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Stephan Hansen, Nykøbing F. Bueslryttelaug, sigter efter medatjer ved senior-EM indendørs i slovenske Koper. Pnrverroro

Stephan Hansen skal forsvare bronzemedaljer fra sidste indendørs-EM

Små marginaler kommer
til at atgøre medaliekamp
€æ KOPER Stephan Han-
-.1 sen, NykØbing F. Bue-
skyttelaug, var som 17 -ång
på medaljeskamlen to gan-
ge ved det seneste senior
indendørs-EM i bues§d-
ning for to år siden i Rzes-
zow i Polen.

Det var den talentfulde
bueskyttes første internati-
onale seniorstævne, ogmed
mere erfaring i rygsækken
skal Nagelsti-drengen i de
kommende dage forsvare
sine bronzemedaljer - indi-
viduelt og for hold.

Dette års indendørs-EM
afuikles i Slovenien, hvor
havnebyen Koper ved Adri-
aterhavet tæt på den itali-
enske grænse er værtsby,

- Det vil være helt suve-
rænt at komme på medal-
jepodiet igen, men i fØrste
omgang har jeg sat mig

et mål om individuelt at
nå frem til kvartfinalen i
knock out-fasen, siger Step-
han Hansen, der mandag
rejste til Slovenien.

Der er p.t. tilmeldt 41
skytter fra 16 nationer i
mændenes senior com-
poundklasse. Det handler i
første omgang om at kva-
lificere sig til knock out-
runden med 32 skytter.

- Det regner jeg ikke med
bliver noget problem, og
det handler ikke nødven-
digvis om at blive den bed-
ste i kvalifikationen, siger
Stephan Hansen.

Forbedre ny teknik
- Jeg arbejder stadig med at
forbedre en nyteknik, hvor
jeg i stedet for at fyre pilen
af i et ryk tager et stille og
roligt træk, ligesom på et

våben, fortæller Stephan
Hansen.

Ifglge den lokale lands-
holdsbueskytte er der en
halv snes kandidater til
EM-guldet.

Udover Stephan Hansen
handler det bl.a. om den
forsvarende europamester
Pierre Julien Delouche,
Frankrig, de to hollændere
Mike Schloesser og Peter
Elzinga samt Sergio Pagni,
Italien - og ikke at forglem-
me den flerfoldige danske
mester Martin Damsbo,
Taastrup.

- Det er de helt små mar-
ginaler blandt topskyt-
terne, der kommer til at af-
gØre medaljefordelingen,
vurderer Stephan Hansen.

De to danske medalje-
kandidater udgør sammen
med debutanten Andreas

Darum,Thastrup, den dan-
ske trio til holdkampen.

Otte nationer er tilmeldt.
- Og vi bør i hvert fald nå

blandt de fire bedste, siger
Stephan Hansen.

Kvalifikation i eftermlddag
EM-stævnet begynder i
dag, og Stephan skal skyde
sine første 60 pile sidst på
eftermiddagen.

Torsdag eftermiddag be-
gynder vind-eller-forsvind
runden fra 1/16-finalerne
til og med semifinalerne.

Holdkampen afuikler
også kvart- og semifinaler
torsdag.

Lørdag gælder det så fi-
naleskydninger i alle klas-
ser.

TORBEN MøLGAARD
tm@ftgruppen.dk
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Ung bueskytte fra Nykøbing F. i
EM-finale
Torsdag 26. februar 2015 kl. 21:34

Det unge bueskytte-talent Stephan Hansen fra Nykøbing F. er i
finalen ved indendørs senior-EM, der afvikles i Slovenien.
Guldkampen står phlørdag,hvor han skal møde den regerende
verdensmester Sergio Pagni fra Italien.

På vej mod den unikke top-placering udraderede stephan Hansen i
dag konkurrenter fra Norge, Danmark og Frankrig. Fra sidstnævnte
nation gik det udover verdensranglistens nr. 1 pierre Julien Deloche.

Buesklrtte i knock out'fasen I
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Stephan Hansen som
ventet videre fra kva-
lifikationerne til EM i

Slovenien.

K0PER 40 compound-skYt-
ter skØd onsdag eftermid-
dag om 32 pladser i fina-
lerunden til seniorernes
indendørs-EM i slovenske
Koper.

Stephan Hansen fra Ny-
kØbing F. Bueskyttelaug
endte på toh'tepladsen
med 590 point - lidt under
hans vanlige h6je niveau.

Stephan Hansen og de
andre 31 skytter tager i ef-
termidag hul på knock out-
fasen, hvor der kæmpes til
og med semifinalerne.

Stephan Hansen skØd

også kvalifikation i hold-
turneringen. Sammen med
de to TaastrupskYtter An-
dreas Darum og Martin
Damsbo opnåede han en
tredjeplads.

oårmea spænder den
danske trio buerne i efter-
middag, hvor der afuikles
kvart-åg semifinaler.

Borre
Stephan Hansen spænder buen i Slovenien'



Dansk bue-EM-bronze
Fredag 27. februar 2015 kl. 22:15

Danmark har fået bronzemedalje ved Europa Mesterskaberne i
indendørs bueskydning for seniorer i Slovenien. Det var det danske
herre compound hold, der vandt over værtslandet med 233-230.
Holdet har tidligere i EM-tumeringen desuden sat ny Europa-rekord.

Det danske hold bestod af Martin Damsbo og Andreas Darum fra
Tåstrup og Stephan Hansen fra Nykøbing F.
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Stephan Hansens pit sad i midten under shoot out, mod hollænder

Pletskud giver EM-finale
€æ KOPER En plads i den
,fl# inaiviauele flnale og
ny europa-rekord i hold-
turneringen.

Stephan Hansen, der kun
er junior-compounds§lte,
mØder i guldfinalen lørdag
formiddag den regerende
verdensmester Sergio Pag-
ni fra Italien.

Stephan Hansens nåede
finalen med den absolut
mindste margen.

Semifinalen mod hol-
landske Mike Schlosser

endte 149-149 (maks 150).

Derfor skulle skytterne ud
i shoot off, som er 6n pil
nærmest midten. StePhan
Hansen bevarede roen og
satte sin pil lige i skivens
centrum, mens hollænder-
nes pil sad 0,5 centimeter
fra midten.

- Jeg er glad for, at det
lykkedes at slå til på de rig-

tige tidspunkter, siger Ste-
phan Hansen fra Koper.

Stog verdens€tter
På vej til semifinalen
vandt Stephan Hansen i
1/16-delsfinalen over Od-
dmund Tjentland, Norge,
med 149-141.

Ottendedelsfinalen blev
et rent danskeropgØr mod
Martin Damsbo, TaastruP.
Her trak Stephan Hansen
det længste strå med en
sejr på 150-148. I kvartfi-
nalen gik det ud over ver-
densranglistens nummer
et, Pierre Julien Deloche
fra Frankrig,.som blev be-
sejret 148-147.

- Min kvalifikationss§d-
ning var på det jævne, men
i finalerne fik jeg alt til at
fungere, siger Stephan
Hansen.

Han var også godt s§-
dende i holdkonkurrencen
sammen medThastrupslrYt-
terne Martin Damsbo og
Andreas Darum.

Danskerne rundbarbe-
rede Norge i kvartfinalen
med240-230. De 240 Point
var fuldt hus og dermed ny
europa-rekord, en forbed-
ring på to point. Danmark
tabte efterfølgende semifi-
nalen til Frankrig 235-237.

Nederlaget betyder, at
Stephan Hansen og kom-
pagni i eftermiddag skal
ud i duel med værterrr-e fra
Slovenien om bronzeme-
daljerne.

JEN$CHRISTIAN BORRE LARSEN
jbl@ftgruppen.dk

Det var udbyttet for EM-
stævnets yngste deltager,
Stephan Hansen fra NykØ-
bing F. Bues§ttelaug, da
seniorerne torsdag efter-
middag skød til indendørs-
EM i Koper, Slovenien.

Stephan Hansen vender tommelflngrone i vejret. Sammen med, Andreas Darum (tv) og Martin

Damsbo (th) s§der han i eftermiddag om EM-bronze I holdskydnlng. PRrvArForo
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§tephan Hansen
Danmark med den lokale
buesMte vandt over
Slovenien i kampen om
tredlepladsen.

KOPER Stephan }lansen fra
Nykøbing F. Bueskyttelaug
fik ftedag eftermiddåg erf
bronzemedalje om halsen
til indendØrq-EM for senio-
rer i bues§dning.
I: holdturneringen for

compound-skytter besej-
rede' 'det ,danske lands-
h6ld, der også tæIler Mar-
tin Damsbo og ,A,ntlreas
Darum, begge Thastrup,
væ.rtsnationen fra Slove-
nien med cifrene 233-230.

Vejen til bronzenratchen
begyndte i kvartfinalen
hvor DanmarkmØdteNor*
ge. Danskerne støa fu-Iat
hus med 240-,p,eigt funod
Norges 230 point.

De 240 point var samti-
dig ny europa-rekord med
en forledring på to point.
*Ianmark' tabte derefter
semifrnalen med 237-235
til Frankrig.

Med bronzemedaljeme
beviste de danske,skytter,
'atde hår holdt niveauet.

For to år siden sluttede
Danmark også på tredje-
pladsen ved EM i Po},en.

Brorrzen bliver helt sik-
kert ikke Stephan Hansens
en€ste.'medalje ved EM-
s8æ{rnet.
,'Ilertil,fomiddag s§der
han. i,ihdividue[e finale
mod den regerende ver-
densmester Sergio Pagni
fra Italien.

Stephan Hansen er stæv-
nets.-yngsle deltager, idet
Nagelsti-drengen kun er
juniorsffie.
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EM-søIv til ung bueskytte fra
Nykøbing F.

Lørdag28. februar20l5 kl. 15:23

Det unge, helt unikke bueslqrttetalent Stephan Hansen fra Nykøbing
F. har vundet sølv ved indendøs EM for seniorer i Slovenien. Han
blev besejret knebent 149-147 af italieneren Sergio Pagni i
guldfinalen i dag. 2 sæt af 5 vandt denne med et enkelt point, mens 3

sæt endte uafgjort.

Det var et trin op ad resultat-stigen for Stephan Hansen, som ved EM
i Polen for 2 år siden vandt bronze.
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Stephan Hansen nåede finalen, som han tabte til den regerende verdensmester fra ltalien. PRvarporo

Lokal bueslcytte hiem fra EM med en sølv- og, en bronzemedatje

Stephan tabte E
til verdensmest

:M.
ere

finalen

æE KOPER Stephan Han-
:*"få sen fra Nykøbing
F. Bueskyltelaug gjorde,
hvad han kunne, men det
var ikke nok til at vinde det
ultimative - EM-finalen for
seniorer.

Den regerende verdens-
mesterskaber indendørs
med compound-buen, Ser-
gio Pagni fra Italien, kan
nu også smykke sig med
titlen Europamester inden-
dørs.

Italieneren vandt lØrda-
gens guldfinale i den slo-
venske by Koper med 149
point mod Stephan Han-

sens 147.
Afgørelsen faldt i tredje

og fierde sæt. De to fina-
lister skød helt lige i de
første to sæt, som sluttede
henholdsvis 29-29 og 30-
30.

Pagni vandt både tredje
og fierde sæt med cifrene
30-29. I femte sæt skØd
begge finalister "tuldt hus"
- 30 point.

- Der er altid ekstra ne-
derver på i en finale. Og
når jeg står over for den
regerende verdensmester,
som jeg har skudt imod to
gange tidligere, hvoraf jeg

har vundet den ene duel,
ja, så ved jeg, at jeg skal
yde mit bedste.

- Jeg skød godt, men
havde ikke det n6dvendige
held med de tre nier-skud,
der alle var meget tæt på
l0'eren, fortæller Stephan
Hansen, som blev dobbelt
medaljevinder ved EM, da
han sammen med Martin
Damsbo og Andreas Da-
rum, begge Thastrup, vandt
bronze i holdkonkurren-
cen.

Stephan Hansen vandt
EM-bronze for to år siden
i Polen og VM-bronze sid-

ste år i Frankrig, så med en
sølvmedalje er der tale om
en forbedring fra den unge
bueslryttes side.

For Stephan Hansen har
2015 indtil videre været et
fantastisk år, idet han ud-
over de to EM-medaljer i
Slovenin vandt sølv iWorld
Cup-finalen i LasVegas for
tre uger siden.

I slutningen af marts skal
Stephan Hansen til Græ-
kenland for at deltage i det
europæiske Grand Prix.

ALLAN PLENBORG
ap@ftgruppen.dk


