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Stephan Hansen nummer 73 i den individuelle lonlifikation

Uinden drillede den unge
mestershrtte ved VM
#ffi KøBENHAVN - Det var
,.I:; ikke helt godt nok.
Jeg havde håbet på lidt
flere point og en bedre pla-
cering i kvalifikationen-

Sådan lød den knastørre
konklusionen fra Stephan
Hansen, Nykøbing F. Bue-
slryttelaug, efter førsteda-
gen ved senior-VM i Kø-
benhavn.

Den 20-årige juniorver-
densmester måtte "n6jes "
med en 13. plads i den in-
dividuelle kvalifikations-
s§dning i feltet på 119
skytter i compound-klas-
sen.

346 point efter de første
36 pile betegnede Stephan
Hansen som godkendt på
syvendepladsen, men vin-
den drillede mere i anden
afdeling, hvor Nagelsti-
drengen skød 340 point
og altså samlet nåede 686
point under vanskelige
vejrforhold.

- Det var ikke nerver
- Jeg var slet ikke nervøs,
men jeg havde derimod
svært ved at kontrollere
buen i en vind, jeg vil ka-
rakterisere som middel til
undertiden meget hård,
sagde Stephan Hansen
om forholdene på banen i
Sundby Idrætspark.

13. pladsen er rigelig til
at gå videre til knock out-
runderne onsdag og langt
fra den katastrofe, som den
flerfoldige amerikanske
verdensmester Reo Wilde,
oplevede, da han afleve-

stedagen ved VM i København.

rede et forkert pointtal på
sit scorekort og derfor slut-
tede blandt de sidste.

- Jeg havde håbet på en
plads i top-S, så jeg kunne
springe et par runder over
onsdag. Men måske kan
jeg vende det til en fordel,
fordi jeg får nogle ekstra
dyster og skudt mig varm
til de sværere dueller, vur-

PRrvATForo

derer Stephan Hansen.
Han skal i første runde

i li4S-finalen m6de egyp-
teren Khaled Elsaid, der
skød beskedne 646 point i
kvalifikationen.

Dernæst gælder det vin-
deren af Wolfgang Wiener,
Østrig, og Duncan Busby,
Storbritannien, i en even-
tuel l/24-finalen.

\Ånder Stephan Hansen
dette opgØr er han blandt
de 32 bedste, der fortsæt-
ter knock out-runderne
torsdag.

Hvis seedningen holder
står juniorverdensmeste-
ren til at mØde Morten Boe,
Norge, inden den regeren-
de verdensmester Mike
Schl6sser, Holland, måske
venter i ottendedelsfina-
len.

- Jeg tror bare, jeg må
sige som Caroline Woz-
niacki, at jegtager 6n kamp
af gangen, og så må vi se,
hvor langt det rækker, si-
ger Stephan Hansen.

Han er også med i hold-
konkurrencen, hvor Dan-
mark skal forsvare VM-
guldet fra 2013.

Den danske trio med
Martin Damsbo (689), Step-
han Elansen (686) og Pa-
trick Laursen (668) skød i
alt2043 point og blev num-
mer seks i kvalifikationen,
som Sydkorea vandt med
2055 point.

Danmark møder i dag El
Salvador i ottendedelsfina-
len og derefter i tilfælde af
sejr vinderen af Indien og
Rusland i kvartfinalen.

Som næstbedste mandli-
ge skytte er Stephan Han-
sen ikke kvalificeret til
mixedkonkurrencen, hvor
Martin Damsbo og Tanja
Jensen s§der for Dan-
mark.

TORBEI{ MøLGAARD
tm@ftgruppen.dk

Stephan Hansen var ikke helt tilfreds med sin præstation på før-
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Stephan Hansen, Nykøbing F. BuesMtelaug, lægiger an til at skyde pilen af, mdns Martin Damsbo står klar i baggrunden- PRtvnrroro

Danmark kommer ikke tit at forsvare VM-§uldet i compound for hold

Bronzekamp i trøstpræmie
æry KøBENHAVN Det'*.: mandlige danske
compound-landshold i
bues§dning manglede de
berØmte små marginaler,
da trioen tabte semifinalen
til Canada ved verdensme-
sterskaberne i København,
hvor de indledende dueller
afuikles i Sundby ldræts-
park.

Canada vandt 231-227 og
skal trods en seedning fra
kvalifikationen som num-
mer syv nu mØde Iran i fi-
nalen på lørdag. Asiaterne
blev blot nummer ni i kva-
lifikationen.

Dermed kommer Martin
Damsbo, Thastrup, Step-
han Hansen, Nykøbing F.,

og Patrick Laursen, Midt-
fyn, ikke til at forsvareVM-
guldet, som de vandt for to
år siden i§rkiet.

I stedet venter nu en
bronzekamp mod Italien.

- Jeg er bestemt s\uffet
over, at vi taber semifina-
len. Men samtidig er jeg
glad for, at vi skal s§de
om bronze på Christians-
borg Slotsplads i weeken-
den.

- \Å glk klart efter en
plads i finalen. Men det er
en ny kamp hver gang, og
denne gang vandt vi des-
værre ikke, sagde Stephan
Hansen.

Anden runde afgørende
Det var anden runde efter
12 pile, der blev afgørende
i semifinalen. Her kom
danskerne bagud med 112
mod 117 point.

Efter 18 pile sneg der
sig dog lidt spænding ind
i matchen, og de danske

drenge var kun bagud
med to point inden sidste
runde. Det endte dog ikke
i dansk triumf, og Canada
tog sejren med fire points
margin.

- Vi fik en skidt start, og
Canada åbnerbare ikke oP
på noget tidspunkt.\Å står
i en VM-semifinale, hvor
alle hold er virkelig gode.

- I dag tipper matchen
desværre til Canadas for-
del, som bare s§der rig-
tig godt. Vores mål var en
Top-4 placering, hvilket
drengene har indfriet, så
stor cadeau til dem, sagde
landstræner Niels Dall.

De danske drenge skød
både ottendedelsfinale,
kvartfinale og semifinale
indenfor halvanden time.

I ottendedelsfrnalen eks-
pederede den danske trio

El Salvador td med 227'
222. I L<tr arlfin alen vent ede

Indien, og her havde dan-
skerne for alvor skudt sig
varrne med en stensikker
232-223 sejr til f6lge.

Stephan Hansen skal i
alrtion igen i eftermiddag,
hvor han i den individuelle
konkurrence - efter en 13.

plads i kvalifikationen -

skal mØde egypteren Kha-
led Elsaid i en l/4S-finale.

Matchen begynder kl.
i6:45 og kan følges direkte
påTV2 Sport.

Hvis Stephan lever oP til
favoritværdigheden, ven-
ter i næste runde i 1/24-fina-
len vinderen af Wolfgang
Wiener, Østrig, og Duncan
Busby, Storbritannien.

TORBEN MøLGAARD
tm@ftgruppen.dk
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Stephan Hansen
sprudler til VM
Nykøbing-bueslqdten
s§der 7-/L6llinale i

eftermiddag mod schwei-
zeL

SUNDBY Når disse linjer læ-
ses, er Stephan Hansen fra
Nykøbing F. Bueslcyttelaug
enten ude af VM eller vi-
dere til l/8-finalerne.

Klokken 12:30 duellerer
Stephan Hansen i com-
pound mod Roman Haefel-
finger fra Schweiz. Et op-
gør, som TV 2 Sport viser
direkte.

Stephan Hansens selvtil-
lid må veere i orden. Der
var i hvert fald ingen slin-
ger i valsen i llZ4.frnalen
mod østrigeren Wolfgang
Wiener.

Stephan Hansen bragte
sig foran med tre point ef-
ter første runde. Derefter
så han sig ikke tilbage.

Da den 15. pil var skudt,
lød resultatet på 146-142.

- Det kØrte bare i dag. Jeg
havde en god f/lelse med

det hele og kunne lægge
tryk på. Det var helt per-
fekt, siger en storsmilen-
de Stephan Hansen, der i
l/4S-finalen slog egypteren
Khaled Elsaid 147-137.

Danmarks to andre
compound-skylter, Martin
Damsbo og Patrick Laur-
sen, er ligeledes med i da-
gens 1/16-finaler.

De s§der på samme
tidspunkt som Stephan
Hansen.

I Ol-disciplinen recurve
skuffede Maja Jager fælt i
1/24-finalen.

Den 24-årige regerende
verdensmester tabte med
cifrene 2-6 til mexicanske
Karla Hinojosa, Da også
Carina Rosenvinge i går
måtte se sig slået af en po-
lak, har Danmark ingen
kvinder blandt de sidste 32
deltagere. Til gengæld er
Danmarks eneste mand-
lige recurve-s§rlte, Ca-
sper Lauridsen, videre til
1/16-finalerne. Borre !o*nlP"-. r+ 1fd-t^^ i

!r\Å.ø.*Z- 3 t (,rÅ zot;
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l{aidswetil
svenCt #Yne
MARIBo Maribo Ka-
jakklutr hr l0 af
klubbens mge ta-
lenter med til week-
endem Svemk Ung-
doms Cup i Bengtfors,
Sverige.

Det drejer §g om
Tline Fetersen, EmiI
GertserL Katrine Jen-
sen, Mæk ktersen,
Mads Jørgeusen,
Jeppe Jensen, Tobiæ
Hansea. Martin Jør-
gensen, Henrik Nis-
sen og Mikkel Itxen.

SIoYak rart d
sten i B-kamp
TIRAil Europa Lea-
gue-kampen mellem
albanske FK Kiikesi
og polske l-egia 1Iår-
szirsra er stoppet før
tid.

Vedstillingen2-1 til
d€ gæstende polak-
ker blev Legia \ilhr-
såm slmlriske
midtbanespiller On-
rkej Duda ramt af en
sten, som bIæ kastet
fm hjemeholdet
Ktikesis tilskuere.

Det skete middel-
tart i fodængel* af
2-l-scoringm-

På det tidspurkt var
der spiIet 5l minut-
ter. F66t blw kam-
pen aftrudt, og siden
blev det bestuttet, at
kampen ikke skulle
genoptaBes
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Guldkamp foran Ghristiansborg
E slrflDBYsteohmHm-! 

"u, 
fm Nykøbing

F- Bueskyttelaug er iVM-
finalen efter er forrygende
torsdag, hvor han fejede al
modstandtil side i Sudtry
Idætspark.

Nu gælder det de sid-
ste og afggrmde pile mod
Rajat Chauhm fra Indien
i kampen om compound-
guldet.

Det opgdr slrydes lørdag
sidst på eftemiddagen på
Christiansborg Slotsplads.
Ålle billetter er udsolgt,
men sportsfans kan føIge
direkte med på TV 2 ved
l&3&tiden-

kvdff tr. Ferlcct
Den mest nerepinende
af Stephu llæsens fire
kampigiirvu udentvivl
ll&finalen mod den for-

sgarende verdensmester
Mike Schloesser.

Hcllænderen går under
naw€:t Mr- Perf€ct, fordi
han i jaurar ved en inden-
dør§umering skød 600
pcintud af 0fi) mulige.

Hansen og Schloesser
vrhelt lige efter hver ene
ste rtmde. Derfor skulle de
ud i shod-off, hvor hver
s§ffie s§der 6n pil - tæt-
test på midten vinder.

Her havde Stephan Han-
sen de bedste nerger og
satte en lO'er mod hoilæn-
derens I'er,

- Det var helt specielt at
s§de mod Mfte (Schloæ-
ser, red)- Han var klr faw
rit. Det Sjorde, at jegkume
s§de lrit og uden nener,
siger Stephm Hmsen i en
pressemeddelelse.

I kvartfinalen mødte Ste.

phan Hansen l«oaten Ma- hæBdeme- Han blæste
rioVavrc,som hanharhaft \lawo ud af banen med en
store problerner med- Se- stensikker score på 14&
nesttatte Stephan Hansn f43.
til ham for to uger siden Mønstret fortsatte i se-
ved et grandprix-stme- mifinalen, hvor engelske

Mendennegangrystede Adam Ravenscroft blev
Stephan Hansen ikke på sendtttjemmed14&142.

Iffii
Ed<taonlllllitueslt$neg2ols 

i

Atrldcs i l(ttclååim fta dcn 26. r8li til den 2- airgtst. I

Finabne skyd€s den r--2. august Fi Ghlistiæborg i

StoEC*"
Vt a{Yr'HoshEtaffi å.
§d<a 623 s*ytterfra golildecrmed- 

l

Vt i lUteohavn limgacr også son flste l«dffieat$
msfftighGd til ol- i IEo i anta
Dcr sk des med to luetypcr, cdnpound (som) og l

lEUrYe (?0 m).

lndvidwl slqrtriqlior lEilGr og dæ, Hold (3 skyttd)
hcrer ogdalc og §r hold (2 skytter).

Stephan Hansen er den
eneste slqr.tte i verden, der
har !'undetvM for UJIT og
lor Uå0.

I jwi vmdt han igen
U,?0-VM - og nu kan han
altsa vinde sin første indi-
viduelle senior-guldmedal-
je.

To gd|ge io?an Bor€sr
Stephan Hansen får i
morgen lov til at s§de to
gange på Christiansborg
Slotsplads-

Han er nemlig også i
bronzefinalen for hold-
Her møder Danrnark sidst
på fomiddagen ltalien.

Opgøret begynder ved
11.45-tiden og kan ligele-
des ses påTV 2.

JErS€aHSItAil æffi LrSEr{
Jbp{g-4paidt<
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Uerdefls bedste md bue og pil
Øverst på sejrsskarnlen på ChriSians-
borg Slotsplads til tonerne af"Der er et
yndigt land'stod Stephan Hansen fra
Nykøbing F. Bueslqyttelaug. Den zO-An-

ge sffie vandt i lørdagsVM-flnalen i
disciplinen compound over sin indiske
modstander.

. spotton 12. tsktlott
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Gd€rU(rr€r
nummerte
AilIPFING Andreas J+
chimsen fra Ngre
Æslev kørte sgndag
en tredjeplads hjern i
tredje afdeling afdet
tyske mesteskab"Det
tllev afYiklet i AmP
fingi Sydtysklard-

Bendher HiYer
i ttUd shurg
w{nFsErrRG - \E vil
ikke lave ændringer
i vores trtrp, §ger
Wolfsburg-manager
Allofs efterBendtners
mål modBayen
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Stephan Hansen udnyt-
tede modstanderens kiks
til at lægge maksioalt pres
med tre 10'ere i rap-

Inden de to sidste run-
der førte danskeren 88-85,
hvilket er en stor føring i
compound.

Derfor giorde det heller
ikke så meget, at Stephan
Hansen ramte en 9'er i
fjerde runde, mem Rajat
Chauhan giorde rent bord
med tre 10"ere-

ll7-ll5 var §.adig en
behagelig føring, inden
de sidste tre pile i sidste
runde-

,u§el €l$an
Stephan Harsen rystede
ikke på hånden over at
være så snublende tæt på
guldet.

Hm satte sine to første
pile i centflxl, mens ind*.
ren fuldt sammen med en
10'er og to g'ere.

Og så spændte Stephm ,=scfiu;ru,. EoRiE rrR:iEN
Hms€n buen for sidste jbetgn+ps-d*

20årt§, Dresffie verdensmester I senio nækken

a,:,
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lb st-(hi*l$ -----"---*.. (:$ r
l:)Mk&--.**-- €jll

E5B XSBEIIHAYN VerdensE b.d"t. med bue og
pil i disciplinm compound
hedder Stephan Hansen.

Modsat de tre foregå-
mde gange, den 20-årige
unge mand fra Nagelsti på
Lolland-siden har erobret
en YM-guldmedalje, var
det ilørdags på Chri§ians-
borg Slotsplads ikke for
uc.gdom, men i de voks{s
rekker-

Stephm Hmen sidder
allerøverst påtmnen,

Han er KONGEN.
I den individuelle finale

slog han den ligeledes
2&årige inder Rajat Chau-
hm 14?-143.

Det vil 6n af de dage,
Stephan Hansrn med ga-
ranti aldrig glemmer-

Verdensmester på hjem-
rnebane, fina]e fam 1.0O0
tilskuere og direkte tv-
transmission-

Ja, selv vejrgudeme vil
medhm-

FB at have stået i blaest

og regx under de indle
dende s§dninger i Sund-
by Idrætspark på Amager
skinnede solen over dm
opstillede bane bag srtter-
statuen af Frederik den 7.

l{ervas st*t
Stephæ Hansen så rolig
ud, da han sammen med
inderen kom gående ud al
Kongeporten på Christi-
ansborg og ind til frnalen.

Men da han som første
slqrtte spændte sin sorte
bue, der er forsyne* med
kabler og hjul, og sendte fi-
nalens første pil ud på dm
50 Beter vindstille rejse,
ramte spidsen skivens I'er-

§n 9'e1næ§bedste score
efter l0'men, er på det plan
noget "mSgl, som Stephan
Hansens fr, Dan Hansen,
udtryl<te detpåTV ?.

Hm sad smnenbidt
mder finalen på en af de
mobile tribuner. Ved siden
af såd mor Pia og fulgte
§Iaget med en kikkert-

Stephan Hansen var, for-
talte han bagefter, n€rv$s.

Det er trods alt hel-
ler ikke hver dag, at man
som udøver af en upåagtet
sportsgren skyder foran en
masse flagviftende tilsku-
ere, der alle har et bræn-
dende gnske, at hån, Ste-
phan Hanserq vinder guld
til Danmart.

sl§€{ fra ttthilernc
Mm med et pu klik på
den avancerede Lrue juste-
rede han sigtet, bevarede
konæntråtionen og kom
tiltrage i kampen med to
efterfølgetrde l0'ere.

Og da inderen i sit tredje
skud også ramte eE 9'er
var sUllirgen 2$29 efts
lørste runde.

Ånden mde gæ heller
ingen forskydniog i der
samlede stilling. 57-57.

Abningen til Stephan
Hansen korn i tredje runde-
I*deren skdd m 8'er- Et sus
gik igemem publikum.

gang. Pilen susede ned til
skiven og trorede sig ind i
midtercirklen-

Stephan Hansen jutr-
lede med armme og buen
i vejret ud mod publikum,
mens han bagefter ornfav-
nede landstræner Mads
Krogshede-

En yrldg boeslqrttc
STE.PHAN STE-PHAN
brølede publikum, da
hjemmebane.helten tnådte
op på sejrsskarnlen.

Under tonerne til "Der
e. et )'ndigt land" stod
Stephan Hansen med den
firkantede medalje om hal-
§en.

Som synligt bevis på, at
han vr trlevet en skudsik-
ker verdensmester.
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Sportsredaktrr
Allan Plqbqg
Idefe 27 8A 34 62
s€ttånsF.rd.

Sport§osmalist
Jq*ChrisliaR Borre Laræn
Id€f6 27 aA 3d 63
iU8ltEs&d(
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Pile-champ: r leg
var helt færdig
Verdensmester holdt
rolig guld-fest.

KøBENHAVN Stephan Han-
sen havde dagen efter den
forrygende VM-finale mod
Rajat Chauhan fra Indien
stadig svært ved at forstå,
at han var blevet verdens-
mester i compound-disci-
plinen.

- Det er helt vildt. Fuld-
stændig ubeskriveligt, si-
ger den nybagte guldvin-
der til Folketidende.

Stephan Hansen fejrede
titlen sammen med bue-
skytte-vennerne på Hotel
Scandic i Sydhavnen.

-Vi fik lidt god mad og et
par Qller. Det var egentlig
ikke så vildt. Jeg var helt
færdig. Jeg havde lyst til
at feste, men samtidig ville
jeg gerne væk og bare være
for mig selv, siger Stephan
Hansen.

Mesterslqftten bliver i
aften fejret på Torvet i Ny-
købing.

Undgr Radio SydhavsØ-
ernes koncert vil blandt
andre Guldborgsund Kom-
munes borgmester, John
Brædder, ønske ham til-
lykke med guldmedaljen.
Seancen finder sted klok-
ken 19.45. Borre

Stephan Hansen I venteposition, mens Raiat Ghauhan tager sig'

Sikker skltte
ibronzekampen
Stephan Hansen og
Danmark slog ltalien i

kampen om tredie
pladsen.

KøBENHAVN Nogle timer fØr
guldtriumfen i den indivi-
duelle skydning sikrede
Stephan Hansen sig bron-
ze i holdturneringen.

Danmark besejrede Itali-
en med 233-231foran Chri-
stiansborg Slotsplads.

Danskernes taktik gik ud
på at lade holdets svageste
led, Patrick Laursen, s§de
først, dernæst Stephan
Hansen, selvom han havde
skudt bedst i turneringen,

ogtil sidst Martin Damsbo,
der med sin rutine skulle
agere anker. Opstillingen
virkede. Stephan Hansen
lod sig ikke ryste, når Pa-

trick Laursen ikke ramte
plet. Stephan Hansen sco-
rede 79 ud 80 mulige point
i form af 6n 9'er og 10'ere
for resten af pengene. Den
danske trio stillede op til
VM som forsvarende me-
stre, og derfor var tredje-
pladsen en tak ned af rang-
stigen.

- Målet var at komme i
finales§dningen, så vi er
tilfredse, siger Stephan
Hansen. Borrete i finalen. Foro: Prres Hovr Oreseru, Porroro


