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Stephan Hansen (ød trøje) riar tilfteds med.slt udlæg ved Wodd
Cup'en i
Pnrvnrroro

Polen.

Tredieplads

i kvalifikåtionen
Stephan Hansen fik en
fiemragende start på
World Cup'en i Polen.
WROCI-AW

Stephan Han-

sen, NykØbing fi Bueslry!telalrg, har iifsyaeladende
lagt skuffelsen fra seniorEM i Armenien for to uger

Stephan Hansen .et par
få kiksere og scorede 350
point.
Sammenlagt 705 point og
en tredjeplads efter landsmanden Marfiq Damsbo,
Thastrup, der vandt kvali-

fikationen med 707 point
eftefilgt af Braden Gel-

lenthien, USA, med 706
Her blev Nagelsti-dren- point.
gen elimineret allerede i
Tredjepladsen betyder, at
1/16-finalen i den indivi- Stephan Hansen går direkduelle konkurreRce - og te i 1/16-finalen og dermed
meget bedre gik det ikke er oversidder i de indledsiden bag sig.

i

holdkonkurrencen, hvor
Danmark tabte i kvartfinalen

til§rkiet.

Onsdag skød den blot
l9-årige juniorsl<ytte op til
sit allerbedste ved.fierde
afdeling af World'Cup, der

ende knock out-ltampe.

- Jeg er absolut tilfreds
med min indsats, Jeg førte længe men havde ikke
marginalerne med i slutfasen, sagde Stephan Hansen, der i eftermiddag skal

foregår i denne uge iWroc- forsøge at nå frem til semilaw i det sydlige Polen.
finalen.
Stephan Hansen lagde
Stephan Hansen er også
suverænt ud i første afdq- med på det danske landsling af kvalifikationen og hold, dervia de individuelle
skØd 355 point af 360 muli- scorer i kvalifikationen har
ge som den bedste af de64 ,fået dgrr bedst tænkelige'
deltagere i den individuelle udgangsposition som topcompound-klasse.
seedet foran verdensrangI anden afd€ling havde listens nummer et, USA.
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i ottendedelsfinalen
Nykøbing-buest<ytten
tabte med de yderste

marglnaler

til en russer

ved World Cupttævne.

WROCLAW Ottendedelsfi-

nalen blev endestationen
den individuelle konkur-

i

rence

for

i

compound-klassen

Stephan Hansen, Ny-

købing F. Bueskyttelaug,
ved årets fierde og sidSte
World Cup-af deling iWroc-

law i Polen.
Stephan Hansen, der var
blevet nummer tre i kvalifi-

kationen onsdag, indledte

knock out-kampene med
at slå Mario Cardoso, Me'
xicq i en tæt match, hvof
begge slrytter var på duPperne.
Den l9-årige dansker, der
endnu blot er juniorskytte,
vandt 148-147, hyor 150 er
den maksimale score.
Ottendedelsfinalen mod
Alexander Dambaev, Rusland, blev lige så tæt og
spændende, men her trak
russeren det længste strå
med cifrene I47.L46.

Stephan Hansen førte
ellers med to point før de

sidste tfe pile, men i sidste
runde'skØd Dambaev maksimum 30 mod danskerens
27 point.

Et

ærgerligt: nederlag,

idet Stephan Hansen hav'
de fire 9'ere, der kun marginalt sad uden for 10-ringen.

Stephan Hansen bliver
noteret for en niendeplads,

hvilket giver flere point til
verdensranglisten, så Nagelsti-drengen formentlig
kan avancere nogle trin fra
den øjebliktelige 19. nlads

Som deI fiemgår af billedet manglede Stephan Hansen de bePRvarroro
rømte små marginaler på sin slde.

Danske bueskytter i finale e Nykøbing F-skytte iblandt
6
Det danske herre compound landshold i bues§dning med Stephan
Hansen fraNykøbing F., Martin Damsbo fra Tåstrup og Patrick
Laursen fra Midtfyn er i finalen ved World Cup i Polen. Kampen om
6
_9 guldet star mod Mexico lørdageftermiddag. Den danske finaleplads
U kom i hus i dag efter sejre over Rusland og Italien.
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\b I de individuelle s§dninger

er det derimod ikke gået Stephan Hansen
fra Nykøbing F. Bueskyttelaug så godt som ventet. Han sluttede
torsdag på en 9. plads.
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Buesklrtte sryder i
holdfinale til World Gup
Stephan Hansen og
det danske herrehold i
compound møder favoritdræberne fia Mexico.
WROCLAW

Danmark-Mexi-

co.

Sådan lyder finale-konstellationen til årets fjerde

og sidste World Cup-afdeling i polske Wroclaw.

Med på compound-holdet for herre er StePhan
Hansen fra Nykøbing F.
Bueskyttelaug.

At modstanderen kommer fra Mellemamerika er
overraskende.

Mexico har på vejen til

finalen blandt andet elimineret USA, der ligger nummer et på verdensrangslisten.

Danmark slog i semifinalen Italien ud. Det skete
i en tæt match, som danskerne kun vandt med et

sikkert besejret

Rusland

234-225 i kvartfinalen.

Det danske hold består
foruden Stephan Hansen
at Martin Damsbo, Taastrup, og Patrick Laursen
fra Midtfyn.
Finalen mod Mexico begynder lørdag middag.

I den individuelle turnering røg Stephan llansen
ud i ottendedelsfinalen efenkelt point, 233-232 Q40 ter nederlag til Alexander
er maksimum).

ForindenhavdeDanmark

Dambaev, Rusland.

Borre

Pletskud får Stephan Hahsen og Danmark brug for, hvis Mexico
PRNArForo
skal beseJres i holdflnalen.

lu^d A riS
Mere guld til bueskytte-talent
fra Nykøbing F. - World CUP
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Det danske herrehold i
compound bues§dning vandt
lør dag eftermiddag guld ved
World Cup i Wroclaw i Polen.
Holdet bestod af Mafiin Damsbo
fra Tåstrup, Patrick Laursen fra
Miffin og bues§tte-talentet fra
Nykøbing F. - Stephan Hånsen
(billedet), der altså igenkunne
række armene i vejret som
mester. Det danske landshold
besejrede Mexico med 233 -221,
cifre der taler deres eget sprog om overlegenheden. Selv ikke drilsk
vind henover banen kunne bringe de danske s§tter ud af fatning, de
styrede resolut mod øverste plads på sejrskamlen. Det danske hold er
lige nu nrunmer 3 på verdensranglisten. Med dagens guld fik Stephan
Hansen personlig oprej sning.
uge havde han ikke heldet med sig ved de individuelle
s§dninger, hvor han sluttede på en uventet (lav) 9. plads.

I den forløbne

EU

Vinderhåndslag fra Stephan Hansen (tv) til Martin Damsbo, mens Patrick Laurson ser til. Danmark
har vundet World Cupflnalen over Mexlco i overlegen
Foro: Wonro AncHeRy

sill,

0verlegen dansk holdseir
i World Gup-bueskydning
Stephan Hansen bidrog til
den danske guldmedatje
ved World Cupaftelingen
iWroclaw, hvor Mexico
blev besejret i finalen.
wROcLAW - Vi er tilbage på

en overvældende klar sejr
i finalen mod Mexico, dir
blev besejret så stort som
233-22t.

- Det er usædvanligt, at

rikanske

trio kunne ikke

holde niveau i slutkampen,

mens danskerne fortsatte
den stabile s§dning gennem hele stævnet.

- Somme tider er det
vi skød stabilt marginalerne, der afgør en

man kan vinde så klart i en

finale, men

fra starten, mens Mexico sejr eller et nederlag, men
Sådan lød den spon- havde problemer i vinden, i finalen viste Danmark
tane kommentar fra Step- fortalte Stephan Hansen enorrn klasse. Det var en
han Hansen, Nykøbing fra Polen.
magtdemonstration, fastF. Bueskyttelaug, efter Danmark fik hurtigt et slog sportschef i Bues§dde danske verdensme- forspring på fire point og ning Danmark, Allan B.
stre for hold i compound- udbyggede hele vejen til Grpnkjær.
bueskydning levede op den sidste pil var skudt.
Det er Danmarks første
til titlen ved weekendens
Mexico, der med det guldmedalje siden VM-trisporet!

World Cup-afdeling iWroclaw i det sydlige Polen.

samme hold slog Danmark

umfen iTyrkiet sidste år.

i kvartfinalen ved det forrige World Cup-stævne i sr-

han Hansen er på hjemme-

Den danske trio, der foruden Stephan Hansen kiet, havde i semifinalen
- består af Martin Dams- elimineret verdensranglibo, Thastrup, og Patrick stens nummer et, USA.
Laursen, Midtfyn, vandt
Men den mellemame-

Næste opgave

for

Step-

bane onsdag aften, hvor
Nykøbing

F.

Bueskyttelaug

er vært for et mindre stæv-

nei

-neb

