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iagt iGolombia
vores mix-hold. Alt i alt
har vi tre-fire medaljemuligheder, siger Niels Dall.
Ud over Stephan Han-

NYKøBlNc Buelandstræ-

sen stiller Danmark

ner Niels Dall spår Stephan Hansen fra NykØ-

Andreas Darum, Martin

bing F.

Bueskyttelaug

og de tre andre danske
compound-skytter gode
medaljechancer i årets 2.
Wold Cup i Medellin, Colombia.

-

Stephan Hansen og

Martin Damsbo er også
blandt favoritterne til at
vinde en medalje i den individuelle s§dning samt

op

Damsbo, begge Thastrup.

Sarah Sonnichsen,

Th-

Verdensmesteren fia Nykøbing F. Buesffielaug
blandt de 32 bedste i
World Gupstævne,
MEDELIIN Stephan Hansen

fra Nykøbing F. Bueskyttelaug leverede på ny en
fi

n kvalifikationsrunde ved

astrup, er ene om at repræsentere de danske

World Cup-serien.

farver hos kvinderne.
World Cuppen afuikles
i år over tre runder i tre
forskellige lande, inden

blev Stephan Hansen num-

Stephan Hansen, der er

regerende verdensmester,
er nu blandt de 32 bedste,
hvor han i 1/16-finalen i ef-

kvartfinalen
Det danske buesl<ytte
landshold skuffude mod
ElSalvadore.

sidste seks pile gik de danske skytter helt ned, da de
kun skØd 54 point mod El

Det danske bueskyltelandshold med den

Salvadores 57 point, så
matchen endte 229-231
point til stor skuffelse for

individuelle

de danske bueskyfter.

MEDELLIN

verdensme-

ster Stephan Hansen, Ny-

kØbing F. Bueskyttelaug,

spidsen skuffede i årets
andet World Cup-stævne i
Colombia ved at tabe til El
Salvadore i kvartfinalen.
Danmark kom bagud

i

med et enkelt point efter
de første seks pile, men
kom tilbage i matchen og
førte så med et point efter
de første tre runder. På de

Individuelt blev Martin
Damsbo, Thastrup, nummer tre.

Stephan Hansen og de
avrige to bueskytter på det

danske landshold, Martin
Damsbo og Andreas Darum fraTaastrup, tager om

lille en uge til Robin Hoods
hjemby, Nottingham i England, for at deltage i Euro-

pamesterskaberne. Allan

med Sarah

Sonnichsen
fra Thastrup. Første match,

skydninger.

siden.

Dansk exit i

mix-hold-finaler sammen

s§dningen med 710 point

hjertet af Odense. Borre
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Med sin andenplads i

kvalifi kationsskydningen
kvalifi cerede Stephan Hansen sig til også skyde at

mer to i kvalifikations-

Medellin, Colombia,

finalerne til september
samler alle de bedste
skylter i Kongens Have i
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han skal møde Rio Wilde,
USA, i ottendedelsfinalen.

kvartfinalen, er mod enten Frankrig eller Mexico.
Mix-hold-finalerne s§des
i dag efter de individuelle

I

af 720 mulige. Samme placering fik han i Øvrigt i sæsonens fgrste World Cupstævne i Kina for tre uger
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Stephan nummer
to i kval-skydning

Buesklrtte på
Stephan Hansen har
chance for en medalje
ved World Cup i Medi!!o.
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termiddag skal mØde enten
Luigi Di Michele fra Italien
eller Rigoberto Hernandes
fra Spanien.
Vinder Stephan Hansen
d6n match, ser det ud til at

I

holds§dningen har

Danmark også et hold bestående af Martin Damsbo,

Andreas Darum og Stephan Hansen. Holdet skal
i konkurrence fprste gang
sent fredag eftermiddag,
dansk tid.

- Jeg er utrolig glad for
min placering, og det er
rigtig fedt, at jeg endnu en
gang med sikker s§dning,
placerer mig helt i toppen.
I finalerne kan alt ske, siger Stephan Hansen. Allan

