VM-udtagelse
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NYKøBII{G Bueskytten Ste- efter dette stævne.
phan Hansen fra Nykøbing
Vlvl-kvalifikation tælF. Bueskyttelaug er tæt på ler også som udtagelse til
at få opfyldt et af sæsonens . W.orld Cup i §rkiet, der
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flere delmål: Udtagelse til
VM for seniorer på hjem-
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rnebane i Køkøbenharn
sidst i juli og begyndelsen
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s§des lige indenVlvI i Kø-

benha'rn.

- En tidlig VM-udtagelse

vil give ro til, at jeg kan

af august.
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galt for Stephan

Hansen, hvis han ikke bliver udtaget umiddelbart

forberede mig 100 procent
Stephan Hansen fører frem modVM, som er højudtagelseskonkurrencen
depunktet for 2015, mener
efter tre af fem kvalifika- Stephan Hansen.
tionsskydninger ganske
For to år siden vandt Ste-

komfortabelt med 126 phan Hansen sammen med
point, hvilket er 18 point Martin Damsbo og Patrick
bedre end Martin Damsbo
fraTaastrup på andenpladsen. Tre compoundskytter
vil blive udtaget tilvM
I weekenden i Tåastrup

s§des den fierde kvali

Laursen, Midtfyn, verdensmesterskabet for hold. Ved
sarrime lejlighed blev Stephan Hansen bedste dan-

sker individuelt med

niendeplads.
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Bueskytte fra l{ykøbing F. tæt
på VM-udtagelse
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Lørdag 18. april2015 kl. 20.12
Bues§rtten Stephan Hansen fra Nykøbing F. er tæt på udtagelse til
dette års VM, som iøvrigl aftroldes i København. I næste weekend har
han mulighed for at sikre sig en af de 3 pladser på det danske
landshold i herre compound. Stephan Hansen har favoritstatus.
Han er således nuværende nummer 1 i udtagelses-kampen, og meget
skal gå galt for ham, hvis ikke VM-pladsen bliver sikret søndag26.
april.
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Ny verdensrekord af bueskytte
fra Nykøbing F.
Søndag 26.apÅ12015

kl. lg:52

Bueskytten stephan Hansen fra Nykøbing F. har sat ny verdensrekord
for juniorer. Det skete i dag ved udtagelsestævne i Tåstrup i Køge
Bugt området. Det unge talent skød714 points af 720 mulige, og det
var I pointbedre endrekordenpå 713 points (somhan selvhavde
sat).

udtagelsestævnet var det sidste, inden der i den kommende uge sker
udtagelse af Danmarks bues§tter til World Cup og VM. I den
konkurrence er Stephan Hansen samlet på en l. plads.
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2015 : FOLIGTIDENDE

Stephan Hansen vinder udta§elses-stæyn e til VM efter ny juniorrekord

BuesklEte slår sin
egen verdenskord
Stephan
H4E
*å TAASTRUP
Hansen skrev i weekenden en stærk anbefaling
tii sommerens senior-VM i
København.

Den lS-årige bues§tte
fra Nyk6bing F. Bueskyttelaug blev samlet vinder
af Bueskydning Danmarks
udtagelses-stævne til VM i
Taastrup, hvortre efterlrag-

tede pladser er på hpjkant
til det danske compoundhold for mænd.
Overgik sig selv

LPrdag blev Stephan Hansen nummer to, inden han
sBndag vandt efter på forrygende vis at have scoret
7L4,td af 720 point.
Dermed slog han sin egen
verdensrekord i junior, der
lød på 713 point.
Weekendens udtagelses-

stævne var Bueskydning
Danmarks tredje og sidste.
Inden skydningerne 16rdag og s/ndag lå Stephan

Hansen nufllmer et med
pæn afstand ned til Martin
Damsbo, Tåastrup, på andenpladsen.
Tæt på VM-udtagelse

Bues§dning

Danmarks

sportschef, Allan Grøtu
kjær, bekræfter, at meget
skal gå galt, hvis ikke Stephan Hansen får en billet
til førstWorld Cup i§rkiet
og siden VM, der er det
absolutte sportslige højdepunkt i 2015.
- Stephan er snublende

tæt på

udtagelse, siger

han.

Bues§dning Danmark

point.

Den er go' nok. Stephan Hansen satte i går nyjuniorverdensrekord med 714 point.

forventer, at navnene på
VM-deltagerne bliver .offentliggjort i den kommende uge.

- Jeg håber på en tidlig
udtagelse. Det vil give mig
ro til at forberede mig 100
procent frem mod VM, si-
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ger Stephan Hansen.
JENS,CHRISTIAI{ BORRE LARSEN
jbl@ftgruppen.dk

