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Guld-skytte fra l{ykøbing F.
World Cup i Polen
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Lørdag 17. august 2013 kl. 04:53
Bueskytten Stephan Hansen fra Nykøbing F. deltager i den
kommende uge i World Cup i Polen. Han og sstterne Martin
Damsbo og Pahick Laursen udgør det danske landshold, som har
noget at forsvare. ved world cup i Tyrkiet tidligere på sommeren
vandt de nemlig guld.
De indledende s§dninger begynder på onsdag, og hvis ait gar som
ønsket er der finaler næste lørdag.
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Stephan Hansen eI reist

til Wtoclaw i det sydvestlige hiørne af Polen, hvor han de næste

stævne.

dage stiller op i årets fierde World Cup
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Europa- o§, verdensmeste ren meldes
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Stephan Hansen står over
for nogle store udfordringer
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Stephan
Hansen fra Nykøbing
F. Bueskyttelaug rejste
sØndag aften til Polen, hvor
han fra onsdag stiller op i

årets fjerde World Cupstævne, der får deltagelse
af hele verdenseliten.
Og den lS-årige bueskytte fra Nagelsti ser frem til
sit andet World Cup-stævne i seniorklassen.
- Jeg har fået trænet godt

og føler mig godt s§dende, så jeg håber at nå mit

personlige måI, som er
en kvartfinale i den indi-

viduelle konkurrence, siger Stephan Hansen, som
også håber at kunne gøre
det godt

i holdskydningen

sammen med de øvrige to
danske bueskytter, Martin
Damsbo, Thastrup, og Patrick Laursen, Odense.
I det seneste World Cup-

stævne i Tlrkiet vandt de
tre danske skytter holdkonkurrencen.
-Vi kan vinde igen, lyder

det optimistisk fra

regerende verdens- og europamester hos kadetterne.

VM-titlen

for

kadetter

(indtil 18 år) kan Stephan
Hansen ikke forsvare, da
han er blevet juniorsk5rtte.
NetopVM for juniorer er
et af Stephan Hansens sto-

re mål for sæsonen.Ungdoms-VM afuikles i Kina
midt i oktober.
Men forinden venter en
endnu større opgave: VM

september.
- Jeg går en spændende
tid i mØde, erkender bue-

skyttetalentet, som de seneste to år er blevet kåret
til årets idrætstalent på
Lolland-Falster.
Stephan Hansen har sin

far, Dan Hansen, med i
Wroclaw

i

det sydvestlige

for seniorer i §rkiet. Det
afuikles i slutningen af

hjørne af Polen. Dan Hansen er holdleder for de i alt

september og begyndelsen
af oktober.
Derudover er der dan-

otte danske buesffier, der
er udtaget.

ske seniormesterskaber

nr*n

weekenden 31.

i

august-l.

ap@fotketidende.dk
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sig frem

til ko-runde

Stephan Hansen, NykG
bing F. Bueskyttelaug
møder idag polak eller
australier i World Gup.

til
-

wRocLAw Stephan Hansen

fra Nykøbing F. Bues§ttelaugs er komme't godt fra
start ved det stærkt besatte
World Cup-stævne i Wroclaw, Polen.

Den lS-årige ungdoms-

sffie,

der deltager som en

af de yngste i seniorklassen, skød onsdagkvalifika-

1/24-delsfinalen, hvor
i dag møder enten en
polsk eller australsk modstander. Nummer et i kvalifikationsrunden blev Sergio Pagni, Italien, der med
han

714 point slog Stephans

Hansens tidligere rekord
på 712 point.

Stephan Hansen :deltager også med på det
danske landshold i holds§dning. Samrhen med

Martin Damsbo, Thastrup,

b\-.\ &r^,lu L(,' «.r,.f Zc t3

og Patrick Laursen, Oden.

tion. Stephan Hansen endte
efter 72 pile på 18. pladsen
med 701 point. Dermed er

se, blev han nummer otte.

den lokale bues§tte klar

Borre

Danmark s§der l/8-delsfinalen fredag formiddag.

Stephan og co.
taber kvartfinale
Det danske bueskyttelandshold kunne ikke
gentage trlumfen fra det
tidligere World Gup.

WROCTAW Kvartfinalen
blev endestation for Stephan Hansen fra Nyk6bing F. Bueslcyttelaug og
de øwige to danske landsholdsbues§rtter, Martin
Damsbo, Thastrup, og Patrick Laursen, Midtfyn,

C-il§\'*ts u-d År, s

Bueskytte fra l{ykøbing F.
afklapset ved World Cup
Torsdag 22. a:uglust 2013 kl. 22:37
En østriger med både bedre styr på bue, pil og psyke blev torsdag
banemanden, der sendte bueskytte-talentet Stephan Hansen fra
Nykøbing F. ud af World Cup tumeringen i Polen. Det sluttede
dermed for unge Hansen med en 33. plads, men han har fremtiden
sig, talentet og det fomødne gå-på-mod for at ffi mere succes.

for

Danmarks compound herrehold møder fredag Belgien i ottendedels
finalen, hvilket der er store forventninger til.

i holdkonkurrencen ved
World Cup-stævnet i Wroclaw i Polen.
Det danske compoundlandshold, der havde vundet det foregående World
Cup-stærrne i Tyrkiet, tabte

til USA i kvartfinalen med
fempoint -229-234.
Forinden havde de danske bueslrytter besejret
Belgien 230-224

delsfinalen.

i

ottende-

Allan
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Den lokale buesl<ytte tabte

til østriser

Stephan ude af World Gup
æS WROCIÅW Stephan
a"Å*' Hansens målsætning
om at s§de flere finaler
ved World Cup-stævnet i
Wroclaw, Polen,
sken.

rlg i

va-

len til Michael Matzner.
Den Østriske modstander
scorede 147 point mod Stephan Hansens 144.

Stephan Hansen ærgrer
sig over nederlaget.

mig gældende, siger

Ste-

phan Hansen, der endte på
33, pladsen.
Den unge bueskytte,
der kun er 18 år, kan dog
glæde sig over, at han har
fået erfaring i at dyste mod
nogle afverdens bedste se-

Talentet fra NykØbing F.
,- Det er irriterende at
Buesffielaug tabte nem- ryge så hurtigt ud, når jeg
lig torsdag i 1/24-delsfina- ved, { jeg godt kan gøre niorer.

Stævnet

i

Polen er end-

nu ikke slut for

Stephan
Hansen. Fredag formiddag
s§der han med det danske landshold ottendedelsfinale mod Belgien.
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