RI\-\U^,1"

,t

t

unuÅs 7c;\6

Stephan Hansen har vundet to medalier ved de foregående tre EM- og VMetævner, han=åar &ttaget i- Han håber, al Efie det igen
denne uge, hvor der er VM i Tyrkiet.
Porroto: Prren Hove Ouset

Udendørs verdeRsmester Stephan Hansen før inde,VM i Tyrklet:

leg skal i hvert faU itop 8
æffi NYKøBING Går

det,

med Martin Damsbo, Tha-

;#**i som Stephan Hansen
håber, kommer han hjem

strup og Patrick Laursen,
Midtfyn.

med to medaljer fra inden-

Det er fierde gang, at
Stephan Hansen deltager i
indendørs EM- ogVM. Og
ved de foregående tre mesterskaber er han vendt tilbage med to medaljer.
- Det håber jeg at kunne

dørsVM.

Bueskylten fra Nagelsti
og de 6wige danske VMdeltagere rejste mandag
morgen fra Københavns
Luftharrn til Ankarra i Tyrkiet, hvor der erVM resten
af ugen.

Stephan Hansen stiller
op i såvel den individuelle
konkurrence som for hold,

hvor han skyder sammen

gØre på ny, siger den Stephan Hansen, der er rege-

rende udendørs verdensmester.

Ved EM 2013 vandt Stephan Hansen bronze både=

individuelt og for hold.
| 2014 skød han sig til
VM-bronze individuelt og
sølv for hold og ved EM
sidste år blev det til sølv i

den individuelle konkurrence og bronze med holdet.

Bueskyttelaug.

Stephan Hansen s§der
kvalifikation i compoundklassen onsdag, hyor der
også s§des 1i16 dels finaler.

Torsdag s§des der frem

til

og med semifinalerne,

- Vi har en rigtig god fredag gælder det holdfichance for et topresultat nalen og søndag guld- og
i holdkonkurrencen. In- bronzekampene. Lfidng
dividuelt skal jeg i hvert
8, men nok også
i semifinalen og gerne i finalen, siger den 20-årige
bueslrytte fra Nykøbing F.
fald i top

afuikles medaljekampene
med recurve-buen.
ALLAN PLENBORG
ap@ftgruppen.dk
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Stephan
Hansen

3*:
mere af
sejren i au";:i**Y:|5

3l
Ål
have

etimir på

;,;:ffi;;'ff;
!æben,skarjes
indar- hetst med

virkelig fået

Denzo-årigebuesffiehar
højeforventningertil

i

bejdet en rutine, semifinaten, og
man sjældent ser fOf at afmene

1o1;alns:":Jtvt- kommerhelt

::'LåHlltffi:
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medaljer G
resultarer hgå
$e-n.

så han er

sivir-

Hansen, d-er ikke
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oP,

skatjeg

setvfølgetig i

finalen og
kæmpeOm
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Dan :.'
den«, siqer

indendørs-\M i Tyrkiet.

er

liån§eil

tvivl om, at den

unge falstring nok skal klare siggodt.
Siden sejren i København harStephan
Hansen vundet en guldmedalje, tre sølv_
medaljer og en bronzemedalje ved diver_
se mesterskaber. Han hardesuden sidelø

5lNH§fiSI{

ed stoisk ro og stålsat blik hæ

ver den unge

r

vedetkoldtogikke FOrati
atjeg skat

sigterefter
mefeguld

P§THM

bemæi-

sstte sin bue.

Han lukker det ene øje og forsø
ger at fokusere på skiven flere meter læn-

gere fremme. Han slipper buestrengen.
Pilen skærer gennem luften og hvislei på
sin vej. I et øjeblik er der helt stille. Fuld_
træffer.
I august sidste årkunne den blot2oåri_
ge Stephan Hansen stille sig øverst på
sejrsskamlen som verdensmeste4 da hån
foran et begejstret hjemmepublikum på

bende vundet en lang række medaljer
gruppe- og mixkonkurrencer.

i

God mavefornemmelse.
Da-Politiken fanger den unge buesstte,
er han netop blevet færdig med de indle_
dende runder. Han føler sig godt rustet til
de kommende dueller.
»feg synes, jeg har skudt godt Indtil videre harjeg skudt lidt bedre, end jeg sco
rede. Så det er ikke helt optimalt traå yeg

plads besejrede indiske Rajat Chauhan

erikke nervøs. fegføler, atjeg erinde ien
god rytme, og at min skudtelnik har nået
et ret højt niveau«, fortæller Stephan Haru

med cifrene

seri.

en solbeskinnet Christiansborg
I

Slots-

147-118.

denne uge skal han så forsøge at snup

pe endnu en guldmedalje

til Danmaik
verdensmesterskaber i

ved de indendørs
den-tyrkiske hovedstad, Ankara. Og ifølge
holdlederen for den danske trup, nin
Hansen, er der ikJ<e en finger at sætte,på
den unge danskers form efter de første
træninger på tyrkisk jord.
»Stephan har i de indledende træninger vist en høj grad afro og præcision i sine skud. Han har været dedikeret i sin
t1æning lige siden guldet i København, og

det kan man tydeligt mærke«, fortællei
Dan Hansen fraAnkara.

Holdlederen påpeger desuden, at den
unge Hansen harvalgt at »ssdb på frrldtid« og har taget en pause fra hhx-studierne på Falster for at hellige sig compoundbuen.

. Ogden megensnakomdanskmedaljehøst skaber ikke følelsen afpres på dån
unge falstrings skuldre.
»feg tænker ikke så meget over folls forventninger til mig. feg ved godt, at selv
om min form er god, er det ikke sikkert, at
det lige er mig, der tager toppen af skamlen. Det skifter meget, så for mig handler
det om at tage 6n kamp ad gangen. Som
Caroline Wozniacki ville sige«, bemærker
han med et smil og fortsætter:
»Men når det så er sagt, skal jeg helst
med blandt de otte bedste, for atJeg vil

kalde migselvtilfreds. Dettrorlegogå, at
i.g k"1 For ar jeg skal have et sml pa læ
ben, skal jeg helst med i semifinalen, og

for at armene kommer helt op, skal
;e!
selvføJgelig i finalen og kæmpi o- gui-

det«, lyder det fra en selvsikker Step[an
Hansen.

Foruden solokonkurrencerne skal Stephan Hansen også deltage i holdkonkur_
rencen, hvorhan stillerop med

sstterne

Martin Damsbo og patrick Laursen. Den_
ne trio vandt en bronzemedalje ved WI i

København og betragtes i øieblikket som
tavoritter til at tage medaljer i Ankara.
peter.sinnbeck@potdk
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Stehan Hansen hævede nivearet på de sidste 3O pile og havnede på 11. pladsen i kvalifikationen-

Foro: Wonro Ancuenv

Stephan Hansen nummer 71 i l<valifikatianen ved indendørs-VM

Mesteren hævede niveauet
::ffi
..'::

ANKARA

Den

rege-

rende udendørs verdensmester i bues§dnlng
med compoundbuen, Step-

han Hansen, Nykøbing

F.

Bueslryttelaug, fik en habil
start på indendørs verdens-

mesterskaberne i den tyrkiske hovedstad Ankara.

I

kvalifikationen

til

den

individuelle konkurrence
skød den 20-åige dansker
591 point efter 60 pile, hvor
600 point er maksimum.
Det placerer Stephan
Hansen på en delt 11. plads
blandt de 37 deltagere fra
17 nationer.

, 32 bueslrytter går videre

hvor alt kan ske, når nogle

ske score på compound-

til knock out-fasen, hvor af verdens bedste bueskyt- buen med 595 point og en
Stephan Hansen i første ter er samlet. Mit mål er delt fjerdeplads. Martin
omgang - i dag torsdag - stadigtop-8 og endnu mere Damsbo,Taastrup, delte l.
i 1/16-finalen skal dyste med holdet, siger Stephan pladsen med bl.a. Stephan
1

mod Roman Håfelfinger,

Hansen

Schweiz, som Stephan slog
ved udendørs-VM i I(løbenhavn i sommerHvis seedningen holder,

Han

venter derefter Dejan Sitar, Slovenien, og Luigi
Dragoni, Italien, inden en
eventuel semifinale mod
Mike Schloesser, Holland.
- Jeg er tilfreds med min
indsats i kvalifikationen,
så nu gælder det finalerne,

fik ikke

Hansen på 591 point.
den bedste

start på VM-stævnet i

Den danske trio stiller

§r- op i

holdkonkurrencen
kiet, idet han måtte "n6jes" med otte nationer og ligger
med 293 point og en beske- nummer to efter kvalifikaden 18. plads efter de før- tionen.
ste 30 pile.
Der er holdfinaler fredag,
I anden afdeling havde hyor Danmark skal forsvaStephan flere pletskud og re sine splvmedaljer fra det
var fierdebedst af samtlige foregåendeVM i 2014.
med 298 point.
Patrick Laursen, Midt§m, TORBEN MøLGAARD
opnåede den bedste dan- tm@ftgruppen.dk
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Stephan Hansen røgud i
ottendedelsfinalen ved VM
Verdensmesteren udendørs i compound-bues§dning mødte sln overmand
ien suvelæn slovener
med maksimumpoint.
ANKARA

- Når jeg møder

Sitar i det humør, så er det
svært at leve op til en forventning om en top-8 placering,l6d det ærgerligt fra

den regerende

udendørs

verdensmester i bues§dning med compound-buen,

Stephan Hansen, NykØbing

nåede ikke målsætningen om en kvartfinaleplads ved vM indendørs

i

Ankara,

Foro: WoRro ARcHeny

F.

Bueskyttelaug.

Han måtte vinke farvel
til individuelle medaljedrømme ved indendørsVM i den tyrkiske hovedstad Ankara allerede i ot-

tendedelsfinalen.

Efter en 11. plads i kvalifikationen onsdag indledte

Stephan Haansen knock
out-runderne med en sik-

ker sejr 148-143 over Roman Håfelfinger, Schweiz,
i l/16-finalen.
Herefter ventede Dejan

Sitar, Slovenien, der var
blevet nummer seks i kvalifikationen, og han rystede
ikke på hånden.

også på et rent dansk opgør, hvor Patrick Laursen,
Midtflm, lidt overraskende
slog Martin Damsbo, Tåastrup,149-147.
Laursen 169 derefter ud
i kvartfinalen til Sebastien
Peineau, Frankrig, der i finalen sØndaB mØder Mike
Schloesser, Holland, mens

Dejan Sitar møder Omid
Taheri, Iran, i bronzekampen.

Tværtimod satte han
Fredag skal den danske
samtlige 15 pile i l0'eren trio dyste i holdkonkurog vandt 150-147, omend rencen-iførsteomgang
der var spænding før femte og sidste omgang, hvor
sloveneren blot førte med

mod værtsnationen

et point.

jer, lyder vurderingen fra

Ottendedelsfinalen b6d

§rkiet

i kvartfinalen.
- Det bør blive til medalStephan

Hansen.

-neb
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Martin Damsbo, holdleder Dan Hansen, Stephan Hansen og
ved VM i Ankara.

De mandli§e danske

l,atiick Laursen ser

en smule

triste ud efter finalenederlaget til ltalien
Foto: Wonro Ancsrnv

buesffier måtte

isen unøjes" med vM-sølv

Det koksede ifinalen
mxlnl Det blev igen
ffi
d# lige ved og næsten i

I

sØndagens finale='nar

de individuelle

udendørs

nogle gange, når vi kunne
hØre, at de skulle først i
shoot off cig derefter vandt

verdensmester.

VM-finalen.
Den danske

Italien topseedet og som
sådan favorit, men danskerne satsede på, at ruti-

Stephan Hansen, NykØ-

sejr.

I den individuelle konkurrence, hvor Stephan
Hansen rØg ud i ottendedelsfinalen, vandt Sebastien Peineau, Franskerne vandt shoot off'en krig, i finalen over Mike
30-28. Trioen Sarah Son- Schloesser, Holland, efnichsen, Erika Anear og ter shoot off, mens Step-

trio i compound-bues§dning med nen kunne hjælpe dem til

bing F.

Bues§rttelaug,

Martin Damsbo, Taastrup,
og Patrick Laursen, lVlidtfyn, havde sat næsen op
efter en placering øverst
på podiet i holdfinalen ved
VM i den tyrkiske hovedstad Ankara.

Men som for to år siden
vedVM i Nimes i Frankrig,
hvor storfavoritten USA

vandt 237-234, måtte den
danske trio bøie sig for
overmagten i guldduellen.

Men klaveret spillede
ikke for danskerne, der
måtte se Italien snuppe
guldet med en kneben sejr
på231-230.
-Vi havde skudt godt indtil finalen, men der koksede det lidt over. Måske blev

det lidt for

spændende,

sagde Stephan Hansen.
-M fØlte, vi sendte nogle
gode skud af sted, men de

ramte bare ikke midten,
konstaterede den regeren-

Mens det koksede på
sværdsiden, overraskede
de danske kvinder ved at
stryge til tops i holdkon-

guld. Det er stort, lød roserne fra Stephan Hansen.

kurrencen med en sejr over
Rusland efter shoot off.
Den ordinære rnatch
sluttede 228-228, men dan-

Thnja Jensen vandt dermed
den første store internatio-

nale konkurrence
- M stod og varmede op,
mens pigerne skød.Vi kunne høre på publikum, hvad
de ramte. \Å gik lidt i stå

han Hansens overmand,
Dejan Sitar, Slovenien,
tabte bronzekampen til
OmirTåheri, Iran.
TORBET{ MøIGAARD

tm@ftgruppen.dk

