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Penge og
ros til
Stephan
Den nybagfe verdensme
blev
hædret på rådhuset.

ster fra Nagelsti

I lørdags førte
han det danske landshold
frem til guld ved VM for
NYKøBING

senior i compound

i§rkiet

ogi dag dragerhantilKina,

hvor der står verdensmesterskaber for ungdom oP
til20 år på programmet.
Men i går var det 18-årige stortalent fra NYkgbing
F. Bueskyttelaug, StePhan
Hansen, at finde På Guldborgsund Rådhus for at
modtage kommunal hæder
for sin store præstation.
Med borgmester John
Brædder i spidsen var her

mØdt byrødder, familie,
klubkammerater og Pressen for at hylde handelsgymnasiasten.
- Du har ydet en Præstation ud over det sædvanlige
og vi er stolte af at have en

og pakke kuffert og bueStephan Hansen havde selvfølgelig tid til et Ioto, inden han skulle hjem
og forældrene Pia og
sk!/tteudstyr til Kinaturen. Her er han flankeret af bolgmester John Brædder
Dan

Foro: FlEvutrue K' Kenseu

Hansen.

verdensmester her i kommunen, lød det blandt andet fra John Brædder i sin
hyldestale.

bruge

borgmesteren videre.

der.

Eftersom-StePhan Han'

i takt med sine mange
titler efterhånden er blevet
sen

Begge ben på jorden

Han roste også StePhan hædret en del gange, kunfor at have begge ben På ne man på rådhusets lager
jorden til trods for han har ikke fremskaffe en gave,
vundet så meget, som han
har ved blandt andet EM
og DM.
- Du er blot 18 år, men har
allerede formået at få bue-

som Stephan ikke allerede

tidligere havde modtaget.
- Så vi har derfor besluttet, at give dig en check På
5.000 kroner, som du kan

r6
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Guld til
Danmark - og
Stephan Hansen
Stephan Hansen fra Nykøbing F. Bueskyttelaug
kommer hjem med en guldmedalje i hold fra
VM iTyrkiet.
Danmark viste hele vejen at
de var det mest stabile hold,
både i kraftig blæst i de ind-

ledende finaler, men ikke
mindst i flot vejr på stranden

i

Antalya, Tyrkiet. Stephan
Hansen siger:'Ubeskrivelig
oplevelse. Selv om vi var
bagud med et point efter de
første seks pile, havde jeg
hele tiden fornemmelse af at
nok skulle gå vores vej. Fedt
at stå med guldmedaljen om
halsen.' Stephans næste sto-

re opgave er ungdoms VM i
Wuxi, Kina.
Stephan blev fejret med en
reception på Culdborgsund
Rådhus, hvor mange mødte
op for at hylde ham.

Stephan Honsen blev fejret på
Rådhuset.

til lige hvad du har
lyst til, sagde John Bræd-

s§dning på manges læber
her i landsdelen, sagde

' Hovedpersonen selv var
forståelig nok glad:
- Jeg er naturligvis meget stolt over at være her
i dag og føler det som et

stort skulderklaP, sagde

Stephan Hansen, der hå-

ber, at han igen kan blande

sig i toppen, når det inden
længe gårløs ved ungdoms
ms
Kina.
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