
?r\L-!,ii".1.,.t,-, )i . t-.'ti ''.1 c.t \

!6årite stephan Hansen fra Nykøbing er i storform før vM i poten:

Flasker det sig for Stephnr,
kan han blive verdensmester
,=+ LEGNICA Verdensme-
.. sterskaberne i bue-

skydning for ungdom be-
gyndte mandag i Legnica
i det sydvestlige Polen og
blandt verdens bedste bue-
sk)'tter er l6-årige Stephan
Hansen fra Nykøbing F.

Bueskyttelaug.
Flasker det sig for Dan-

marks bedste compound-
bueskyfte i kadet-klassen
(op til 17 år), kan han opnå
et stort resultat.

- Jeg vil gøre mit bedste.
Hvis det kører optimalt,
kan jeg blive verdensme-
ster. Men der er mange an-
dre, som også har mulighed
for at vindeVM-guldet. Jeg
vil tro, at vi er 20 sk).tter,

der kan vinde, siger Ste-
phan Hansen i telefonen
fra Legnica.

Stephan Hansen har øget
træningsmængden betrag-
teligt de seneste måneder,
og derfor tøver han ikke
med at slå fast, at han er i
sit livs form.

Stephan Hansen skal
skyde indledende i efter-
middag. Alle forventer, at
han klarer kvalifikationen
og går videre.

- \4 er i Polen og derfor
kan vi ikke helt præcist
sige, hvornår Stephan skal
skyde, udtaler hans far
Dan Hansen, der er med
som dansk holdleder

To andre danske kadet-

compound-skltter, Simon
Mikkelsen fra Lyngby og-
Peter Sigil fra Præstø og
med en fortid i Nykøbing F.
Buesklttelaug, er med ved
VM, således at Danmark
også stiller op i holdkon-
kurrencen, hvor der også
er gode muligheder for et
stort resultat.

Sidste år var Stephan
Hansen med til at vinde
europamesterskabet for
hold, hvilket må anses for
at være hans bedste inter-
nationale resultat.

Med sine 16 år har Ste-
phan Hansen godt et år
tilbage som kadet-skltte,
og derfor har han næste
år mulighed for at stille op

ved europamesterskaberne
for kadetter næste år - så-
fremt han bliver udtaget.

Stephan Hansen og de
øvrige 17 danske VM-del-
Iagere samt trænere og
ledere køfte lørdag aften i
bus fra Danmark til Polen,
og derfor kunne ingen af
de danske VM-bueskltter
deltage i de danske ung-
domsmesterskaber, der
blev atuiklet 20.-21. august
i Aalborg.

Verdensmesterskaberne
i Polen har deltagelse af
560 bueskltter op til 20 år
fra 57 nationer.

ALLAN PLENBORG

Stephan Hansen er i storform og kan måske vinde en VM-medalie. Foro: ANDEFS KNUDSEN
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Stephan sigter mod flere VM'medalier
Det store bueslqttetalent
fra Nykøbing var stælkt
st(ydende tirsdag ved vM.

LEGNICA l6-årige Stephan
Hansen har mulighed for
at vinde hele tre medaljer
ved verdensmesterskabet i
bueskydning for ungdom,
der skydes denne uge i den
polske by Legnica.

Det store talent fra NYkø-
bing F. Buesklttelaug var
stærkt skydende i kadet-
ternes compound-klasse
(til og med 17 år), da han
tirsdag var i konkurrence
for første gang.

I den indledende runde
blev han nummer fem med
689 point. Et pænt resultat
men dog et stykke fra hans

personlige rekord
Eftersom de otte bedst

placerede sk),tter går di-
rekte til 1/16-delsfinalerne,
er han sikret en god seed-

ning, når der skal skydes
til og med semifinalerne
torsdag.

Stephan Hansen er også
en del af det danske tre-
mandshold, som tirsdag

først besejrede Hong Kong
og dernaest ltalien i kvartfl-
nalen. Dermed er Stephan
Hansen, samt Simon Mik-
kelsen, Lyngby, og Peter
Sigil, Præstø, i semifinalen,
der afuikles fredag.

Stephan Hansens gode
skydning tirsdag gav ham
endnu en medaljechance,
fordi han kvalificerede

sig til mix-turneringen
sammen med Sarah Siin-
nichsen fra Taastrup, hvor
parret er seedet tre. Mix-
turneringen afgøres i dag,
onsdag.

562 buesk)tter fra 56

lande er med iVM-stævnet,
der er det hidtil største af
slagsen. Allan
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Stephan Hansen sigter
efter tre VM-medalier
Det store VM-håb fia
Nykøbing F. BuesM-
telaug i vM-finalen i den
indivlduelle konkurrence.

LEGNICA Det store danske
håb Stephan Hansen fra
Nykøbing F. Bueslq/ttelaug
har klaret sig fremragende
ved verdensmesterska-
berne for ungdom i Leg-
nica i Polen. Den 16-årige
bueslqtte fra Nykøbing F.

Buesklttelaug har mulig-
hed for at blive tredobbelt
medaljevinder.

Stephan Hansen skød
sig sidst på formiddagen i

finalen i den individuelle
konkurrence efter en sik-
ker sejr på 148-143 mod
Mario Vavro fra Kroatien.

Tidligere fredag besej-
rede Stephan Hansen sin
tidligere klubkammerat og
landsholdsven Peter Sigil
fra Præstø i kvartfinalen.

Torsdag eftermiddag
stod Stephan Hansen for
to komfortable sejre, da
han besejrede kroaten Do-
magoj Buden 148-143 i ot-
tendedelsfinalen og Chri-
stopher Golden fra Canada
148-137 i i 1/16-finalen.

Stephan Hansen skyder

VM-finale søndag mod bel-
gieren Renaud Romanski,
som opnåede 143 point i
sin semifinale.

Stephan Hansen og de

øvrige to skltter på det
danske compoundJands-
hold Simon Mikkelsen fra
Lyngby og Peter Sigil har
skudt sig frem til semifi-
nalen i holdkonkurrencen,
hvor de møderTjrykiet. Det
danske trekløver besejrede
først Hong Kong 223-181
point og dernæst ltalien
231-224 point i kvarlfina-
len.

StephanHansen har også

i Legnica, Polen.

succes i mix-turneringen,
hvor han og Saras Sijn-
nichsen fra Taastrup skal
møde Sydafrika i en duel
om bronzemedaljerne. De
to danske bueslrltter vandt

AFKvForo: ANDERS KNUDSEN

først mod Hong Hong,
derrræst i en spændende
kvartfinale over Canada.
I semifinalen var USA for
stærke for de to danske
slrltter. Allan

stortalentet stephan Hansen har kurs nod tre medaliel ved VM
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Stephan har taget europarekorden
BuesMten fla Nykøbing
fortsætter med at impc
nere ved VM i Polen.

LEGNICA Stephan Hansen
kan blive den helt store
vinder ved verdensmester-
skaberne i bueskydning
for ungdom i den polske
by Legnica eftersom han
har gode muligheder for
at komme hjem med tre
medaljer - heraf måske en
gxldmedalje.

Den l6-årige buesk).tte
f ra Nykøbing kvalifi cerede
sig sent fredag formiddag
til søndagens individuelle
\M-finale i compound for
kadetter (op til 17 år) og
senere fredag vandt Ste-
phan Hansen sammen
med Sarah T<innichsen fra
Tåastrup bronzemedalje
i mix-turneringen ved at
besejre Sydafrika 149-147
polnt.

Også i drengenes hold-
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turnering har Stephan
Hansen chance for at vin-
de medalje - omend den
hverken bliver af guld eller
sølv.

Stephan Hansen, Simon
Mikkelsen fra Lyngby og
Peter Sigil fra Præstø tabte
fredagens semifinale til
Tyrkiet i holdkonkurren-
cen. Den danske trio opnå-
ede 226 point mod tyrker-
nes 228 og møder England
i dagens bronzekamp.

- Stephan har været helt
forrygende skydende i Po-
len. .I den individuelle tur-
nering har han tre gange
skudt 148 point af 150 mu-
lige, hvilket er europare-
kord, jubler hans træner i
Nykøbing F. Buesklttelaug,
Klaus Lykkebæk. Allan

Stephan Hansen under treda-
gens konkulrencef i Legnica i
Polen.
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76- årite Sfephan Hansen vandtverdensrnesterskabet i buesl<ydning

Nykøbing-dreng verdens bedste
tr IEGNICAQ Der blev

sKrevel nlslorle søn-
dagformiddag i den polske
byLegnica, da 16-årige Ste-
phan Hansen fra Nykøbing
F. Buesktttelaug vandt ver-
densmesterskabet i kadet
compound for bueskltter
til og med 17 år. Aldrig
tidligere har en bueskltte
fra Nykøbing \..undet det
individuelle verdensme-
sterskab.

Stephan Hansen stod i
VM-fi nalenoverforRenaud
Domanski fra Belgien - og
var udråbt til favorit efter
sine fænomenale preesta-
tioner undervejs i turnerin-
gen, hvor han satte europa-
rekord med 148 point mod
Christopher Golden fra
Canada i l/16-finalen og
tangeret rekorden i otten-
dedelsfinalen mod kroaten
Domagaj Buden samt i se-
mifinalen mod MarioVavro
fra Kroatien.

Men hvad med nerner-
ne? Kunne Stephan Han-
sen styre dem i sin første
VM-finale?

Det kunne Nykøbing-
drengen - omend han ikke
helt skød op til europare-
korden. Stephan Hansen
var stabil i samtlige tre
runder, hvor han skød 29
point af 30 mulige og altså
opnåede en total på 145
point. Det var rigeligt til en
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Stephan Hansen havde al
mulig grund tll at smile
efter at have vundet
verdensmesterskabet.
FOTO: DAN HANSEN

svæfi ved at sætte ord på
efterVM-triumfen:

- Det er ikke rigtig gået
op for mig. Det har været
meget stressbetonet, men
jeg har det fint nu, sagde
han.

Stephan Hansens VM-
triumf kommer ikke uven-
tet, idet han inden han rej-
ste til Polen med de øvrige
danske landsholdsskltter
til Folketidende sagde:

- Jeg kan vinde verdens-
mesterskabet, hvis det fla-
sker sig.

Det gjorde det i den grad
for Nykpbing F. Bueslrlt-
telaugs første verdensme-
ster.

Udovertriumfen i den in-
dividuelle turnering vandt
Stephan Hansen yderlige-
re to VM-medaljer.

Både i holdkonkurrencen
og i mix-turneringen vandt
Stephan Hansen bronze.

I lørdagens bronzekamp
mod Storbritanien vandt
Stephan Hansen, Peter
Sigil, Præstø, og Simon
Mikkelsen, Lyngby, sikkert
med 228 point mod 219.

Fredag havde Stephan



point. Det var rigeligt til en
komfortabel finalesejr, idet
belgieren blot fik 138 point
- betydeligt under hans ni-
veau.

- Men det illustrerer blot,
at man kan blive slået ud af
nerver, når man står foran

muligheden for atvinde det
ultimative, fortæller Klaus

Lykkebæk, træner for Ste-
phan Hansens i Nykøbing

F. Buesklttelaug.
Stephan Hansen havde

Fredag havde Stephan
Hansen mndet bronze-
medalje i mix-turneringen
sammen med Sarah Tcin-
nichsen fra Taastrup.

ALLAI{ PLENBORG
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Nykøbin!, F. Bues@telaugs nybagte verdensmester.'

feg var meget neruøs i VM-finalen
6r N-YKøB|NG Stephan

Hansen. som sønoag
blev verdensmester i bue-
skydning for kadetter (til
og med 17 år) i Legnica i
Polen, har aldrig tidligere
været så nervøs, som da
han stod i VM-finalen mod
sin belgiske modstander
Renaud Dominsky

- Der stod meget på spil,
og der var rigtig mange til-
skuere og tv-kameraer, så
jeg var meget nervøs. Det
prægede også min skyd'
ning, mener Stephan Han-
sen, som stod i sin første
VM-finale.

Blandt de mange tilsku-
ere var en, der var ligeså
nervøs - Stephans far Dan
Hansen, der var med i Po-
len som dansk holdleder

Men tvivl om udfaldet,
var der sådan set aldrig.
Stephan Hansen skød 29
point i samtlige fem run-
der og med 145 point af 150

mulige vandt han komfor-
tabelt, da modstanderen
blot skød 138 point.

Svært ved at falde i søvn
- Jeg havde meget svært
ved at falde i søvn natten
forinden. Jeg spekulerede
på finalen og fik vel ikke
sovet mere end seks timer,

forlæller den nybagte ver-
densmester, som mandag
kort før middag vendte
hjem til hjemmet på Engvej
i Nykøbing som tredobbelt
VM-medaljevinder.

Udover den ultimative
triumf i den individuelle
turnering vandt Stephan
Hansen to bronzemedal-
jer - i holdkonkurrencen
sammen med Peter Sigil,
Præstø, og Simon Mikkel-
sen, Lyngby, samt i mix-
turneringen sammen med
Sarah Tdnnichsen fra Ta-
astrup.

Udover tre VM-medaljer
kan Stephan Hansen glæ-
de sig over at have taget
europarekorden med 148
point. Den satte han tidligt
under verdensmesterska-
berne og tangerede den se-
nere to gange.

EM på hiemmebane
l6-årige Stephan Hansen
er også kadet- sk)'tte næste
år, hvor der er europame-
sterskaber i Nykøbing. Og
forståeligt gleeder han sig
til at skyde på hjemme-
bane - og forhåbentlig med
ligeså godt resultater, som
dem han opnåede i Leg-
nica, hvor der i øvrigt var
meget varmt.

- Vi havde temperaturer
på mellem 30 og 35 grader,
men det generede mig ik-
ke, fortæller Stephan Han-
sen, som skal i konkurren-
ce om halvanden uge, når

Nykøbing F. Bueslq/ttelaug
er vært ved de danske me-
sterskaber i 3D, hvor der
skydes på dyrefigurer i na-
turlig størrelse.

- Men 3D er ikke noget,

jeg går særligt meget op
i. Jeg foretrækker skive-
skydning og compound,
af slører verdensmesteren.

Compound er ikke en
olympisk disciplin. Hvis

Steohan Hansen er sædvan-
ligvis iskold, men i flnalen om
veadensmesterskabet, hvorf la
dette billede stanmer, var der
rigtig mange nerver på.

Forot DAN HANSEN

Stephan Hansen skal gø-
re sig forhåbninger om at
komme til OL, skal han
skifte bue til recurve.

- Men det har jeg ingen
planer om. Jeg vil hellere
være blandt verdens bed-
ste i compound frem for
mellem de måske 30 bed-
ste i recurve, siger Stephan
Hansen, som netop er gået
i gang med HHX-uddånnel-
sen på CELF i Nykøbing.

- Jeg har en Team Dan-
mark-mulighed, således
at jeg kan strække uddan-
nelsen over fire år Men jeg
forsøger at tage den på tre
år, siger Stephan Hansen,
som trcener ti timer hver
uge og som begyndte at
gå til bueskydning for syw-
otte år siden. Han var ble-
vet inspireret af storebror
Christopher Hansen, der
var begyndt et år forinden.

ALIAN PLENBORG
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