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Nykøbingbuesklrtten
tabte til den hollandske
udendørsverdensmester
ved den første indendørs
World Gup i Marokko.

der blev afviklet i-Afrika i
byen Marrakesh i det sydlige Marokko.

MARRAKESH - Mit mål var
at nå kvartfinalen, og det
nåede jeg, så jeg er godt

sen og høstede

tilfreds med indsatsen.

Sådan sagde Stephan
Hansen, Nykøbing F. Bue-

s§ttelaug, da han reflekterede over sæsonens første indendØrs World Cup,

Samlet havnede danske-

ren på syvendepladsen i

senior

compound-klasdermed

til den samlede
World gtrp-stilling!.
10 point

Stephan Hansen skød
af 600 mulige
i kvalifikationen, hvilket
rakte til en delt syvende.

587 point

plads af de 34 skytter.
I knock out-rundenvandt
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Stephan Hanserl først 144143 over Daniel Sigurds-

gangspunkt

over Carl Richards, Storbritannien, hvor danskeren altså scorede maksi-

i

soq, Island, og dernæst i
ottendedblsfi nalen 1 50- 145

mumpoint.
Desværre var han ikke

helt så godt s§dende i
kvartfinalen mod verdensmesteren udendørs, Mike
Schloesser, Holland, der
vandt 148-145.
-

mende

World Cup-stævnerne i
Nimes og Las Vegas i håb
om at kvalificere sig til forarets World Cup-finale.
Næste opgave for Stephan Hansen er i den kornmende weekenil hvor der
gælder Borås Indoor Open
i

Sverige.

Resultatet er et godt ud-

t

Nykøbing-skytte kæmper videre i
World Cup
Søndag 9. november 2014

kl.

16:43

Bues§tte-talentet Stephan Hansen fraNykøbing F. kæmper videre i
World Cup turneringen. På 2 fronter. Dels sportligt og dels økonomisk,
det sidste fordi deltagelsen kræver enofln rejseaktivitet rundt i verden.
Han har netop været i Marokko, hvor han skød sig til en samlet 7. plads
blandt 34 s§rtter.

I

i et internationalt stævne i
Sverige, men også World Cup i Nimes i Sydfranlrig og Las Vegas i
USA star i kalenderen - hvis altså økonomien slår til.
næste weekend deltager Stephan Hansen

for den kom-

indendørssæson,
vurderer Stephan Hansen,
der regner med at deltage
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