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25 til SM i styrkeløft
RØDBY Rødby Styrkeløft er lørdag vært for de sjællandske mesterskaber i styrkeløft. I alt deltager 25
udøvere - heraf er en tredjedel fra egen klub.
Anders Petersen fra Rødby Styrkeløft forventer
ikke spektakulære præstationer.
- Folk tester formen op til TSK Cup i næste måned,
som regnes for lidt mere prestigefyldt, siger Anders
Petersen.
Stævnet i motionscentret begynder kl. 12:00 og forventes afsluttet ved 15:30-tiden.
Borre

KVAL HÅNDBOLD mænd
LOLLAND-FALSTER Første søndag i skolernes efterårsferie er
normalt lig med håndboldfri søndag. Det gælder også for de
fleste hold. Dog ikke for Nakskov-Ravnsborgs mænd. NH/RH
Vestlollanmd har atter hjemmebanefordel, nu i Ravnsborg-Hallen, når HF Suså kommer på besøg. Suså har fået en godkendt
start på sæsonen med tre point i de to første kampe. Men et
NH/RH-hold med den rette indstilling kan de næppe hamle op
med. Der vil givetvis være et vågent øje til Nikolaj Clausen, som
i NH/RH’s første kamp var helt på toppen.
O.Ø.

TOPSCORERLISTEN
LF-serien
Nikolaj Lohse, Frem Sakskøbing .............................
Gert Andersen, Horslunde ......................................
Jacob Stæchmann, Systofte ...................................
Henrik Strømberg, Frem Sakskøbing .......................
Patrick Nyborg Pedersen, Nykøbing FC ....................
Daniel Eskerod, Væggerløse ...................................
Neriton Latifi, Systofte ...........................................
Almedin Hamidovic Lakota, Søllested IF ..................
Peter Kruse, Rødby ................................................
Per Andersen, Horslunde ........................................
Morten Due, Søllested IF ........................................
Dennis “Valle” Larsen, Systofte ..............................
Jonas Larsen, Horslunde ........................................
Theis Mortensen, Listrup ........................................
Jeppe Schrøder Hansen, Maribo .............................

20-årige Stephan Hansen, der vandt VM-guld i København for to måneder siden, har udsat en ellers planlagt uddannelse for at blive
professionel bueskytte.
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Serie 1
René Nagel, Listrup ................................................ 11 mål
Kasper Gransøe, Tirsted IK 85 ................................ 8 mål
Nikolaj Kalum, Nykøbing FC .................................... 8 mål
Mathias Hansen, Eskilstrup .................................... 7 mål
Emil Lindeneg, Nykøbing FC .................................... 7 mål
Kristian Bondegaard, Listrup .................................. 6 mål
Jannick Jensen, Toreby-Grænge .............................. 6 mål
Mål scoret i fredagskampen ikke medregnet.

Per Jørgensen sæbefrabrikant med en temperamentsfuld fortid som bl.a. fodbold-, håndbold- og
badmintonspiller og netop portrætteret i JensChristian Borre Larsens bog “Jeg gi’r aldrig op”
blev interviewet i P4 Sjælland forleden og blev
straks hyret til på skift at tage del i stationens
“meningsministerie”, der er i æteren hver søndag
formiddag mellem 9 og 10.
Claus Meyer klubmæcen i Nykøbing FC og netop
hjemvendt fra USA var på plads på Østerbro Stadion i lørdags, da “bjørnebanden” vandt 1-0 og
dermed gav superkokken en bedre oplevelse, end
den forrige kamp han overværede - 0-1 nederlag
til Fremad Amager.

KVIKKEtacklinger

Mark O. Madsen, nybagt VM-sølvvinder i brydning,
ville tidligere have været skuffet over en sølvmedalje. Men det er han ikke længere. Det afslørede
Thor-bryderen, da han søndag var gæst i loungen
i BorderShop Arena i Maribo forud for Team Sydhavsøernes håndboldkamp mod Otterup. - Der er
en stærk russer - Roman Vlasov - som er måske
fem procent bedre end jeg er, og det må jeg respektere, sagde M.O.M.

Stephan Hansen håber på en professionel tilværelse som bueskytte

Verdensmester på jagt
efter penge og hæder
NYKØBING I august
blev han verdensmester på Christiansborg
Slotsplads. En måned senere meddelte han, at han
ville sætte en uddannelse
på standby for at blive
professionel bueskytte. Og
jagte de præmiepenge, der
er forudsætningen for, at
hans satsning kan lykkes.
- Jeg var kommet ind på
den uddannelse, jeg gerne
ville være på. Men jeg kunne bare mærke på mig selv,
især efter VM, at mit hoved
ville alt andet end at gå i
skole, siger Stephan Hansen.
Den 20-årige compoundskytte skulle læse finansøkonomi via internettet,
efter at han i sommer afsluttede en fireårig HHX i
Team Danmark-regi.

Fuldtidssatsning
I stedet har han altså valgt
en fuldtidssatsning med
bueskydning.
- Tidligere, når jeg var til
stævne, kunne jeg tænke,
at “åh nej, nu skal jeg i skole og huske at lave lektier”.
Det gælder om at tømme
hovedet for de tanker, der
kan genere skydningen,
siger Stephan Hansen, der
ofte træner seks timer om
dagen.
Lektier behøver han ikke
at tænke på i det kommende år. Til gengæld skal han

have satsningen til at hænge sammen økonomisk.
- I golf spiller man om
flere millioner kroner, og
mange har penge nok til
resten af livet. For mig
handler det om at vinde
penge, så jeg kan komme
videre i min karriere, siger
danskeren, der begyndte at
skyde i 2002.
Bueskydning er ikke verdens mest indbringende
sportsgren, og det er ikke
let at tiltrække sponsorer.
Især ikke, når man som
Stephan Hansen er compound-skytte, som i modsætning til recurve ikke er
en del af OL-programmet.
- Det har været et hårdt
slid, siger Dan Hansen, den
danske verdensmesters far

og manager.
- Men når man har talt
med 25 potentielle sponsorer, er der en, der hopper
på. Jeg tror på teorien om,
at det er bedre at have ti
sponsorer, der giver 5.000
kroner hver, end at have én
sponsor, der giver 50.000
kroner.
- For lige pludselig er den
sponsor væk, og så står
man uden penge. Vi har
en del små sponsorer, som
alle giver lidt, og pludselig
bliver det også til en del, siger Dan Hansen.
Senest er den store virksomhed PriceRunner, der
sammenligner priser på
internettet, dog også kommet med.
Stephan Hansen deltog i

Fakta om bueskytten Stephan Hansen, der i august blev
verdensmester i København, og som nu satser på at
blive professionel:
* Stephan Hansen
* Alder: 20 år
* Disciplin: Bueskydning (compound)
* Er hjemmeboende
* Er kæreste med den mexicanske recurve-bueskytte
Aída Román, der vandt OL-sølv i 2012.
* Træner ofte seks timer på daglig basis og sender
omkring 1500-2000 pile af sted om ugen.
* Vandt VM-guld individuelt for seniorer i 2015. Vandt
desuden bronze med Danmark i holdkonkurrencen.
* Vandt VM-guld for hold med Danmark i 2013.
* Ungdomsverdensmester individuelt i 2011, 2013 og
2015.

september i World Cup-afdelingen i Colombia, hvor
han blev nummer fire. Her
fik vinderen udbetalt omkring 13.500 kroner. Ikke
meget, når man tæller rejseudgifter og andet med.
- Problemet er, at jeg skal
vinde noget, for at det kan
hænge ordentligt sammen.
Min faste indkomst er ikke stor nok til, at jeg kan
rejse, hvorhen jeg vil, siger
Stephan Hansen.
Flere stævner næste år
Næste år håber han at kunne rejse ud til flere store
stævner i verden, blandt
andet så han kan kvalificere sig til World Cup-finalen. Her er der omkring
137.000 kroner til den samlede vinder.
Danskeren, der tre gange
har vundet VM-guld i ungdomsrækkerne, mærker
dog ikke et øget pres i forhold til at levere resultater,
selvom han nu bliver professionel.
- Presset kunne jeg mærke for nogle år siden, da
jeg begyndte at blive bedre
og fik sponsorkontrakter.
- Jeg kunne mærke, at
jeg blev nødt til at leve op
til det, de betalte mig for.
Sådan har jeg det ikke længere. Nu handler det bare
om at vinde, siger Stephan
Hansen.

