå
snævert 151-153 til Belgien

i kvartfinalen.
Senere i dag s§der det
mandlige landshold med
Stephan Hansen i spidsen
i holdkonkurrencen.
TORBEN MøLGMRD

tm@folketidendedk

3 medalje-skud i "bøssen" - det
første misset
Onsdag 16. oktober 2013

kl.

17:50

Bues§rtte-talentet Stephan Hansen fraNykøbing F. har misset den
første chance for at få medalje ved ungdoms-VM i Kina. Det skete i
mix-hold skydning sammen med Sarah Sønnichsen fra Tastrup.De2
blev slået af Belgien i ottendedels finalen i dag efter at have vundet
suverænt med 153-138 over Hong Kong.

I morgen er de næste 2 medalje-skud i "bøssen" for Stephan Hansen,
når han s§der på herreholdet og individuelt.
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Bueskytte fra Nykøbing F. klar
til finalekamp om VMguldmedalje
Torsdag 17. oktober 2013 kl. 13:26
Stortalentet Stephan Hansen fraNykøbing F. Bues§ttelaug er på vej
til at gentage succes'en fra VM for seniorer i Tyrkiet for mindre end2
uger siden, hvor han fik guld i compound bues§dning for hold. I dag
har han skudt sig i VM-finalen for ungdom i Kina- Altså er
guldmedaljen inden for rækkevidde, og mindst sølv allerede sikret.
Ved dagens s§dning vandt han semifinalen i junior herre compound
over Indiens Jignas Chittibomma med 148-146 points, og forinden
var det gået ud over en franskmand, en norsk bues§tte og en
italiener. Stephan Hansen (billedet) er alene om at forsvare de danske
farver helt i top, idet juniorholdet i dag blev slået ud.

Holdet blev besejret i kvartfinalen af Indien med 232-228 points, men
opnåede en samlet 5. plads ved VM-stævnet.
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Stephan Hdfiisafi står foran srn største udfordring lørdaS, formidda§

r leg glæder mig

til finalen
len individuelt, så jeg er
tilfreds ,med min sikrede
podieplåcering, men når

ffiW WUXI Uanset hvor5'' dan det går lørdag
formiddag har bueskytten
Stephan Hansen allerede
opnået sit hidtil bedste in-

jeg er nået så langt, går jeg
selvfølgelig efter guldet, si-

dividuelle internationale

ger Stephan Hansen.
^ - Jeg'glæder mig fil finalen, hvor jeg bare vil forsøge at s§de på mit bedste
niveau, siger Stephan Hansen, der skal dyste mod Ra-

resultat.

Den lS-årige

Nagelsti-

dreng sikrede sig torsdag

billetten

til

VM-finalen i

compound-bues§dning
for juniorer ved mesterskaberne iWuxi i Kina efter en
nervepirrende indledning.

jat Chauhan,Indien.
- Han hartidligere på året
leveret fine resultater både

ved senior-VM og World

- Jeg var meget nervøs og
skød bl.a, en seks'er i første

Cup.stævner, så det bliver
en hård nød at knække, siger Stephan Hansen.

indgang, fortæller Stephan
Hansen i telefonen fra den

kinesiske millionby.

Danskeren var bagud StephanHansenmedbueogpil påstadioniWuxi,hvorVM-stævmed seks point i l/16-fi- netafvikles.
PRverroro
nalen mod Jean Duhem,
Frankrig, og med kun seks indgange med 59 af 60 mu- meget stabilt ogvandt over
pile tilbage på randen af et lige point, mens frankman- en nordmand, en mexicaoverraskende knock out. den pludselig blev nervøs, ner og en inder på vej mod
- Men heldigvis fik jeg vurderer Stephan Hansen. VM-finalen.
styr på nerverne og skød Siden skød den talent- - Jeg havde en målsætnæsten fejlfrit i de to sidste fulde,' 'danske bueskytte ning om at nå semifina-

I

holdkonkurrencen,

hvor Danmark var seedet
som seks, tabte trioen Step-

han Hansen, Simon Mikkelsen og Peter Sigil i
kvarffinalen til Indien med
232-228.
TORBEN MøLGAARD
tm@folketidende.dk

VM-guld til Danmark - og
f{ykøbing F. hos unge
bueskytter
Lørdag 19. oktober 2013 kl. 2I:54
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Års anstrengelser er kronet med den
ypperste belønning for bueshrtte-talentet
Stephan Hansen (billedet) fra Nykøbing
F. Lørdag blev han verdensmester i
junior herre compound skydning ved
ungdommens VM i Kina. 18 år og så
langt.Nu skal han bruge de kommende
år til at vedligeholde formen, holde sig
på toppen. Dagens VM-guld blev sikret efter finalesejr over Indiens
Rajat Chauhan med 139-136 points. Vejen til guldet banede Stephan
Hansen tidligere på ugen, da han besejrede den ene nations bedste
repræsentant efter den anden. Også i semifinalen var det en inder, der
måtte "lade livet".
Det er kun 2 uger siden Stephan Hansen stod på øverste trin af
sejrsskamlen ved senior-VM i Tyrkiet. Der vandt han guld på det
danske hold sammen med Martin Damsbo fra Tåstrup og Patrick
Laursen fra Fyn.

2o \l
FoVÅ d-!,^de- z \' c'>UA

Stephan Hansen kunne juble efter at have gendt den
sidste pil af sted i VM-finalen;,Han er verdeni[edste
buesl«ytte til og med 19 år.
Foro: Denl Ar-ernae

Superskytten

fra Nagelsti
AF ALIÅN PLENBORG, SPORTSREDAI(TøR.
ap@folketidende.dk

En lille og vågen er bedre end en stor og doven...
Det er buesffien Stephan Hansen fra Nagelsti et
glasklart bevis på.
Han er ikke større end tobak for en skilling. Ikke
desto mindre er han verdens bedste inden for sin
metier.
I de seneste år har Danmarks Robin Hood vundet
alt, hvad vindes kan. Og han er altså bare 18 årl
I 2011 blev han individuel verdensmester i kadet-

klassen for bueskytter til og med 17 år. Sidste år
blev han dobbelt europamester, da han udover den
individuelle titel også vandt mix-turneringen sammen med Sarah Sønnichsen fra Taastrup.
I år er Stephan Hansen blevet juniorskytte - med
mulighed for at stille op blandt seniorerne også. Og
hans resultater har været unikke. En lille buket:
Bronzemedalje ved indendørs-EM for seniorer i fe
bruar.

Vinder World Cupstævne med seniorlandsholdet
og sætter verdensrekord for juniorer ijuni.
Vinder det danske mesterskab for seniorer.
Verdensmester for seniorhold for to uger siden.
Og som rosinen i pølseenden ssder han denne
weekend VM-guldet for juniorer hjem i Kina.
Bag triumferne gemmer sig mange, mange timers
træning hver eneste dag uden, at det er gået ud
over hans hhx-studie på Celf.
I udendørssæsonen foregår træningen på Nykøbing F. Bues(yttelaugs baner på Østre 4116 samt på
en eng ved familiens hus i Nagelsti.
0g i vintermånederne spændes buen på Golfklubben Storstrømmens Ioft og hjemme i stuen, hvor
Stephan Hansen s§der fra den ene ende af stuen
til den anden efter en lille skive.
Men træning alene gør det ikke. Der skal også talent til. Og en stærk psyke. Begge dele ejer Stephan Hansen. Han vinder de store tifler, fordi han
er velforberedt og bedre end konkurrenterne til at
tackle presset. Han ryster ikke på hånden i de afgørende kampe, hvor blot 6n fejlslagen pil vil få
fatale følger.
Vi kipper med flaget ogbøjil os i støvet. "Verdens
bedste Stephan" er en rollemodel for andre unge
med ambitioner om at drive det vidt.
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FGK knuser AaB
KøBENHAVN

FC Kø-

benhavn nærmer sig
toppen af Superligaen efter en hjemmeseir søndag på 3-0
over AaB.
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Måribo.Hallerne:
Team Sydhavsøerne - AI.

beltslund/Glostrup,

Marchester U.-Southampton............ (1-1) X
Arsenal-Noffich............................... (4-D I
Chelsea-Cardiff .................................

(4-l) I

Evefton-Hu11...................-.................. (2-l) I
Stoke-West 8romwich...................... (0-0) X
Swansea-Sunderland......................... (4-0) I
Blackbum-Charlton.......................... (0-1) 2
Bolton-Sheffield W. .......................... (l-l) X
Ipswich-8umley....,........................... (0-1) 2
Leicester-Huddersfield..................... (2-l) I
Millwall-Queens Park R. ...,............. (2-2) X
Nottingham F--Bournemouth........... (1-1) X
watford-Derby..,.-.............................. (2-3) 2

Koncentrationen lyser ud af den nybaglte juniorverdensmester Stephan Hansen,

Foro:

Denru ArerncA/Wonro AncHeRv
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100.084
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ri91i9e...,...,.........,........................... 505
ristiøe........-...................................... 6l
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l&årig Na§elsti4rcng, vinder verdensmesters kabet for iuniorer

ro ri[tiie...........................-...................

22

kn

FC København-AaB........................... (3-0)
Brøndby-\4borg ................................. (0-0)
FCVestsiælland-Esbjerg ................... (2-1)
FC

I

x
I

Fredericia-Hvidovre .................... (4-i) I

Verdens bedste Stephan
ffiffi
*-:

Fiorentina-Juventus .......................,,, (4-2) I
Torino-lnter ........................................ (3-3) X
Hamburger Sv-Stuttgaft .................. (3-3) X

exit. Men han overvandt en
skidt åbning i 1/16-finalen
og"grk hele vejen", således
at han i aften vender hjem
til Nagelsti som verdensmester i compound-bue-

Augsburg-wolfsburg ..,,.,.................. (l-2) 2
Valladolid-Sevilla .............................. (2-2) X
Real Betis-EIche ................................ O-2) 2
Præmieprognose

I2 rigtige..............,........,.........................

ll

rigtige................

0
.. ..-...-..--. 0

l0 ri91i9e................................,..,......
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Stephan Hansen omgivet af
sølwinderen Rajat Shauhan
og bronzevinderen Jignas
Chittibamma tra lndlen.
Foro: Denu ArereeA/Wonro AR-

wUXl Stephan Hansen

Vejle-Brønshøj ................,......,........... (0-0) X
Astontr4lla-Tottenham ....,..,.,,........... (0-21 2

var tæt på et tidligt

CHERY

hvor han som første års
junior satte verdensrekord
for juniorer, blev dansk
seniormester og førte det
danske landshold til VM-

s§dning for juniorer.
Stephan Hansen besej-

rede Rajat Shauhan fra
Indien i lørdagens finale
Osasuna - FC Barcelona.................... (0-0) x
Espanyol - Atletico Madrid....,......... (1-0) I
Milan - Udinese.......................,......... (1-0) I
Twente - Ajax..................................... (1-I) X
Heerenveen -\^tesse Arnhem.......... (2-3) 2
Ajaccio - Nantes................................ (0-l) 2
Evian - Guingamp................,,..,........ (l-2) 2
Montpellier - Lille....-........................ (0-l) 2
Rennes -Valenciennes...,.................. (2-2)

x

Cercle Brugge - zulte-waregem...... (1-l) x
Genk - Lierse,...,................................ (4-0) 1
Lokeren - Gent........... ... ...... .. ..... (2'2) x
Præmieprognose
ri91i9e................................................. 0 kr
1 I rigtige................................................. 0 kr
10 rie1i9e...,...................................... 5.886 kL
12

inderen.
Efter de fØrste tre pile var
Stephan Hansen i front,2926, efter seks pile var stil-

(l-2) 2
Hoffenheim-Leverkusen...............,..
Energie Cottbus-Union Berlin......... (0-0) x
..... (l-0) I
Nice-Marseille
Reims-Toulouse...,............................. (l-2) 2
Mons-Anderlecht.............................. (O-2) 2
Swindon-Notts Co. ........................... (2-0) 1
Southend-FIeetwood......................... (2-0) 1
Sarpsborg-Brann Bergen................. (3-2) I
Cesena-8ari............................,.......... (2-1) I
Præmieprognose
l2 ri91i9e...............................-.......... 9.209 kr
l1 rigtige.........-................................... 166 kr
10 rigtige............................................... 25 kr

Hansen EM-guld for kadet-

ter (til og med 17 år) og for
to år siden blev han kadetverdensmester.
Også Bueskydning Dan-

lingen 56-54. Lollikken var
fortsat to point foran efter
ni pile - 83-81 - en fgring,
der blev udbygget til 112-

korden på 149 point.

på, at Stephan Hansen,
der var seedet som nummer tre efter kvalifikati-

1/8-finalen, kvartfinalen,
semifinalen eller finalen.

Udfordring

onsskydningen, var blevet

Unik sæson

-.Jeg havde forventet

elimineret

Den danske juniorlands-

108 med tre pile tilbage.

rende for Stephan Hansen,

bbdre score. men forholdene med lyset på banen var
udfordrende. Det var dog
nok til at vinde, så jeg er
godt tilfreds, siger Stephan
Hansen fraWuxi i Kina.
Han tilføjer, at han bare
er rigtig glad og betegner
det som en kæmpe oplevelse at vindeVM-titlen.

turnerin-

Men det var meget tæt

Stephan Hansen skød en
13. pil og en nier
på den næstsidste og skulle
"bare" sl<yde seks point på
sin sidste pil. Det blev til en

tier på sin

AGF-FC NordsjæIland....................... (0-l) 2
Hobro-Vendsyssel FF..........-............. (4-3) 1
Roma-Napo1i.........................,........... (2-0) 1

guld for to uger siden.
Sidste år vandt Stephan

efter at have ført straks efter den fgrste pil, hvor den
18-årige Nagelsti-dreng
skød en tier mod en nier til

otter og samlet sejr på 139
point mod 136 til inderen.
Scoren er ikke imponesom undervejs

i

gen tangerede verdensre-
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1/16-finalen
mod Jean Duham. Franskmanden førte komfortabelt
87-81 inden de sidste seks

pile, men den danske Robin Hood skød blændende
på de sidste pile og vandt
knebent 140-139.
I de efterfølgende dueller
viste Stephan Hansen h6j
klasse og var ikke i nærheden af at tabe hverken

marks sportschef Allan B.
GrPnkjær finder superlativerne frem:

træner Kasper Hovgaard
Larsen er lykkelig over sin
stjernes triumf:
- Det har været fedt at
følge Stephan i hans forberedelser til VM, og jeg
er rigtig glad for, at hans
hårde arbejde betaler sig.
For Stephan Hansen var

guldtriumfen

kulmina-

tionen på et fantastisk

sfortoisunali*t
,?0s4hdstiil Borr*
Tela'fon 27 88 34 63

jbl@tolketidonde.dk

Larsen

år,

- Det er en unik sæson,
Stephan Hansen har leveret i år. Han var blandt
favoritter til ungdoms-VM,
og det er fantastisk flot, at
han formår vinde. Samti
dig har han med det danske seniorhold præsteret
på absolut topplan. Han er
et kæmpe talent.
ALLAN PLENBORG
ap@folketidende.dk

,,SF- frf r - .mk{i
ruærgaae 20 - 4AOO Ny{øbing F.
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åt i

Telefgn 54:88 02 70.såort@folketkerde.dk
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"Randers løber tør for ressourcer efter pau,
sen. Med lidt held i sprøjten kunne vi have
skabt en tæt karnp, men de spiller klagt"
NFH-træner Kenneth Sahlholdt efter 24-2&-nedeilaget
I PrlceRunner Arcna
Skle 6 oE 7

