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t\.wtrrls Zott,

Bueskltte
på suldiagt
- Det vil altid være noget særligt at kunne kalde
sig danmarksmester, siger

Stephan Hansen stiller
i weekenden op som
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storfavorit

til indendørs

senior-DM i Lyngby.
NYKøBING

Efter

sidste

weekends s6lvmedalje i
holdfinalen ved VM i Ankara, Tlrkiet, er den 20-

årige

compoundslqytte
Stephan Hansen tilbage på
dansk jord.
Lørdag og s6ndag spænder han buen som storfavorit til at snuppe DM-guldet

til

indendørs senior-DM
Lyngby-hallerne.

stephan Hansen måtte i weekendqr uies med en tredJeplads ved IndendøreDM i Lmgiby.

i

Stephan Hansen.
I alt 44 s§rtter stiller op i
compound-klassen.
- Jeg er sikker på, at jeg
får kamp til stregen, lyder
det fra Stephan Hansen.

Ud over compound

Foro: Womo Ancxenv/ DenN ALseRGA

Stephan Hansen rø9, ud af indendørs-DM på millimeter

Dommeren måtte have
luppen frem efter shoot otf
F-

LvNeev Det lykkes
- ikke for Stephan

Hansen

fra Nykøbing

F.

Bueskyttelaug at genvinde
det danske mesterskab ved

weekendens compounds§dning i Lyngby-hallen.
Stephan Hansen tabte
i semifinalen til landsholdskammeraten Martin
Damsbo fraTaastrup.
Deres opgØr var en tæt
match, som endte uafgjort

145-145. Dermed skulle
slrytterne ud i shoot off,

hvor det gælder om at pla-

DM-stævnet med at s§de
589 point i lørdagens kvalifikation, hvilket rakte til en
tredjeplads.

cere en enkelt pil så tæt på
midten som muligt.

Dommeren måtte have
sin lup frem for at konstatere, at Stephan Hansens
pil var få millimeter længere fra midten end Martin

Med 40 konkurrenter
i herre-compound trådte Stephan Hansen ind i
1/16-finalerne.

Dambos. Det betØd, at Stephan Hansen måtte n6jes
med en bronze-kamp mod

Stig Andersen fra Varde.
Den vandt han med cifrene
148-144 point.

Stephan Hansen begyndte

.

Her vandt

han over Christoffer Kristensen fra Sønderborg
med 149-139, inden han
i l/8-finalen ekspederede
Jakob Hansen fra Sønderborg ud af turneringen
med cifrene 148-143. Inden

det skæbnesvangre m6de
med Martin Damsbo vandt
Stephan Hansen i kvartfinalen over Finn Larsen fra
Fredericia med 146-145.

Stephan Hansen var efter DM-stævnet skuffet:
- I sport går det jo lidt op

og ned, men selvf/lgelig
er jeg ærgerlig over kun
at skyde 145 imod Martin
Damsbo, siger han.
JENS4HRISTIAN BORRE LARSEN
jbl@ftgruppen.dk

s§-

des der i recurve, langbue
og barbue.
Stævnet begynder l6rdag
morgen, hvor der skydes
frem til kvartfinalerne. De
resterende finaler afuikles
om sgndagen.
Borre

