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Verdensmesteren Steplan flansen sigfer efter professllonel tilrrærelse

nyWer

ude i 8 tEer
foflilo Den tyske

Khedin Car Shp af

Drømmer om fuld tid med buen

Juveutus-

eE
-

fodboldsjeme Smi

sæsosstarteD i d€Ir
italienske mesterklub

som en popstjeme, da han
trådte frem på scenen med
sin YM-guldmedalje om
halsen lige f6r koncerten
med Page four tilFestugen

ud f,or denne sæsou,
har revet en lårmuskel over og må in$
stille s§ på to måneders pause. ICredira
blev skadet i sin blot
anden kamp for Jtl.
ventus, da klutrtren
i wtsekenden mgtdte
franske Marseille i en
veaskabskamp.

iNykøbing.
3.fiX) tilskuere på Torklappede og hujede af verdensrEesteren fra weekeadensYM i København.

Stephan Hansen blev
efter at have vinket ud

wet liv€ påTV 2 øst, inden
Guldborgsund Kommunes

borgmster, Joha Bædder,
overdlmgede ham med re.
sende ord og en check på

M

7"O00

Dentidlgere

i

Odense,

og

bestyrel-

sesmedlem,

Årsagentil dødsfal-

en film for at give lcoppea
hvile, og sa tilbage til s§debanen igen. Def blev vel
til seks-Erv timers æning
om dagm, siger Stephan

det er ukendt-

ær

Hansen" der ofte øver sig
på en mark foran forældre
nes hus i Nagelsti udenfor
Nykøbing.
At spænde buestrengen
er det, Stepha[ Hansen aIlerhelst wil-

frem H gpmsyn
FLOHDA Om et par
uger bliver de første

bolde slået ved den

darske

Eumpean

Tour-turneIirg Made
in Deamarfu og en
darsk golÅretem
glæder §g

til

d4en

Stephån llansen kom heller ikke sovende til guldet.
Hans§dernomalt 15&
250 pile om dagen med sin
æmpoun&bue, men op til
YM intensiverede han traeniagen med 30O pile.
- Jeg spiste morgenmad
skød pile. hotdt pause med

hvor han var både

Gofifveleran

hner.

G7 tlmer onl

professionelle bokser
Ånders Huggerer dgd
i en alder af34 ar.
Hugger bIæ firndet
død i bokseklubben
tr€Bner

til

publikum f6rst iaterie-

E§"bokser
fundet

O§'mpia

Stephm Hansen blev

mandag aftes modtaget

Den 28-år§e midtbanespiller, der er
hentet på en fri trån§ler i Real Madrid for

oDEil§E

ilIl('Elrac Bueshrtten

-

Jeg

laverikke ret meget

andet, siger

hm.

Selvom Stephan Hansen
næ§en t,ruger hele dagen
med bue og pil, &ømmer
mestelskytten alligevel om
en professionel tilvaerelse,
- Det ville være det ulti-

at gøre

comebadr på dansh
grund.
S2-årige Steen Thning har fået et wildcard til turneriagen,

lrb.3g!'EtudæoglsE-æEd6llsm6 GhEl(yttssteoåaDHæen{ty}Udm@un&rFestqgmIilytrbelgMdet
., ffig§.rd l(mffi
hrgrlEsil.., Jokt Brldds {fn}, og koeGrcIa &d.B k,nd8lt fr. Rådo §ydtmrenæ,
Foro:Flfure K Xr&§
mative, siger Stephan Hansen.
(xn at

spe foitenc rlgtElt

Bueslrydning på fuld tid er
ikke urealistisk efter udendørs-VM ihovedstadeo.
Stævnet frk massiv pressedæIcdng med blatrdt

ardet direkte tv-tra[smissioner frå finaledagene på

- Hvis ieg spiller mine
kort rigligt, kan det være,

- Jeg taær studiet online
i stedet for. Så beh6ver jeg
ikke at komme til forelæs-

Fengene er dcg små
hreskydning.

i

- Jeg arbejder lidt ned

et budget for at se, om det
kan lade sig gøre at leve af
bues§dning. Det må ikke
være sådar\ at ieg absolut
skal vinde et strevne ior at

økonomi

§tephan Haasen skulle ha-

vewret studst

nu-

på

handelssko.

leni Nyk6bing.

sen, på det oprindelige
eksamens-tidspur*rt
World Cup i§rtiet.

forældrene-

ninærne, siger Stephan

Et h€engepårti, der selvfølgelig skldes bues§duing, fordi Stephan Han-

lar til

D€t var pla[er\ at Stephan Hansen efter denne

sommer

li€{ostrdc

Yedeldorhrndet

dic Open på Simons
tilbage i 2003" s§er
Steenlloning.

a@

der pa at *å compormd
med til de dgnpidc
I€93-

ilYx@ll§ Der lrarto disciplinertil det oetcp overståedede VMibueskyd"i.S"
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Hanseo og tilføjer:
- Nu må vi se, om jeg har
selvdisciplin nok til at læse
derlieome, e[er om det
hele gårop i bues§dning-

ville flytte til

København for at læse
§uals-økonomi. Men haa
har sadlet en smule om og

Er§€rkr3rril

æntrE uR§-r{

,b@ruppen-dk

f+§ I

CmIosdå*.! skris& ilærct i ffi

æ

til æacislttst i

det den forkerte grren, som

Stephan Halrs€n

frå

Ny-

købing F.. Eoes§Uelaug de en ansøgning, før det er
verdensrnester i. sikker på at få et ja, siger
Compound erikke på OL- Rolf Lind.

blev

proganlmet, det er til gengæld recrrrveMeD ifolge Bues§dning

Damarks formand, Rolf

a.inden cnmpound-

Lind, arbejdes der på at få

Forskellen er blaodt andet bue-typer og antallet

cornpomd

Hvis compoundskal kuntre opleves til OL, kræver
det iføIg€ Rolf Liad blandt
andet dokumentation for,
at compound er enverdens

ind i Ol-var- spo*.

I

men-

Danmark er der om-

- D€{ er io hsipolitik, king ll0o regiseede comSet med Ol-briller var men World Achery (ver- pound-s§rtter. Bolfe

af meter
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densfo.burdet. red.) er i
gang. Men det vil ikke sen-

nedtil skiru-
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§teBhans bueskydnlng
måske på Ol-plogrammet

pub[kum ved Nor-
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Tager €t

den åntastiske op
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sen.

sporte[-

bakaing, der var fra

tr

bliver boende hjemrre hos

have nådt'il s§de s$mpre.
fessionel, siger han-

iir siden. Han glæder
sig:
- Jeg kan huske

kjæWhqa

Men pile-eksperten
mangler lige en enkelt sy-

Christiansborg Slotsplads,
- Det var rned til {or alvor
at udbrede kendskabet til

selvom han gik på
gol&ension for flere
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atjeg kan leve af
§ing, siger Stephan Han-
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