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Drilsk vind

Stephan Hansen, Nykrr
bing F. Buesffielaug, flk
ikkeden bedste start ved
senior World Cupctævnet
iTykiet.

ANTALYA Bueskytten Step-
han Hansen er ikke for-
vænt med sekundære pla-
ceringer ved store interna-
tionale stævner.

Men Nagelsti-drengen
måtte onsdag eftermiddag
nØjes med en beskeden 35.
plads ved den indledende
kvalifikation i compound-
klassen i mændenes senior
World Cup-stævne i Anta-
lya i§rkiet.

Hele verdenseliten er på
startlisten, og det.skal med
i billedet, at l8-årige Step-
han Hansen jo endnu blot
er juniors§rtte.

Blæsende og varmt
En springende vind dril-
lede deltageme i omkring
30 graders Yarrie på den
tyrkiske syd§st, hvilket
betØd, at pointniveauet ge-
nerelt v4r et. godt stykker
under det normale,

- Vinden driller mulighe-
den frii,at.hp14g..-bU, 9'4 stitle
og Ican påUrkdriiil'en un.
derrrejs til skiven, ligesom
varmen påvirker buens
str€nge i forhold til ind-

"rtlingen., hjenimefra, for,
tæller Stephans far, Dan
Hansen.

Stephan Hansen skØd
690 point (maks. 720), hvil-
ket er en halv snes point
under det norrrale, og skal
nu i derr første knock out-
runde i dag møde Gerald
Bernhuber, Østrig.

Det danske hol{ der ud-
over Stephan Hansen be-
står af Martin Damsbo,Tha-
strup, og Patrick Laursen,
Midtfyn, skød sig til en 12.
plads og møder Mexico i
ottendedelsfinalenr på fre-
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Uerdensmestre
tØg,.hurtigt ud

Den danske buesl«Ytte
trlo tabte allerede i
ottendedelsfinalen ved
World Cup'en iTY*iet.

ANTALYA Det danske bue-
s§rttelandshold er'rege-
rende verdensmestre i se-

nior compound-klassen.
- Men trioen, 'der består
af Stephan Hanæn, NY-
købing F. Bues§rttelaug,
Martin Damsbo, TaastruP,
og Patrick,I-atlrsen; Midt-
fyn, kunne ikke Ieve oP til

dette resultat ved World
Cup-stævnet i AntalYa.

Efter en 12. plads i kvaU'
fikationen skulle Danmark
i fØrste knock out-runde i
ottendedelsfinalen mØde
Mexico, og det blev saurti-
dig dansk exit.

Mexico vandt et sPæn-
dende og lige opgør, hvor
de trak fra midtvejs i oPgø-
ret, med cifrene 230-22&

Danmark måttti altså rei'
se hjem uden -"*H"trr"O

dag. -neb
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Stephan Hansen,slog bl.a. ddn amerikanske verdensstlerne Reo ltlilde i 1,/L64nalen ved World Cupstævnet I Ty*iet. Pnulrroro

Steptran Hansens opnåede sit hidtil bedste World Cup-resultat

Siett0plads og et stort hop
frem på verdensranglisten
6E ANTALYA Den l8-årige
l,åS juniorslrytte, Stephan
Hansen, NykØbing F. Bue-
slryttelaug, opnåede en for-
men individuel sjetteplads
i compound-klassen ved
årets anden senior World
Cup-afdeling i Antalya i
§rkiet.

Stephan Hansen var un-
der vanskelige vejrforhold
blot havnet på en beskeden
35. plads ved onsdagens
kvalifikation.

Nagelsti-drengen måtte
derfor indledningsvis igen-
nem flere knock out-run-
der, hvor han i første om-
gang eliminerede Gerald
Bernhuber, Østrig, med

cifrene 140-131.
Derpå ventede i næste

runde Simon Rousseau,
Canada. Det blev et spæn-
dende opgØr, hvor danske-
ren trak det længste strå
med cifrene 145-143.

Slog den berørrte Reo Wilde
Dermed var Stephan Han-
sen kvalificeret blandt de
32 bedste, og fik straks den
ultimative svære opgave
mod den flerfoldige ver-
densmester og nuværende
nummer to på verdens-
ranglisten, Reo Wilde.

Den 40-årige amerikaner
er en af de mest nitinere-
de compound-bues§rtter,

men for f/rste gang - i tre
forsgg - lykkedes det Step-
han Hansen at få skovlen
under storfavoritten, der i
en uhyggelig tæt duel blev
slået 144-143.

Også i ottendedelsfina-
leir blev Stephan Hansen
udfordret til sidste pil, men
han vandt igen 145-143
over inderen Preet Singh.

Efter fire sejre blev
kvartfinalen endestatio-
nen for Stephan Hansen,
der mØdte endnu en er-
faren.bueskytte i form af
den 35-årige Sergio Pagni,
Italien, der ligger numrner
otte på verdensranglisten.

Italieneren var foran fra

start med to-tre point og
vandt sluttelig 142 - | 40.

Nederlaget i kvartfina-
len gav en officiel place-
ring som nummer seks.
Det bedste individuelle
internationale resultat på
seniorniveau for Stephan
Hansen, der i fjor blev
nununer ni vedVM.

Topplaceringen ved
World Cup betyder, at Step-
han Hansen hopper om-
kring 25 pladser frem på
verdensranglisten fra sin
nuværende placering som
nummer59.

T0RBEN MøLGMRD
tm@fi€ruppendk


