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Buesffie n fra Na§elsti la§de stærffi ud

VM-kvalifikation
EE YANKTO.N ?"" forsva-
'."";; rende lunrorveroens-
mester Stephan Hansen
fik den bedst tÆnkelige
åbning på verdensmester-
skabet i bues§dning for
ungdom i Yankton, USA;
Bueskytten fra Nagelsti
vandt tirsdagens kvalifika-
tionss§dning.

Stephan Hansen, der re-
præsenterer Nykøbing F.

Buesffielaug, skØd 704
point af 720 mulige og blev
en overbevisende vinder
af kvalifikationen, hvorfor
han er direkte videre til
1/16-finalerne torsdag af-
ten. hvor der s§des frem
til og med semifinalerne.

Stephan Hansen var
også bedst i mix-konkur-
rencen samr:nen med Tånja
Jensen. Taastrup-sffien
blev nummer to i juniorpi-
gernes konkurrence med
692 point. Samlet opnåede
Stephan Hansen og Thnja
Jensen 1396 point. De er
direkte i kvartfinalen, der
afvikles i aften fra klokken
22_

ATJ.AN PLEI{BORG
ap@ftg]rupryn.dk

Stephan Hansdn vål stærkt slrydende i tllsdagens kvaliflkations'
nmde ved VM I USA. Foro: Wosro ARcHrRv
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Stephan Hansen iguldfinalen for mixhold
Det danske mixpar med Stephan
Hansen og Tanja Jensen vandt
en spændende semifinale 150-
149 over værtsnationen USA.

YANKTON Stephan Hansen, NykØ-
bing F. Bueskyttelaug, har kvali-
ficeret sig til den første finale ved
verdensmesterskaberne'for ung-
dom, der afvikles iYankton i sta-
ten South Dakota, USA.

Natten til torsdag dansk tid
vandt det danske juniormixhold i

compound-klassen med Stephan
Hansen og Tanja Jensen, Taastrup,
de to opgØr i henholdsvis kvart- og
semifinale.

Danmark var efter den individu-
elle kvalifikationsskydninmg se€:
det som nummer et og gik direkte i
kvartfinalen. Her ventede Sverige,
og i en dyst, hvor Danmark førte
fra start til slut, blev de nordiske
naboer besejret så sikkert som
t48-r37.

Der var meget mere spænding

om udfaldet i semifinalen mod
værtsnationen USA.

Amerikanerne tog f6ringen,
men med stabil s§dning kom
danskerne tilbage i matchen og
vandt til sidst med de knebne cifre
150-149.

I guldfinalen. der afvikles lørdag
aften dansk tid, møder den danske
duo Colombia.

Senere i dag skal Stephan Han-
sen forsøge at kvalificere til me-
daljekampene i den individuelle

konkurrence for juniorer.
Stephan Hansen vandt kvalifika-

tionen med 704 point af 720 mulige
og træder ind i knock out-runder-
ne i 1/16-finalen, hvor danskeren
mØder Furkan Dernekli, Tlrkiet.

Hvis seedningen holder venter
senere Ronaldo Gutierrez, Colom-
bia, og Mads Haugseth, Norge, in-
den en ever.rtuel afgørende dyst i
semifinalen mod Domagoj Bud'en,
Kroatien' 

_neb
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Stephan Hansen klar til
at forsvare sit UM-guld
Efter en nervepirrende
semifinale er buesMten
fra Nagelsti klar til at
forsvare sit individuelle
mesterskab i compound.

YANKTON Natten til fredag
dansk tid kvalificerede
Stephan Fiansen, NykØ-
bing F. Bueslqfitelaug, sig
til sin anden finale vedVM
i bues§dning for ungdom
iYankton, der ligger i sta-
ten South Dakota, USA.

Efter en nervepirrende
afslutning lykkedes det
Stephan Hansen at besejre
Domagoj Buden, Kroatien,

i semifrnalen i den indivi-
duelle konkurrence, hvor
danskeren er forsvarende
verdensmester.

Med bare tre pile tilbage
var Stephan Hansen bag-
ud med tre point og syntes
færdig, men kroaten fik
netver på og skød "kun"
27 point, mens danskeren
svarede igen med fuldt hus
og 30 point.

Dermed skulle opgøret
afgøres med en såkaldt
shoot off, hvor det hand-
ler om at komme nærmest
midten. Stephan Hansen
skød en ti'er, mens Buden

måtte nPjes med en otter.
Dermed kunne danske-

ren juble over finaleplad-
sen, hvor han mØder ame-
rikaneren David Houser
lgrdag aften.

- Det her er en drØm, der
går i opfyldelse. Mulighe-
den for igen at rejse hjem
som individuel verdensme-
ster er helt fantastisk; siger
Stephan Hansen.

Undervejs til den spæn-
dende semifinale vandt
Stephan Hansen i 1/16-fi-
nalen 141-140 over Furkan
Dernekli, §rkiet - efter at
have været bagud inden de

om en plads ivM-finalen.

sidste tre pile,
Ronaldo Gutierrez, Co'

lombia, blev besejret 148-
135 i ottendedelsfinalen og
Hunter McGinnis, Canada,
146-139 i kvartfinalen.

ARrcvroro: AruorRs Kruuoseu

Udover den individuelle
finale s§der Stephan Han-
sen - også lørdag - guldfi-
nale medTanja Jensen,Taa-
str.up i mixhold. Danmark
mØder Colombia. ,-neb

Stephan Hansen skød nærmest midten i den afgørende shoot off
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Verdens bedste junior-bueskytte
er fra Nykøbing F.
Bueskyttelaug
Søndag 14. juni 2015 kl. 04.41

Bueslclrtten Stephan Hansen (billedet) fra Nykøbing
F. har netop vundet verdensmesterskabet for juniorer.
Han stod øverst på sejrskamlen i Yankton i USA for
kort tid siden, og det klappes i hænderne i
Bues§dning Danmark, hvorfra sportchef Allan
Grøn§ær siger: "Stephan har (igen) vist, hvem der er
verdens bedste juniors§tte. Han har nu vundet 5
mesterskaber i træk, og han er desuden blandt
verdens bedste seniors§ffer. Han er en gave for
Bues§dning Danmark". Stephan Hansen vandt
finalen over amerikaneren David Houser med 147-
143 i en match, hvor det danske stortalent var i front hele vejen fra
start til slut.

Stephan Hansen rejser desuden hjem fra VM i USA med en
sølvmedalje i bagagen. Den vandt han i mix-finalen, hvor partneren
var Tanja Jensen fra Høje-Tåstrup.
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Sepp Blatter
i kovending
eEI.lEvE Schweizeren
Sepp Blatter overue-
jer at blive siddende
sam præsident for
det internationale
fodboldforbund F'IliÅ.
Det shriver avisen
Schweiz am Sonntag,
der citerer en anonym
kilde.

SP0R?m*xåråå'j

FODBOLD
§eria 1 - opryknirgsspil
19:OO
TinBsted Stadion:
'iingstec - Søilested.

ffi
Å!åda- H!idovle....-., .-......... ,... .. (i-31 2
?srdøre-n.93..-........-.-.--...''.-....... i0-21 2

B isi8-$emadAnag€r............. {0"1) I

i.l H;i;l,t;;{G;biis }c. --. - .. lii-1;,
tlIK- i:olbæk....................-............. t2-2) X
§vEbøile- Fftil...-... .........-. ..... ..... (llt :

Srll€røi-vedbæk - tienraft+n^n9.. (1-2) 2
Svesdborg-&i*d .- --....-.......... 0-U 2
Jairmerbu6 FC' N"iestved.............- (l-3) 2

S1ov,r!e. - EEEI!rd... .

S\Erige - Mo.ie6egro .

Roslard O*rig . .-.....

lMderul$d- Slanie.n-
Ubaire' Lule$hotrrg..
Stlvåilet - l&hed»uieu

Litauetl Sltwtiz.-...................... O-l)X
ti§tlnd- Sa. toiådna.. ..... .-... ..... . {2-c) :
Lie.hr$*ein' MoiCs6-................ {l-r)-X

(0-r) 2
(iir,j r

{41 i

wrywr"-.rå," r% åTlflH*? 
os to triu-nna-

"11 ."';.: ' .. -q I?0llsloghanigennem
D:sn-k. -tdr8n............,- - *. i:-!r : første gang, da blev ver.
CibElld . lrskldnd. .... -.. .. .. ,0-;, : ,
rerilen:c-iir*k'i,nJ-- - 0.r)' uensmeslefl()lKaoetier'

rrråd- skorrrnd , r.. \ Aret efter vandt han EM-
iå".r*i;*i,i ---- -;;;; i guldfcrkaderrer.
tbrard-l.ocan............................. (0'r) r I 2013 blev Stephm Han-
,J;-c;;§;.....-. -.. - --.i4it-i sen rrerdensnlester for ju-
XiffiiT",,:"ffJ::. f . . . ll i]'l niorer og sidste år brev hån

-- 

junioFcuropamcslcr.
ururJi\'.JMiil(a ... .... .... ... . (rn, i

læ Palmås - Iteal \blledolid.... ....... {0-0) X
B.asilien(k)-snsnien(k).-. -...... lr-0) I Komlortabel finalesejr

fr$rtieprosose I guldfinalen sent lørdag
rrrBiFe.. ............. - - - .r lltl, aften dansk lid iyanktonrl oÅ1qc .................. ........ ... .. rii0 k
ro niri' ................,....... .................. .. sr i," i den amerikanske delstat

,..n !n.;i)L:i#,:.- r.\ 1qtåffit South Dakota heseirede
t::f . r{::::::- i;,. -rW Srephan Hansen arnerika-
';r.t. ' .'.\1 tr-. -{f, neren David Houser gall-
(.oaricn-itde.. .. ..... o-I)x ske komf0rtatrelt, StephanSlies-BelBien. fl.n) i
lelland.Horrånd .- -. -- ........ r0-r) 2 ..mSen SkOd 147 point af

150 muiige. Amerikanerenlrhnd-Tj'kkier (2 1, l
ir"ril. uiiil,i."".... ..... ... . . ... ..... ;;.i ' ; 1'13 point.
Noryc. As.rbajdsja" . .... .... ... +0) x stephan llansen opnå_
h,,il*r-------- il erle maksirnum, 30 point,
Andora-Cypcm... ..-............ ..... (r-1) 2
Corli City - Erayv1arder.rs.......-..... (l-0) I

CDjombi. -knezrela ... .-.. ...-. . .. (0-r, I
a.gr}le' oskladu.-..........-......... (3':i !
IEv- Iainariordor... ........-. .......- (14) 2

kEicprugrose
rZdgti$ ... . .... ... .... ... .. ?!1,§kr
1r r9tr8e.........................-................... 9a ki
1Ar€ri8e................................. ... 13k.

Longtord- {}anvavIC.........-.. .... (a-1) l
SliøoR.res' ilrndalk.......-....... (':i) 2
St. Pstri.b.{thletir- Lherick..... {r.r) t

lræmieproSme
l 2 ri81i8e .,.,............,-.......,,...-,.-..-.,. 22.66 1 kr
I! .igtige..... ..... ..... ..... .... ..... .... . 4X7 k!
1! rigiige .......-...-.......... ..... ..... ..... ....39 b

å€ YANKToN l9-årige
- Stephan Hansen fra

Nykøbing Ir. Bueslq,ttelaug
gør det igen-igeil-igen: tr4n-
der verdensmesterskatlet
i l:ues§dning med com-
pomd-buen-

Dermed slutter Nagelsti-
drengen en enestående
ungdoms-kariere med
mantil:

Han har vundet tre VIVI-

i lbrste serie, hl'or Houser
frk ?9 point.

1 anden serie udbyggede
Stephan Hansen føringen,
skønt hån havde to niere
og "kun" en tier", idet ame-
rikaneren mirtte nøjes med
27 poifit.

I tredie serie skød Step-
han Hansen atter "fuldt
hus" - :10 point m$d 29 1il
Houser,

Iierde sede slutted€ lige -
?9-29 - inden Stephan Han-
sen satte trumf på i femte
omgang med tre pilE midt
i skiven.

- Jeg har i meget lang
tid måh'ettst kænet imod
dette meslerskab, Og når
tingene lykkes, er det llare
rigligt fedt. Det er rart at
r.ise bueverden. at det ikke
er tiifældigt. at jeg har vun-
derVIlf t0 gange tidligere,
sagde en jublende 15,kkelig
Stephan Hansen elkrV&I-
triumfen.

Bueskvdning I)anmarks
sportschef Ållan B. Grøn-
kjær mener, at Stephan
med dette resultat hår vist,
hrem der er verdens bed-
ste iuniorsk)'tte.

- Ud over at Stephan
er r.erdens bedste junior-
skytte, så er også blandt

verdEns bedste seniorskyt-
ter, understreger Alla* B.
Grcnkjær.

Dobbelt medaljevinder
Stephail Hansen l'ender
hjem som dobbelt medal-
jevinder, idet han sammen
me<lTanja Jensen.Tå astrup,
havde kvalificeret sig til
mix-finalen, der blev afvik-
let en lille time indetr Step-
han l{ansen skulle skvde
sin individuelie finale.

I en t:et finale tabte Ste-
phan llanserl ogTluja Jen-
sen 153-154 til de forsva-
rende verdensmestre fra
Colornbia, Sara l.opez og
Camilo Andres Cardona.

Umiddelbart efter mix-
fin;ilen skulle ?lnj a Jensen
dyste mod klubkamrne-
ralren Sarah §dnnichsen i
juni0rpigernes VM-finale,
en dyst. som 'I'anja .lensen
vandt.

Fælles for Stephan Han-
sen,'lbnia Jensen og Sarah
Srinnichsen er, at de aile
er udtag.t til senior-V§4 i
KØbenhavn, der afvikles
i slutningen af juli og be-
gvndelsen af august.

ÅLT}N PLEI{BORG
aq@ftEruDPen.dk

§tephan Haf,sen omgiyet åf sslwinderen Dayid Hou*r (tv) ag
broneevindelen Domagoj B[den fia Nfoatien. Forci WoRLD AecrEBy

§pod*m{alit**r:'
ÅIle }lsh6r§
Talof@ 27 88 3462
apøttgryrpeh;dE

§Fortajc$rna!a3t
larbøtr *l*ldiåard
T--lefrn 54 82 5E 62
th&terupp*ndk

§portåjour§*Lst
,sn*ehri*tiatr §orra Larsefi
Tslefon 27 88 34 63
ibl@ftgrupær.dk

§ PSHT§ r* t:t rslnt.i rs nr: r t
r!æ/gade ?0. 48oc hyløhhg E

ler-ator' 54 88 02 /C --oorl@olKeridere-dk

En koncentreret §tephan llansen sender pilen af sted i Vi/[finalen. Nagelstid]engen besejrede hiemmebane.håbet David Houser krystalklart og vandt VM tur tredje


