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Taher semifinale
med få millimeter
Stephan Hansen kan nu
se frem til sæsonens
tredie Wotld Cupstævne.

millimeter bedre end Ste-

oDENSE Stephan Hansen

Stephan Hansen var bedst

havde ikke marginalerne
på sin side i semifinalen

600 mulige i

phan Hansen.
140 slcJrtter stillede op

i
det fynske stævne, hvor
590 point af
kvalifikations-

af alle med

mod landsholdskollegaen s§dningen.
De bedste 16 fra kvalifiPatrick Laursen fra Midtfyn ved lØrdagens Skt. kationen gik videre til otSebastians Cup i Odense i tendedelsfinalerne, hvor
Bellinge Idrætscenter ved
Odense: Buesffien fra
Nagelsti blev i oms§dningen slået med et par millimeter.
Det spændende semi-

finaleopgør sluttede

5-5,

hvorefter de to landsholdsskyfter måtte ud i en nervepirrende shoot off - en pil
tættest midten.
Efter den første pil kunne dommerne ikke afgøre,
hvem der var bedst.

Men på anden pil var
fynboen akkurat et par

Stephan Hansen besejrede Lasse W. Pedersen fra
Midtfyn.
Dernæst blev den tidli-

gere etter på kvindernes
verdensrangliste Louise
Hauge fra NØrre Snede
slået i kvartfinalen. Hauge
har holdt pause for at stifte

familie, men har genaktiveret karrieren.

Stephan Hansens næste

opgave bliver sæsonens
tredje World Cup-stævne,
der s§des fra fredag til
s6ndag i England. Allan

Bueskytte fra Nykøbing F. til
World Cup i England
Søndag 19.januar
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Det er hverdag igen, også for sportsfolkene. For bueskytte-talentet
Stephan Hansen fra Nykøbing F. betyder det, at der er fuld gatgi
stævnedeltagelsen. I næste weekend drager han til World Cup 3 i
England, hvor verdens bedste skytter skal dyste. Han er forbåredt,
viser denne weekends deltagelse i en cup i odense med 140 skytter.
stephan Hansen placerede sig som rulmmer 3 i odense og formåede
undervejs til denne topplacering at besejre den tidligere nummer 1 på
verdensranglisten, jyske Louise Hauge. Derimod måtte han se sig
besejret af sin landsholdkammerat Patrick Laursen fra Midtszn.

Stephan Hansen (midten) havde ikke marginalerne på sin side
ved Skt. Sebastians Gup i Odense. AR«rvroro: Frcn,rnrr.rc Kemr Kmsen

