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Bueskytte fra Nykøbing F. til
VM i Frankrig
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Fredag 21. februar 2014Ld.13:23

I den kommende

uge afuikles verdensmesterskaberne for seniorer i
indendørs bueskydning. Stephan Hansen fraNykøbing F. deltager i
VM-dysten både individuelt og for hold i sydfranske Nimes tæt ved
Middelhavet. De indledende s§dninger begynder på onsdag.

Det danske hold består foruden Nykøbing-skytten af Martin Damsbo
fra Tåstrup og Patrick Laursen fra Midtfrn.

Ugnuige,,
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Stephan til inden dørs-VM
I

søndags drog det lokale
bueskyttehåb fra Nykøbing

hvor kvalifi kationen s§des

F. Bues§ttelaug,

fiådei,,både,,inilivi{uelt og

Middyn.
Med en 3. plads både til
Steptan,Hansen individu-

bues§dning.

Et hold beståt af tre slryti#,oe iæphrn."i'pa' hold

elt og for hold ved sidsrc års
inde EM i Polen, og med
en forrygende indesæson til

Verdens bedste bueskytter
mødes i Nimes i Franlring,

rndf:firutin' Eams'bb, Ta..trup og Patrick'laursen,

Hansen,

Stephan

qq{ag, hvorefter der følger

til

senior verdensmesterskaberne i indendørs

f-t\.[,d-,ren-

o,

dato, er der store forventninger til et godt resultat.

zs ]*tt z c tY

Stephan sigter
efter VM-medalie
Stortalentet fra Nykøbing
F. Bues$telaug tager i
morgen hul på indendørsmesterskabetne i SY*
frankdg.

- Jeg satser på en Plads

i

kvartfinalen, fortæller Stephan Hansen.
De 32 bedste fra dagens

kvalifikation går videre i
turneringen, der fortsætNIMES Stephan Hansen ter torsdag. Fredag afviksender i morgen de første les semifinaler, og søndag
pile af sted mod skiven til s§des guld- og btonzeindendørs-VM for senio- kampene.
Målsætningen er h6jere i
rer i bues§dning (comholdturneringen, hvor der
pound).
Det sker i den individu- er finale lørdag.
- En medalje vil være
elle turnering i sYdfranske Nimes, hvor det unge godt, siger StePhan Hanstortalent fra Nykgbing F. sen, der regner med hård
Bueskyttelaug dyster mod konkurrence fra sPecielt
Bueskytten Stephan Hansen
er fløiet til Sydfrankdg fot at
deltage i indendø+VM.

amerikanerne.
Ud over StePhan Hansen
består det danske landshold af Martin Damsbo,
Taastrup, og Patrick Laur-

PRrvlrroro

sen,

61 andre bueslrytter.

Midtfyn.

Borre
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Stephan

Bueskytte fra Nykøbing F. i VMsemifinale

ved VM

Torsdag 27 . februar 2014 kJ. I 3 :49

Den lS-årige bueskytte Stephan Hansen
NIMES

fra Nykøbing F. Buesffielaug overvandt
et halvskidt udlæg

og

skød sig efter en stærk
afslutning stensikkert

til de afggrende
dueller ved indendørs

videre

verdensmesterskaberne
ibues§dningi den sydfranske by, Nimes.
Stephan Hansen opnåede 593 point af 600
mulige i onsdagens

Bues§ttetalentet stephan Hansen fra Nykøbing F. er på vej
til at
nyt aftryk i international konkurr".c*. Hu'rrar i aag skudt sig
-sætteet
i semifinalen ved verdensmesterskaberne i indendørs uues§aning
øi
seniorer i Nimes i sydfrankrig. senere i eftermiddag er han
i holdkvartfinalen salnmen med sine danske kammerater.
semifinalen afuikles i morgen, hvor amerikaneren Rio wilde
bliver
stephan Hansens modstander. En fantastisk præstation af
den 1gårige bues§tte fra Nykøbing F.

kvalifikationss§dning,
hvilket gav ham en pæn
11:-plads.

Efter de f/rste ni pile
havde Stephan Hansen
"blot"294 point. Men på
de sidste ni pile ramte

han hele otte tiere og
blot en enkelt nier og
altså 299 point.

Bedst

i

kvalifikatio-

nen var de to amerikanere Jesse Brodwater og
Braden Gellenthien med

Martin Damsbo fra
Tåastrup blev bedste
dansker i kvalifikationen med 595 point som
nummer seks.

Patrick Laursen fra
Midtfyn blev nummer
24med,589 point.

Alle tre danske com-

pound-slrytter har således kvalificeret sig til
dagens knock-out-s§d-

ning, hvortil de bedste
32 kvalificerede sig.

I dagens 1/16-finale
mØder Stephan Hansen
den svenske bues§tte,
Carl-HenrikGidenskiild,

som blev nummer 22
med 589 point i kvalifikationen.

Stephan Hansen har

tidligere besejret

denskrild.

Gi-

Allan
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En dybt koncentlelet Stephan Hansen har skudt sig ind blandt de flre bedste compound-bueskytter ved VM i Nimes.

Anrrvnoro: Drnru AreeRon, Wonro Ancuenv

Stephan Hansen, Nykøbin$ F. Buesffielau§,, på vej mod sin hidtil største triumf

Blandt de fire bedste i Uerden
ffiffi NIMES Den l8-årige
J";; bueskWe Stephan

Specielt det fprste opg@r

Det tegnede før femte og

Hansen, NykØbing F. Bue-

mod Carl- sidste indgang til endnu
Henrik Gidenskdld tra en shoot off ved stillingen

ste indgange var 6-4 sejren
en kendsgerning.
- Den 6gede træning gen-

skyttelaug, har endnu en-

Sverige blev en ren gyser,

4-4, men Stephan Hansen
afsluttede med tre ti'ere,
mens Damsbo kiksede på
sin sidste pil med en ni'er,
hvorefter Stephan trak det

nern vinteren giver bonus,

gang overgået sine egne
forventninger, idet han
torsdag formiddag skØd

i

1/16-finalen

der først blev afgiort i en
shoot off, da det stod 5-5
efter

15

pile.

til

densmester Christopher
Perkins fra Canada, der

mifinale står mellem Jesse
Broadwater, USA, og Ser-

der med maksimumpoint

blev nummer tre i den ind-

gio Pagni, Italien.

slog Sverige 240-233.

Finale i holdkonkurrencen

Danmark har dog gode
erfaringer med USA, som

længste strå og sejrede

senior-VM

Det handlede om med 6n

6-4.

midten af skiven, og her
var Stephan Hansen bedst
2 mm fra centrum mod

den forhenværende

den sydfran-

ske by Nimes.

Stephan Hansen, der på
forhånd havde en målsæt-

ning om at nå kvartfinalen individuelt, stod efter
kvalifi kations-s§dningen
onsdag blot på 11. pladsen
med 593 point, men Nagelsti-drengen havde nerver af
stål og vandt de tre knock
out-kampe, der betyder adgang til semifinalen.

pil at komme nærmest

svenskerens afstand på 5-6
mm.
Den efterfølgende kamp i
ottendedelsfinalen blev en

ren dansk affære mellem
den flerdobbelte mester
Martin Damsbo, Thastrup,
og Stephan Hansen.

Danmark stod oyer i ottendedelsfinalen, hvorpå
Italien blev besejret 237-

ver-

Yderste malginalel

i

så

finalen.

langt, satser jeg da på at gå
hele vejen til finalen, siger
Stephan Hansen
I semifinalen fredag eftermiddag mØder Stephan
Hansen amerikaneren Reo
Wilde, mens den anden se-

en plads i semifinalen på compound-buen yed

sig

og når jeg nu er nået

Stephan Hansen, Martin
Damsbo og Patrick Laursen, Midtfyn, nået frem til

I kvartfinalen ventede

ledende skydning.

Men det skræmte ikke
Stephan Hansen, der vandt
to første indgange 30-29,
tabte derpå tredje indgang
29-30, men med to uafgiorte 29-29 og 30-30 i de to sidde

Det er ikke blot individuelt
at Stephan Hansen har stor
succes i det sydfranske.

I

holdkonkurrencen

er den danske trio

med

234 i kvartfinalen.

I semifinalen mod Mexico fredag formiddag
vandt Danmark

236-231,
og i lørdagens finale venter

de amerikanske favoritter,

blev besejret ved VM-finalen udend6rs i fior.
TORBEN MøLGMRD
tm@folketidende.dk
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Dansk VM-hold vandt sølv Nykøbing-skytte i bron ze-kamp
Lørdag 1. marts 2014H.18:21
Det danske seniorherre compoundhold i indendørs bues§dning har
lørdag eftermiddag vundet sølv ved VM i sydfranske Nimes. Finalen
stod mod USA i en meget jævnbyrdig match, som amerikanerne
endte med at vinde 237-233. Det var en suveræn slutspurt, der gav
USA-s§tteme guldet.
Danmarks hold bestod af Martin Damsbo fra Tåstrup, Patrick Laursen
fra Midtfyn og Stephan Hansen fra Nykøbing F.
Den unge talentfulde Nykøbing-skytte skal søndag i bronze-kamp ved
det individuelle VM-mesterskab.

FOIJ{ErIDEI{DE r LøRDAG 1. MARTS 2014

Stephan Hansen missede VM-finalen efter snævert semifinailenederlaS,

Stod ikke for neruepresset
æffi

:"

på - og
så alligevel så langt
NIMES Så tæt

fra.

lS-årige Stephan Hansen, Nyk6bing F. Bueslryttelaug, havde fredag eftermiddag chancen for at
s§de sig i finalen i compound-klassen ved indendØrs senior-VM i Nimes i
det sydlige Frankrig.
Men den talentfulde Na-

gelsti-dreng kunne ikke
stå for nervepresset i se-

mifinalen mod

40-årige

Reo Wilde, USA, der har
mange år på bagen på den

internationale scene.

Amerikaneren, der tog
VM-titlen indendørs for to

år siden i Las Vegas både
individuelt og for hold,
vandt 6-4 efter fem indgange, hvor der aldrig var
mere end et points forskel

godt, så jeg havde virke-

svarede igen og vandt de

nØjelsen af amerikaneren

at

sidste to indgange 30-29 og

på de to bueskyfter.

komme i finalen, og'derfor
erjeg også lidt skuffet, selv
om jeg erkommet længere,

29-28 og dermed matchen
6-4.
I finalen på søndag skal

kampen om bronze.
Allerede lørdageftermiddag skal Stephan Hansen
være klar til finalen i holdskydningen, hvor Danmark mØder USA - med
amerikanerne som favorit.

-

Jeg skØd ikke særlig
godt. Der var mange nerver på, erkendte Stephan
Hansen, der sammenlagt
med 15 pile kun blev noteret for 143 point mod amerikanerens 144 point.
- Reo skød heller ikke

lig en s{or chance for

end jeg på forhånd havde
håbet, sagde Stephan Hansen.

Danskeren føtte 2-0 og
senere 4-2 efter tredje
indgang, men Reo Wilde

Wilde mØde

italieneren

Sergio Pagni, der vandt
den anden semifinale efter shoot out mod Jesse
Broadwater, USA.

Stephan Hansen får for-

TORBEN MøLGAARD

tm@folketidendedk
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Bueskytte fra f{ykøbing F. i
verdens-klasse vinder VMbronze
Søndag 2. marts 2014

kl.

19:28

Den l8-årige bues§rtte Stephan Hansen
(billedet) fraNykøbing F. optrådte
sikkert i verdensklasse, da han sørdag
efterrriddag vandt bronze-finalen i
compound i herrernes indendørs-VM i
Nimes i Sydfrankrig. Han besejrede i
matchen den forinden udråbte favoriq
Jesse Broadwater fra usA. Den unge danskers nerver var af ståI, og
det afgjorde konkurrencen til hans fordel. Der skulle nemlig såkaldt
shoot off til for at finde vinderen, dvs. et sidste skud med buen.
Stephan Hansen placerede sin pil tættest på skivens centrum, og
dermed indtog han pladsen som nunmer 3 på sejrskamlen.
Stephan Hansen var ogsåpå sejrpodiet Lørdag, da han sammen med

holdkammeraterne Martin Damsbo fra Tåstrup og patrick Laursen fra
Midtfun vandt sølvmeda§e for hold.

,RTS REDAKTIONFN
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3. MARTS 2014 i FOLNETIDENDE

78-åri§ huesffie fra Na§elsti vandt både sØlv a§, bronze ved senior-V[ i Frankri§

Stephan forg,yldt med to medalier
- Det har været en stor oplevelse,
det var superfedt at

F-dffi NIMES

r.,

og

vinde den sidste match på
de yderste marginaler og

dermed få bronzemedalje
individuelt efter sølvmedaljen for hold dagen i forvejen.

lS-årige Stephan Hansen, Nykøbing F. Bueskyttelaug, gør status søndag
eftermiddag efter et forrygende senior-VM, hvor
den talentfulde juniorbuesky,tte for alvor meldte sig

ind i senior-verdenseliten
på compoundbuen og altså
vender hjem med to medaljer i tasken.
Det største resultat

- Det må være det største
resultat, jeg har opnået og
også stgrre end juniorverdensmesterskabet

i

fjor,

siger Stephan Hansen om

den individuelle bronzemedalje der kom i hus efter
en nervepirrende dyst mod
Jesse Broadwater, USA.
Den langt mere erfarne
30-årige amerikaner, der
tidligere har vundet VMsølv indendørs, var på for-

Stephan Hansen sender en pil af sted i bronzekampen mod Jesse Broadwater ved VM i Nimes,

og Stephen Hansen havde

mulighed for lukke kam-

pen i sidste indgang, men
to ni'ere fra begge kombattanter betød, at afgørelsen

skulle falde med 6n pil til
hver i en shoot out.

pen, der efter fem indgange
sluttede lige 5-5 (145-145).

Broadwater skød først og
ramte midt i ni'eren, hvorefter Stephan Hansen også
skød en ni'er. Men den var
nærmest centrum med omkring halvanden centime-

Både Jesse Broadwater

ter - og dermed bronze til

hånd favorit, men begge
skytter leverede en nervøs
medaljekam-

s§dning i

Nagelsti-drengen.

-

Jeg var meget nervøs,
men heldigvis havde jeg
marginalerne på min side
til sidst, fortæller Stephan
Hansen, der fejrede bronzemedaljen med et måltid
mad på den lokale McDonald's i Nimes.
- Jeg er meget glad for
min VM-medalje, og jeg

tror, det betyder

meget
fremover, at jeg har bevist,

at jeg kan klare mig, når

det virkelig skærper til, siger Stephan Hansen.
Italieneren Sergio Pagni

er ny verdensmester efter
6-4 sejr over Reo Wilde,
USA i finalen.
Udover den individuelle
bronzemedalje kunne Stephan Hansen også glæde sig
over en s6lvmedalje i hold-

Stephan Hansen består af
Martin Damsbo, Taastrup,
og Patrick Laursen, Midtfyn, fik en god start, rakte
det ikke hele vejen mod favoritterne.

USA tog guldet med en
sejr på 237-234, mens Sverige vandt bronze med seir
over Mexico på232-228.

konkurrencen.

Danmark mødte i finalen USA, og selv om den
danske trio, der udover

TORBEN MøLGAARD
tm@folketidende.dk
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flotte UM+nedalier

VM i Nimes

Udvalgt resultat fra indendørs VM for

-l'5 wt cr-B Z c' [L{

mænd og k\ inder i bueskydning. afyiklet i
Nimes. Frankrig:
Mænd:
Compound, individuel, kvalifikation:
1. Jesse Broadwal er I SA. 599 point,
2. Bra_
den Cellenthien. USA. 598. 3. Chrisropher
Perkins, Canada, 592, 6. Martin Damsbo,
Danmark, 59b, 11. Stephan Hansen. Dan_
mark, 593, 24, patick Laursen, Danmark,

spoRT"St fuåfi.I,{anseh;Nvk6bi g,fueeffiehug,
skø . tremragsnd{i .fit 1,reåkendel§.§;nior"V,:M.i. in

U lii.,,§øt
ilgnlgrs-huest*rdningft.ealpp-r
holdturneringen o§ b,rohåe..:i,,indilri uetr:her, e,
ekstr.a, .at'*ette på hattea fc.r: sjorfalerrtets

589.

Compound, individuel, førete runde:

præstation i l,limei. Stephan Hansen er m"O ,in" tS
år kun juniorskytte.
: rrB€t rylå::yæ,X..e.:d +tø.ry{q resultat jeg trar. opa. f;,
fortæller Stephan Hansen. frin Ueseiråae i fionze_
kampen amerikanske Jesse Broad*åter. I holdfina_
ren tabte Danmark tir

Ruben Bieyendaal, Holland_patrick Lau.-

sen. Danmark. 7_3, Stephan

Hansen,

Danmark-Carl-Henrik Cidenskdld.

Sve_

rige. 6-5. Martin Damlbo. Danmark-philip
Glover, Storbritannien, 7_1.
Compound, individuel, anden runde:
Stephan Hansen, Damark-Marti! Dams_

usA.

bo,

**o,Jåffi

Danmdk. 6-4.

Compound, individuel, kvartfr nale:
Stephan Hansen, Danmai-k_Chdstopher
Perkins, Canada,6-4.
Compound, individuel, semifinale:
Reo wilde, USA-StephM Hansen, Dan_
mark.6-4.

Com!ound, individuel, brouekamp:
Stephan Hansen, Danmark_Jesse Broadwa_
ter, USA, 6-5.
Compound, hold, kvalifikation:
1. USA (Jesse Broadwater/Braden Gel_
lenthienReo Wilde). 1790 poinr,2. Holland fRuben BleyendaaUperer flzing&
Mike Schldsser), 17g6,3. Danmark (Martin

Damsbo/Stephan Hansen/patrick Laursea),
1777

FRITIDSNYT
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Compound, hold,

102014

kwtfinale:

Danmark (Manin Damsbo/Stephan Hansen/Parrick I aursenr-ltalien, 237_234.

Compound, hold" semifiilale:
Danmark (Martitr Damsbo/Stephan Hanser/Patrick Laursen)-Mexjco (Gerardo

Alvarado/Julio Ricardo Fierro/Cecilio E.
Quevedo), 23fi-23

1.

Compound, hold, finale:

UsA-Danmark (Martin Damsbo/Stephan
- Hanser,/Patrick Lawse\), 287 _234.
Recuroe, individuel, kvalifrkation:

I. Heorhiy Ivanltskw, Ukraine,

b90

point,

Z Iioriu Kahltund, Tysktand. 589.
J. Ryan
ryack. Ausralien 58g. 47. Dennis
Bager

Danmark- 558

Kvinder:
CmpouDd, individuel. kvalifiIation:
L Lrri{_a Jones, USA. 595 point.2.
Christie

Liln.,USA,589.J. Brenda Merino. MExico,

55/.24. Camilla Søemod, Danmark,
573.

Compound, individuel, første
runde:
Søemod. Danmark-Nalafia Avde_
eva, Rusland, 6_2.

Lamila

Compoud, individuel, mden runde:
Pascale Lebecque. Frankrig-Camilla
SøDanmark. 6_5.

emod,

Compound, junion individuel, kvalifrka_

tion:

I

Slkolna, Ukraine. 587 pornt, 2.
^4arlya
o"_1.u!l 584.3. rMimmi Eriksson,
Svenge.
12. Sarah Sdnnichsen, JJan_
mark. 573^581.

:illl

UM.BRONZE TIL STEPHAN

Compound, junior, individuel,
fømre

runde:

søndag vandt Stephan Hansen bronze ved
vM i indendørs i Nimes
Frankrig.

lll

Den unge compound-skytte var opoe
mod tavoritten Jesse Broadwater fra USA. oo
lug9! begge ud med skydning ir"iaå#
9."
klasse. Matchen var utrolig i-t, oi
O" frlgi*
ad hele vejen. Bronzekampen s[ulle de"rfor.
afgøres på en shoot off, hvor vinder"n
å"n

skytte, hvis pil sidder tættest på midten.
",

Amerikaneren skødførst, og han if,øO
oii.
der sad midt i 9'eren. Stephån Hansen harid-e
"n
derfor stor mulighed for at sætte
O"Ji" oif
og dermed vinde den vel nok største
"n ,.t.i., i
sin unge karriere. Han holdt nerverne i
ro åg

l3.ih

mark.6-0

sikrede sig sejren med en 9'er, som var tæt
oå

10-ringen og dermed midten.
Stephan er blot 18 år, og i bueskydning er
,

han stadig ungdomss-kytt" O" Å*riJ å
fik sin debut på seniorlands_

sæsoner. Han
h

oldet i

20

1

3, hv€r,.hffi.bta;i-ai-,;il-ii

sikre Danmark

;;

verdensmis6'6;i;ril;_

re compound, Stephan -- gr reqerende
verdensmester forjuniorer ualiaøri og
når
tidligere vundet både VM og EM i kadeiræk_
ken.

S6nnichsen. Danmark-Vateriia

Al{ulova, Ukraine. 6-2
Compound. junior indjviduel. anden
runde:
Le!, K-et]cn USA-Sarah Sdnnichsen,
ljan-

i

