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Fierde dyst mod Damsbo
Stephan Hansen kan beseire sin landsholdskammerat Martln Damsbo for
lierde gang nåifå uger.
NYKøBING

at træne

- Jo$er begyndt

til

udendØrs-sæ-

sonen og fokuserer derfor
ikke så meget på weeken-

Stephan Hansen skal på sin sidste indendørsopgave ved -week'
PRlvArForo
endens DM i

Taastrup.

dens DM indendør§, fastslår den regerende indendørs viceeuropamester På

compoundbuen, Stephan

C"Åd.Ue5 s u'" å

fru",

Hansen, Nykøbing F. Bue-

sffielaug.
De danske mesterskaber
i bues§dning iThastruP er
sidste omgang under tag,
hvor Stephan H4nsen dog
under alle omstændigheder tæller med i favoritfeltet til medaljekamPen.
Og det kunne meget vel
ende med dyst om DM-guldet mellem Stepban Hansen og Martin Damsbo fra

e

DM-guld og -sølv til bueskytter
fra Nykøbing F.
Søndag 15. marts 2015

kl.

18:59

Bueskytten Stephan Hansen fra Nykøbing F. Bueskyttelaug har i dag
vundet det danske indendørs mesterskab for seniorer. Det var måske
ikke den store overraskelse, men det var det til gengæld, at Nykøbing
F. fik endnu en medalje, af sølv hos seniordamerne.
Denne medalje blev vundet af Marija Ljubinkovic'

værtsklubbenThastrup.
De to har mØdtes hver

gang ved de sidste tre
stævner: World Cup

i

Las

Vegas, EM i Slovenien og i
sidste uge ved de sjællandske mesterskaber.
Stephan Hansen harvun-

det alle tre meget tætte dYster og må således have det
psykologiske overtag, hvis
de to står i finalen søndag
eftermiddag. -neb

FOUGrDEilDE:

MANDAG 16. MARTS 2015

Stepfian Hansen o$ Marija Ljubinkovic guld. os søIwinder med buen

DM-metal til kærester
TAASTRUP Stephan
{tq
'åi r f{xn5sn og Marija
Ljubinkovic fra NykØbing
Bueskyttelaug har privat

F.

scoret hinanden.

I s6ndags til indendØrs
senior-DM i Taastrup ramte parret også plet på skiven. Stephan Hansen blev
danmarksmester hos herrerne, mens Marija Ljubinkovic snuppede sØlvmedaljen i kvindernes række.
Dermed satte de to skytter
et flot punktum for indendørs-sæsonen.

Stephan Hansen:

.- Det er fedt at afslutte
med et dansk mesterskab.
I Danmark er vi blandt
verdens bedste compoundsffie4 så det betyder rigtig meget for mig at vinde
DM, siger han.
Har overtaset mod Damsbo

Stephan Hansens finale

mod

landsholdskarnme-

raten Patrick Laursen fra

Midtflm blev en

nervøs

match.

StephanHansenvar dog

til at bevare roen, og
fik skudt sig frem til

bedst

han

en kneben sejr på 144-143
point.
Stephan Hansens guld-

triumf gik i

1/16-finalen

ud over Fredrik Sigil fra
Præst@, der blev besejret
149-134. Nagelsti-s§rtten

besejrede i l/8-finalen
Thor Petersen, 5o16, med
145-143, mens Jakob Steffensen, NØrre Snede, måtte

lade livet

i

kvartfinalen

med cifrene 149-144..

At

landsholdsslrylten

Martin Damsbo er ved at
udvikle et kompleks mod
Stephan ltransen blev tyde-

ligt i semifinalen. Stephan
Hansen vandt for fierde
gang inden for kort tid
over Damsbo, denne gang

Stephan Hansen og kæresten Marija Llubinkovic havde en succefuld weekend i Taastrup.

med 148-147.

ja Amdi med 139-145.

Slog junior+uropamester

Marija Ljubinkovic btev
nufirmer seks i kvalifikati;

Marija Ljubinkovic,

der
stemmer fra Serbien, tabte
sin finale til TåastrupsTån-

Pnrvnrroro

onen.

I semifinalen

mødte

hun den nykårede junioreuropamester Sarah Sdn-

nichsen fra Taastrup. Her

skød Marija Ljubinkovic
sit niveau og vandt mat-

Larsen med i herre master
langbue. Han blev nummer
fire ud af fem.

chen med 144-143.
Nykøbing F. Bueskyt-
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telaug havde også

Tom

jbl@ftgruppen.dk

