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Sidste års vinder, Pierre Plihon, Frankrig (tv) overækker prisen som "Athlete of the Year 2015" til Stephan Hansen ved en ceremoni

i Las

Vegas,

Foro: WoRro ARcseRy

Tidligt exit men stor hæder forud for World Cup-stævnet i Las Ve$as

Stephan hlev hyldet som
årets atlet med bue og pil
ffiæ LAS VEGAS Rent
,Y*' sportsligt opnåede
Stephan Hansen, NykØbing

F.

Bueskyttelaug, ikke

noget stort resultat ved

bund,World Archery.

verdensmester.

Stephan Hansen blev
hædret på baggrund af et
succesrigt 2015, hvor han i

Ceremonien fandt sted
fredag aften lokal tid, og
selv om danskeren havde

løbet af få uger vandt fØrst

spillebyen LasVegas, USA.
Den regerende udendørs verdensmester på
compound-buen, der i kva-

individuelt

World Archery havde på
forhånd udpeget fem kan-

"mistanke" om at kunne
vinde, havde han ikke forbredt nogen takketale.
Hædren gav også genlyd
på disse breddegrader hos
Bues§dning Danmark.
- Stephan er en fantastisk atlet. Han er målrettet
og arbejder benhårdt med

lifikationen blev nummer
seks, røg ud i den første
knock out-runde, hvilket

didater til prisen som årets
atlet.
- Jeg vidste godt, da jeg
så listen, at der var en stor

konstant at forbedre sig.
Det er fuldt fortjent, at han
vinder prisen som årets
udøver, siger sportschef i

sæsonens fierde og finale-

afdeling af den indendørs

junior-VM individuelt i
USA og derpå på hjemme-

World Cup-serie, der i bane foran Christiansborg
weekenden blev afuiklet i i København senior-VM

var ottendedelsfinalen, til

i

compound-

klassen.

Fabien Delobelle, Frankrig,
dervandt 148-145.
Men aftenen forinden befandt Stephan Hansen sig i

chance for at jeg kunne
vinde hædren, siger Step-

den grad i centrum.

Det er prikken over i'et

Den 20-årige buesffie
fra Nagelsti blev nemlig
kåret som'Athlete of the
Year 2015" af det interna-

- Det er selvfllgelig prik-

tionale bues§dningsfor-

hanHansen.

ken over i'et efter en fanta-

stisk sæson i fior, og jeg er

meget glad for at modtage
hædren, siger den dobbelte

en

Bues§dning

Danmark,

Allan B. Grønkjær.

- Jeg er stolt over, at et så
forholdsvis lille land som
Danmark i bues§dningsregi igen og igen markerer
sig øverst på den internationale scene, siger sportschefen.

Udover World Cup-fina-

len deltog Stephan Hansen
også i den såkaldte Las
Vegas Shoot, hvor der er
50.000 dollars

til vinderen.

Men danskeren

nåede

ikke finalen, idet han missede en enkelt

ti'er i kvali-

fikationen og blev noteret
for 899 point.

32 skytter med denne
fik en ekstra

pointscore

chance i en shoot off, men
her tabte Stephan Hansen

og sluttede sammenlagt

som nummer 26 af de 285
deltagere i hans klasse.
Sigtekornet er nu indstillet på sæsonens store mål,
som først er indendørsVM

i Ankara,§rkiet,

i den førset uge af marts og senere

EM udendørs i

Notting-

ham, England, i slutningen
af maj.
TORBEN MøLGMRD
tm@ftgruppen.dk

Bueskytte fra Nykøbing F.
hædret internationalt
'A

\
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Lørdag 30. januar 2016 kl. 12:26

Den danske verdenmester i bues§dning Stephan Hansen fra
Nykøbing F. er kåret som Atlethe of the Year 2015 af det
S
v- internationale bueskydningforbund - World Archery. Prisuddelingen
F1 fandt sted i Las Vegas i USA i nat. Det unge danske talent fik prisen
p
-_-a efter et ikke tidligere set så succesfuldt år som 2015.
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Stephan Hansen blev sidste sommer verdenmester efter suveræne
præstationer ved VM i København. Tidligere på sommeren vandt han
i USA også det individuelle VM for juniorer.
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HANSEN

ARETS ATLET
Det i nternationa I e bueskyd

n in

gsforbu nd - World

Archery - kårede Stephan Hansen som'Athlete of

the Year 2015' i Las Vegas.

ll/

Stephan Hansen får
prisen oven på et succesrigt
2015, hvor han sommer
blev verdensmester efter

prisen som årets udøver. Jeg
er stolt over, at et så forholdsvis lille land som Danmark i

suveræne præstationer ved

igen markerer sig øverst

VM i København. Tidligere på

den internationale scenel

i

sommeren vandt han i USA
også det individuelle VM for

juniorer.

Sportschef

Allan

bueskydnings-regi igen og
på

FANTASTISK ÅR

Stephan selv er naturligvis

også begejstret: '2015

har

Grønkjær er glad: 'Stephan
Hansen er en fantastisk atlet. Han er målrettet og ar-

været et helt fantastisk år for
mig, to gange verdensmester
og andre topresultater,
men at det afsluttes med

bejder benhårdt med kon-

denne mest fornemme pris

stant at forbedre sig. Det er
fuldt fortjent, at han vinder

ikke større.'

B.

i

bueskydning,

ja det bliver

