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Stephan tlanser bruger World Cupstævnet i Tyrkiet på at finpudse formen inden VM for juniorer i USA.
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Foro: Daru HeNser

Store be§ivenheder venter buesffien Steph an Hansen

Først World Gup iTyrkiet
E dernæst iunior-VM i USA
-6e ANTATYA Bueskyrten- Stephan Hansen fra
Nykøbing F. Bueskyttelaug
er inde i en travl periode
med skydninger overalt på
kloden.

For små tre uger siden var
han i den kinesiske storby
Shanghai for at deltage i
årets første World Cup. Det
var et stævne med op- men
også nedture for Stephan
Hansen. For en halv snes
dage siden vandt han Maj-
Pokalen iTåastrup.

Pinsedag rejste Stephan
Hansen til Antalya i Tyrki-
et, hvor hdn i eftermiddag
skyder kvalifikation i det
andet World Cup-stævne.

- Det kan gå begge veje.

Jeg håber på en top-otte
placering i eftermiddagens
kvalifikation. Derefter ven-
ter finales§dningen, hvor
jeg i Shanghai skød dårligt
i 1/16-finalen og rØg ud ef-
ter at være blevet nummer
to i kvalifikationen, gØr
Stephan Hansen opmærk-
som på.

I Shanghai vandt Step-
han Hansen holdkonkur-
rencen sammen med Mar-
tin Damsbo, Taastrup, og
Patrick Laursen, Midtfyn.

- Går det hele op i en hø-
jere enhed, kan vi vinde på
ny, håber Stephan Hansen.

Såfremt han bliver bed-
ste dansker i kvalifikati
onss§dningen, skal han

som i Shanghai også skyde
i mix-konkurrencen sam-
men med den bedste dan-
ske kvindesffie. I Kina
blev det til en kvartfinale-
plads til Stephan Hansen
og Erika Anear, Thastrup.

På søndag flyver Step-
han Hansen og co. hjem
fra §rkiet, men allerede
fredag i næste uge sætter
han sig atter i flSrveren for
at rejse tilYankton i South
Dakota, USA, for at delta-
ge i verdensmesterskabet
for ungdom.

- Ungdoms-VM er det
helt store mål lige nu, så
jeg bruger World Cup-
stævnet i §rkiet på at fin-
pudse formen, siger Step-

han Hansen.
U-VM bliver Stephan

Hansens sidste som ung-
domssffie.

- Det vil være fedt, hvis
jeg kan afrunde min ung-
doms-karriere med at blive
verdensmester for junio-
rer, siger Stephan Hansen,
som ved de seneste fire
store mesterskaber har tri-
umferet.

I 2011 blev han verdens-
mester for kadetter og i
20i2 vandt han europame-
sterskabet. I 2013 blev han
junior-verdensmester og
sidste år europamester.

ALLAI{ PLENBORG
ap@ftgtuppen.dk
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Stephan Hansen,
Nykøbing F. Buesl«yt-
telaug, kæmper
om gtildi mixed til
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afdefl:World Cup'i
tyrkiske Antalya er
Stephan.Ilansen fra
Nykøbing E.., Bue-
skyttelaug- i,-fi n-alen,' i
mixed-kei ea.

Her. .slq er- :hau
.sammen, med'Thnja
Jensen;Thastrup. .

Parret,gtøder 1Ør-

dag.eftermiitdag Syd-
afrika. ' .

': Stepn a lJdnsen og
Thnja J.ensen er ikke
uvant"',ra€tf =-'b"tyd-
ningsfulde niatcher. I
2014 vandt de junior-
EM i Slovenien.,

Fbr turneringen i
mixed skød Stephan
Hansen sig ind på en
l2.-plads i den indivi-
duelle kvalifikation.

\Ånden .var. drilsk
for de-84.$5r[ter, men
Stephan Hånsen op.
nåede,ffiSnoint:,:'

Det var:,kun 'seks

point efter s§tten på
førstepladsen.

Resultatet betyder,
at. Stephan Hansen
træder ind i 1/24-dels:
finale.r1,. der s§des
torsdag sidst på for-
middagen..:

fler venter enten
en hollænder', eller
australier. Der s§-
des i dag matcher
frem til ogmed semi-
finalerne, l

Endelig er Stephan
Hansen også en del af
det danske landshold
i §$iet. Danmark
blev i kvalifikationen
nurnmer 11. Indien
er modstånderen i
1/8-delsfi-nalen;. som
s§des fredag.

Danskerne må på-
tage sig fåVoritrollen
efter gtildet vedsidste
World Cup i kinesiske
Shanghai.
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AI{IAL{A Stdphan
ttreiuen fra Nykøbing
E:Buesffielaugs§-
der lørdag to naler,
ved World Cup i tyr- -

kiskeAntalya. -, . ,

,'Fred4§ turmiddeg
kvalif iec-rededet,fl g1i'.

ske lanilshcild'i com=,
poiirrd qiE"til€nåien, .

. Eerraeil'fårSte,phan ]

Elnnsen, "sllanten for.':
4tvinde.dotbelt guld,
idet han også l4,rdag
er i finalen i mixed.,
lgntr<ur rencen-,, :'rned

Tanja, Jmsen frårTia.:
,åstrtipl.-r,,,.:. ...',,.
',I...9+i...iri€livi'duelle,

koakurfencg.' f år,, St+...
phan Håhsen {og in.,
genmedalje..' ., , :

Han rØB .'ud-:,, i',
1116-delsfinatån; ,:: -

Efter s{r'OV ', 1'1

landske, T: -qrnns,\/6n
rEIi fr.d tlollAnd.,æed
142.1,?'q.p441:gtifiåtte,
Step-hånr:Hansen se
sig bes-ejr-elt-fi ed !4å
l4S,pointtillD.emii:,81.
maagaeli&aTfrkiet::
- .Nedeilagie!.r: riery:
der, af Stcphaf "Han'
sgrr: :; =.silutiEf 
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Nykøbing-skytte i guldflnale
Onsdag 27.maj 2015 kl. 22.27

Bues§rtten Stephan Hansen fra Nykøbing F. er i guldfinalen ved årets

2. World Cup, som afrikles i Tyrkiet. Han er den mandlige part i mix,
hvor Tanja Jensen fra Høje'Tåstrup udgør den kvindelige del. De 2
skød sig i finalen i aften.

Finaledysten kommer til at stå mod Sydafrika. Den s§des på lørdag
eftermiddag.

Gu,l.dt *f su,,"Å ,4,1'S

World Cup guld og sølv til
bueskytte fra l{ykøbing F.

Lørdag30. maj 2015 kl. 21:23

Bues§uen Stephan Hansen fraNykøbing F. stod 2 gange på
sejrskamlen ved årets 2. World Cup, som blev afriklet i Tyrkiet og
sluttede med finaler i dag. Han vandt guld sammen med Tanja Jensen
fra Høje-Tåstrup i konkurrencen for mix-hold. I finalen besejrede de
Sydafrika.

Desuden blev det til sølv til herreholdet, der tabte til USA. Foruden
Stephan Hansen bestod herreholdet af Martin Damsbo fra Høje-
Tåstrup og Patrick Laursen fra Midt$rn.
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Stephan Hansen fortsætter med at triumfere

&
ffiq#

Medalie-sl ugeren vi nder
World Gup iTyrkiet
ffiW ANTATYA Stephan
#*a{ Hansen fortsætter
med at vinde medaljer og
pokaler.

Den l9-årige bueslrytte
fra Nagelsti,som repræsen-
terer Nykøbing F. Buesllyt.
telaug, vandt både guld,
sPlv og en pokal i årets
andet World Cup-stævne i
den tyrkiske by Antalya.

Guldmedaljen kom i hus
i lørdagens finalekonkur-
rence for mix-hold, hvor
han triumferede sammeir
med jærmaldrende Thnja
Jensen fraThastrup.

Forinden havde Ste-
phan Hansen vundet sølv
i holdkonkurrencen sam-
men med Martin Damsbo,
Thastrup, og Patrick Laur-
sen, Midtflm, efter et smalt
finalenederlag til USA. Det

danske hold skød 231 point
- amerikanerne 232 af 240
mulige.

- M lagde godt ud mod
USA ved at tage f6ringen,
men amerikanerne kæm-
pede sig tilbage. Og på
matchens sidste tre pile var
de stærkest, fortæller Ste-
phan Hansen, som umid-
delbart derefter skulle ud i
en nyVM-finale.

Stephan Hansen ogThn-
ja Jensen, der sammen er
regerende europamester
for juniorer, fik også en fin
åbning i mix-finalen mod
Sydafrika, men i mod-
sætning til i mændenes
holdkonkurrence kunne
Stephan Hansen og Tanja
Jensen fastholde føringen.
Sejren blev på L52-l5l
point.

- Fedt at komme øverst
på præmieskamlen, afslø-
rer Stephan Hansen, som
også glæder sig over, at
Danmark nu er nummer
et i kampen om at deltage
i World Cup-finalen i Me-
xico.

To verdensmesterskaber
World Cup-finalen afuikles
midt i olrtober, men forin-
den venter hele to verdens-
mesterskaber.

Allerede på fredag srej-
ser Stephan. Hansen til
VM for juniorer iYankton i
South Dakota, USA.

Junior-VM bliver Ste-
phan Hansens sidste me-
sterskab som juniorslrytte.

Og hans store drØm er af-
slutte ungdomstiden med
at genvinde verdensme-

sterskabet.
Ved de seneste fire euro-

pa- og verdensmesterska-
ber har Stephan Hansen
yundet guld i den individu-
elle konkurrence.

I slutningen af juli og be-
gyrdelsen af august skal
Stephan Hansen deltage i
VM for seniorer i Køben-
harm.

AL]ÅN PIENBORG
ap@ftgruppen.dk

Stephan Hansen og Tanla
Jensen med vlndertrofæ og

guldmedafler efter sejren
i mix-konkurrencen i årets
andet World Cutrstævne I

Tyrkiet.
Foro: Wonro AncnERv
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