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Stephan Hansen (th)-fDtscger at ramme et af målene I rueekendens ielts§dnlng I Tyskland. PRvrrroro

Europa- o§, verdensmeste rcn på medalieskamlen

Skoitur gav penge og
hronzemedalie til Stephan
il MoU.ENBORN Stenhan
# g.rr", opnåeåe i
weekenden sit hidtil bed-
ste resultat i felts§dning,
da han bley-{rreffer tre i
et internationalt stærme i
§skland.

Sammen rned' 45 kon-
kurrenter deltog Stephan
Hansen i dit internatio-
nale invitati<ros feltstævne,
Pro Archery Series i Miil-
lenborn.

Der er fire stævner i alt
i serien, og-weekendens
stævne var det andet i ræk-
ken.

Ved det første stævne for
to måneder siden i Belgien

blev det til en femteplads,
men denne gang korn Ste-
phan Hansen på podiet
med en bronzemedalje og
en præmiesum på 2.000
dollars - cirka 13.000 dan-
ske kroner.

Feltstævner s§des iCre'
ven, hvor målene er place-
ret så derblandt andet skal
s§des stejlt, op og ned.,
samt med afstande på mel-
lem 15 og 75 meter, hvilket
er en'noget andet og mere
krævende disciplin end
Nagelsti-drengen normalt
s§der på bane.

Med en placering som
nufllmer et på verdens-

ranglisten v_ed Stephan
Hansen alt om at s§de li-
ge ud på 50 meter, men der
er mange andre faktorer,
der skal tages hgjde for,
når der skal s§des på de
ekstreme op- og ned-skud,
men det er han så småt ved
at lære.

L6rdagens 24 mål kla-
rede Stephan Hansen rig-
tigt godt, idet han havnede
på en delt f6rsteplads med
469 af 480 mulige point på
trods af heldagsregn i sko-
ven.

Ved søndagens s§d-
ning fik Stephan }transen
problemer'med" afstands-

indstillingen og faldt lidt
tilbagq men ikke mere end
det samlede resultat rakte
til en bronzemedalje.

- Det er rigtigt sjovt og
lærerigt at s§de feltstæv-
ner, og når jeg får lært lidt
flere tricks omkring op- og
ned-s§dningen, er jeg sik-
ker på, at jeg kan vinde et
feltstævne, siger .Stephan

Hansen-
Næste stævne i rækken

er om tre uger. i Luxem-
burg.
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