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Henrik Skouboe fra Nordeas sekretariat var toastmaster til aftenens prisuddeling. Præsentationen af
de forskellige talere blev l<ørtlige så elegant, som da
H.S. for B.l-901 og Næstved lF overlistede fortvivlede
målmænd i fodboldens 1. division.
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Klaus Lykkebæk,

Buest!^teforbund,

har

trænet Stephan Hansen,
siden talentet var en bet-

te knejt.
"Jeg er stolt, sagde K.L.,
der erkendte, at han nok

ikke kunne lære

til træning, selv når det er allermest surt. Det el nemlig der, konkurrenterne bliver hjemme, sagde Nordeas viceområdedirekt6r, Morten Vinge Olsen (th), da han overrakte Stephan Hansen check, glaspokal og diplom.
Foro: Frevvme K. Kenrseru

- Husk at tage

Buesffien

Stepå

an Hansen hytdet som Årets ldrætstalent på LF

(

ung-

domstræner i Nykøbing
F. Bueslqttelaug og bestyrelsesmedlem i Dansk

Årets
ldraetstalent ret meget
mere om bueskydning.

Sportschef Allan Grønkjær fra Dansk Buesstteforbunds domicil i Brøndby får takket være Stephan Hansens talentpris for andet år i træk udvidet sin geografiske horisont. "Jeg kommer ikke så tit på disse
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kanter. Nu har jeg vaeret her to gange, og det er din
s§|d," sagde A.G henvendt til Stephan Hansen.

lOobbelt EM-guldvinder:
Fedt med anerkendelse
wxøanc Nykøbing
f! F.
Bueskyttelaugs
'*Æ
unge super-talent, Stephan
Hansen, blev i går fejret for
titlen som Arets Idrætstalent på Lolland-Falster.

Hyldesten foregik

områdedirektør Morten
Vrnge Olsen Stephan Han-

sen en check på

lukkende til satse på EM
ogVM. Netop EM-slutrun-

sportslig godkendelsg, så

talenter, som Team Danmark har godkendt i 2013.
Det s§ldes primært den
form for bues§dning, som
Stephan Hansen stiller op

han blandt andet kan tage

i.

årets højdepunkter.

Nyk6bingenseren skyder med en compound-bue
i skives§dning - og ikke
med en recurve-bue, som
er redskabet, man bruger
til oL.
Team Danmark stØtter
helst deltagere i sportsgrene, der er på Ol-program-

Tænk, at Stephan Hansen allerede bider skeer

sofien bag talentudvikling.
Stephan Hansen er også

en del af Tearil Danmarksystemet. Han har fået en

i et af sin treårige ungdoms-ud-

Nordeas lokaler i NykØbing. Her sverrakte vice15.000

kroner, en glaspokal og et
diplom.

Baggrunden for gaveregnen var primært de to
guldmedaljer, som den

17-

årige

handelsskole-elev
under stort pres skød sig
til under sommerens ungdoms-EM på hjemmebane

Dan Hansen, far til den lokale Robin Hood, er webredaklør på www.stephanhansen.dk. Gad vide, om der
med gavechecken på 15.000 kronerfra Nordea bliver
råd til at aflønnne det fædrende ophav for arbejdet
med tastatur og mus...

dannelse

i Nykøbing

på

fire år.
Det giver Stephan Hansen mulighed for at skulke

på legal vis, når han vil
bruge endnu mere tid på
sin favorit-hobby.
OL bliver uden Stephan

Til

gengæld

er

Stephan

Hansen ikke blandt de 28

met.
Stephan Hansens valg af
buetype tvinger ham ude

i Nykøbing.
De rare kroner falder på
et tØrt sted, idet der inden
for bues§dning er brugerbetaling. Stephan Hansen
spytter selv i kassen, når
han er til stævner i klub-

den med seniorlandsholdet

fra26. februar til

3.

marts

i

Rzeszow, Polen, bliver et af

med seniorslrytterne. Han
er junior til og med 2015!
Aftenens midtpunlrt ngd
den festlige aften.
- Det er godt med pengene, men jeg nyder især den

store anerkendelse, jeg får
i aften.
- At der er så mange, som
lægger mærke til mine resultatater er bare fedt, smilede Stephan Hansen, der
for en sjælden gangs skyld
havde droppet traeningen.
Den eksklusive klub

Det var andet år i træk, at
Stephan Hansen snuppede

titlen som Arets Idrætstalent på Lolland-Falster.

og landsholdsregi.

Kun en gang tidligere i
ungdomstalent-prisens 13-

lndlæg om Team Danmark

årige historie har en ud/ver kopieret den bedrift.

Nordea havde før den
lækre buffet fra Keiser-

Det var Ren6 Holten
Poulsen, Maribo Kajakklub, i 2005 og 2006.

gaarden iVålse inviteret en
foredragsholder.

Lars Green Bach, konsulent og teamleder for

talentudviHingen i Team
Danmark, fortalte om filo-

Stephan Hansen med sine forældre, mol Pia og fal
Dan.

Stephan Hansen trak 10 vindere blandt de L42 læsere, som havde stemt på en kandidat til titlen som
Årets ldrætstalent på Lolland-Falster. De heldige
vindere, der hver modtager et gavekoft fia Nordea
på 250 kroner, er:
Randi Larsen, Vendsysselvej 55,1., Nykøbing F.
Lisbeth Pedersen, Engmosevej L2, Nyløbing F.
Birte Baisner, Søndermarksvq L7O, Sagelse
Lene Johansen, Erantisvej 5, Nakskov
Jim Christiansen, Kildevangsvej 6, Kettinge
Ann-Sofie Klausen, Slagelse Landevej 137,
Vemmelev
Heidi Ahmt H0ttmann, Maglemervej,3T, Maribo
Jens Visbech, Sdr. Boulevard 72, L., Maribo
Morten Ahlefeldt Hansen, Kraghave Gaabensevej 39,
Nykøbirrg

Danmark-konsulent lars Green Bach foftalte om stlemelr,
Foro: Fleurarne K. Knnseru
inden for spoftens velden.

F.

Tina Corneliussen, Snorresgade 8, 4. th., Kbh.
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jbl@folketidende.dk

