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Stephan Hansen føler si§ i fin form forud for ugens EM i bueskydnins i Nottingham

r leg sigter efter en podieplads
S! N0TTINGHAM Den re-

; gerende verdensme-
;ter i compoundbues§d-
ring, Stephan Hansen,
§ykøbing F. Bueskyttelaug,
rar ikke leveret topresul-
:ater ved årets to udendørs
World Cup-staevner i Kina
rg Colombia.

Men det bekymrer ikke
nesteren forud for denne
rgens europamesterska-
rer, der afuikles i den midt-
:ngelske "Robin Hood-by",
\ottingham - dog ikke i de
ra eventyret så legendari-
;ke Sherwood-skove.

Stephan Hansen måtte i
len individuelle konkur-
:ehce se sig slået ud i hen-
roldsvis seksten- og otten-
ledelsfinalerne ved de to
World Cup-stævner.

- Men, jeg har aldrig fØlt
nig så godt s§dende som
lige nu, så det tager jeg som
rt godt tegn forud for EM,
lortæller Stephan Hansen.

- Jeg var blot uheldig i
Shanghai med en pil, der
3ik af før tid, mens jeg i
Medellin løb ind i den ruti-
nerede ReoWilde, USA, på
:idligt tidspunkt, fordi han
havde haft en dårlig kvali-
Eikation, forklarer Stephan
Flansen om de udeblevne
resultater.

Nu gælder det så EM,
hvor danskeren ikke har
le bedste minder fra det
torrige kontinentale me-
sterskab i Armenien, hvor
han individuelt røg ud i
sekstendelsfinalen.

- Jeg har en målsætning i
lgrste omgang om en plads
i semifinalen ved dette EM,
rg derefter vil jeg selvføl-
lelig gerne på podiet, siger
Stephan Hansen forud for
len individuelle konkur-

rence, der begynder med
kvalifikationen i eftermid-
dag.

Der er 69 bueslrytter på
startlisten i mændenes
compound-klasse her-
iblandt stærke kort som
Mike Schloesser, Holland,
Sergio Pagni, Italien, og
Sebastien Peineau, Frank-
rig, der alle har medaljepo-
tentiale.

- Jeg går selvf/lgelig ef-
ter at lave et så godt resul-
tat i kvalifikationen som
muligt for eventuelt at

springe nogle af de indle-
dende knock out-runder
over, men som det har vist
sig ved de to senesteWorld
Cup, er placeringen i kva-
lifikationen slet ikke afgø-
rende, understreger Step-
han Hansen.

Han deltager også i hold-
konkurrencen, hvor Dan-
mark stiller med en ny
mand i trioen, idetAndreas
Darum, Thastrup, har slået
Patrick Laursen, Midtflm,
af pinden.

Den danske trio består

derfor af Stephan Hansen,
Martin Damsbo og Andre-
as Darum.

- Der var engang, hvor vi
som hold fik medaljer syv
gange i træk ved store in-
ternationale turneringer,
men vi har ikke præsteret
så godt på det seneste, er-
kender Stephan Hansen,
som derfor skruer lidt ned
for forventningerne.

Udover den mandlige
holdkonkurrence kan Step-
han Hansen også få plads
på mixedholdet. Bedste

PRvarroro

mandlige slrylte i kvalifi-
kationen danner par med
ditto hos kvinderne.

De individuelle knock
out-runder gøres færdig til
og med semifinaler tors-
dag med medalje-dueller
lgrdag.

Holdkonkurrencen har
indledende runder onsdag
og finaler lØrdag.

TORBEI{ MøLGAARD
tm@ftgruppen.dk

- ,eg har aldrlg føit mig så godt s§dende som llge nu, så det tager jeg som et godt tegn folud ior EM, slger Stephan Hansen.
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Bueslortte videre til EM
Stephan Hansen s§der
I dæ,L/2Helsfinale I

Nottlneham.

ilOTTINGHAM Den lokale
bueslrytte Stephal Hansen
tog i går hul på EM'i Not-
tingham.

Her skød han,i kvalifi-
katignen, hvor der s§des
72 pi,le, sig ind som bedste
dansker på et tiendeplads
med 687 point.

Skytterne havde m€get
vanskelige forhold.

En'kraftig og drilsk vind
betØd, at point-niveauet
generelt var lavere end

normalt.
- Det er længe siden, at

jeg har-skudt så få få point
i en kvalifikation, men jeg
er under de forhold godt
tilfreds, siger Stephan
Hansen.

Med en.tiendeplads be-
gynder Stephan ,FIansen i
1/24-delsfinalen, hvor han
i eftermidddag enten skal
mØde en s§ue fra Polen
eller Luxembourg.
Det danske herrehold

med Martin Damsbo, An-
dreas Darum og Stephan
Hansen blev seedet som
nummertre.

Tlioen skal i ottendedels-
finalen mØde Polen.

Matchen s§des onsdag 
I

eftermiddag, hvorefter der'
konkurreres frem til ogl
med semifinalen.

Stephan Hansen -skal i ]

mixed-hold danne par rned
Sarah Sdnnichsen.

De to blev de bedst place-
rede dansker. Samlet blev
mixed-holdet nummer tre
og skal ideres første matdh
mØde Sverige. 

.Alle medalje-matcher i
compound afvikles lørdag.

Borre 
1

Stephan Hansen skal I gang.med knald eller fal&runderne ved
EMlNottlngfuam, ' PHMArForo
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Stephan Hansen har fået en god start på EMrtævnet I Nottlngham.

Stephan Hansefi skyder om §ulde:t i holdfinalen

- Det er rart igen atvære
i en guldfinale med holdet,
efter at vi på det seneste
har skuffet. Nu er vi på
rette spor igen og opsat på
at gå hele vejen, siger Step-
han Hansen.

Slkker kurs
Danmarks tur mod finalen
begyndte i ottendedelsfi-
nalen mod Polen, som blev
besejret 229-223.

I(vartfinalen blev lige så
overbevisende kørt hjem
mod Tlrkiet, idet cifrene

lød på 228-22r.
Semifinalen blev noget

mere spændende, hvor
de spanske modstandere
kæmpede godt, men det
var ikke nok mod et,stærkt
dansk hold, der vandt 233-
23t.

Inden holdfinalerne var
Stephan Hansen i den indi-
viduelle ttrrnering op imod
Timo Bega fra Luxembourg
i 1/24-delsfinalen.

Stephan Hansen levede
op til rollen som storfavorit
ved at vinde ,14+L37.

EM-stævnet fortsætJer
torsdag med de individu-
elle finaler frem til og med
semifinalen.

Stephan Hansen åbner
ballet i 1/16-delsfinale mod
NjaalAamaas fra Norge.

Torsdag eftermiddag
skal Stephan Hansen og
Sarah S6nnichsen i ilden
rnod Sverige i mixed.tur-
neringen.

JENS.CHRISTI/II{ BORRE I.ARSEI{
lbt@ftguprP-n.dk

Bueskltte i EM-finale
AI ilOTTINGHAM Stephan
#l Hansen fra Nykøbing
F. Bueskyttelaug har sikret
sig sin første EM-medalje i
Nottingham.

Sammen med Martin
Damsbo og Andreas.Da-
rum skød han sig onsdag
i holdfinalen efter at have
besejret Spanien i semifi-
nalen.

Om Stephan Hansen får
guld eller sølv afgøres 1ør-

dag kl. 13:15 dansk tid, når
det russiske hold stiller op
medbue ogpile,
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På Yei mod stor triumf
Bueskytten Stephan Hansen er i for-

rygende form og på vej mod den helt
store triumf ved EM i Nottingham, hvor

han lørdag skal dyste ito guldfinaler og
en bronzekamp.

d& 8l 2. sektlon

BT 7q vÅu1 Lot{,

M BUESKYDNING
I EMINotthgham
Lldvalgte resultatei fra EM ude 0q ol-kvalF
flkatlon, atulklet I Notilngham, Enqland:
Mænd,lndMduel:
[ompouI!d,flnale:
3 Stephan Hansen, Danmark-peter zlnga,
Holland, 147-145.
Mænd, nold:
Compound,flnale:
O Danmark-Ruslan d, 237-Z3t 129-261.

(vlndel: hold:
Compound, bronzef lnale:
Spanlen€ Danmark 155-154.
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Stephan Hansen (th) kan se fiem til tre medafiekampe lørdag eftermiddag ved EM I Nottlngham. PRrvntroto

Stephan Hansen l<valificeret til to guldfinaler o§, bronzekamp ved EM

Mesteren iforrygende form
..Ii:' NOTTINGHAM Lørdag
u.Æ eftermiddag kan ud-
vikle sig til den helt store
triumf for Stephan Han-
sen, Nykøbing F. Bueskyt-
telaug.

Den regerende verdens-
mester på compoundbuen
kan nemlig - i bedste fald
- tilføje titlen som europa-
mester individuelt på vi-
sitkortet, ligesom han har
muligheden for at vinde
holdkonkurrencen og tage
medalje på mix-holdet.

Torsdag kvalificerede
Stephan Hansen sig til den
individuelle finale ved EM-
stævnet i Nottingham efter
fire sejre på stribe.

Stephan Hansen lagde
ud med at besejre Njaal
Aamaas, Norge, 146-IM i

sekstensdelsfinalen, hvor-
på Christos Aerikos, Græ-
kenland, blev overvundet
med 147-L45 i ottendedels-
finalen.

I kvartfinalen var den
danske verdensmester tæt
på at s§de maksimum-
point med sine 15 pile, men
en enkelt ni'er slog ham
ikke af pinden. Danske-
ren slog Alberto Blazquez,
Spanien, med 149-146.

I semifinalen ventede
Dominique Genet, Frank-
rig, der i en tidligere runde
havde elimineret Martin
Damsbo med mindst mulig
margin (149-148).

Stephan Hansen s/rgede
for dansk revanche med en
forholdsvis sikker gevinst
t47-t44.

- Det er fantastisk igen at
være kommet så langt, som
jeg fØler, min s§dning er
til. Jeg s§der godt, så det
skal nok blive en god fina-
le, siger Stephan Hansen.

I finalen mØder Stephan
Hansen den rutinerede
35-årige hollænder Peter
Elzinga, der undervejs i
ottendedelsfinalen besej-
rede sin landsmand og ver-
densranglistens nummer
et, Mike Schloesser.

På denne liste er Stephan
Hansen nummer fire, mens
Elzinger ligger på 13. plad-
sen.

Finalen lørdag s§des i
gang kl. 17:00, men forin-
den har Stephan Hansen
været i aktion to gange.

Allerede onsdag kvali-

ficerede det danske hold
med trioen Stephan Han-
sen, Martin Damsbo og
Andreas Darum sig til
holdfinalen mod Rusland.

Og Stephan Hansen var
såmænd kun marginaler
fra den tredje finale, idet
han sammen med Sarah
Sonnichsen kun tabte 154-
155 til Italien i semifinalen
for mixede hold.

Forinden havde den dan-
ske duo slået Sverige (155-
153) og §rkiet (156-153),
og de førte mod Italien
inden de sidste fire, hvor
10, 9, 9 og 8 point sendte
danskerne i bronzefinalen
mod Spanien.

TORBEN MøLGAARD
tm@ftgruppen.dk
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Verdensmesteren kan nu ogå skrive europamester på visitkoftet
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L. fejrc guldmedal- §kudt stabilt geDnem hele hotlæDder Feter Eizitrg€r. sludasen blev Doteret for tralen meal scor€D l4Z-145. Båd; konlnentalt og på
7.^ Ju*j. - EM_stævnet 99 -*ke_ 

pe De to skytter fulgtes to ni'ere. Mens spændinæn i slut- verdensplarl
d, _ 

.Jeg 
har hele ti"den haft Doget tidsprrnld for alvor pænt ad gennern de tle - Jeg \.idste, inden jeg 6.sen af- den inaividuelie Imponierenrle.|< en fomemllel§e af at være værc r,5tet. første nmder til §tilingen sendte sial§te pil a.f sted, finale var afdætupet for-

godt sl$rdeDde,ligeBomieg 87-87, hvorefter Stephan at jeg"bare"skulle tave elr holdt det sig diåmetran
har været godt fofleredt gd.t ..k! Dllo drte Clit Hansen havde skuA sg ni'år, såaervariDgengrund modsat i holdfmlen, hvo
ogdetbetalersig,forklarer Således også i den indivi- vamt og råmte plet på da tI at blive nervøi, tå.tæt- DaDmark mødte Ruståtrd.mester§htten. duele firale mod den langt sidste seks pile rDed iutter ler en selvsikker Step- Den danske trio med mREB rcrGrrrostephan Hansen har mere rutinerede 35-itige ti'erc, mens hollændercn i han Hamen, cter mndt h- stephatr Hansen, Martrn bofr€.uj@.d,,
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Stephan Hansen hal lndstillet sigtekornet rigtigt på vej mod endnu et pletskud og tiilen som dobbett europamester.


