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Stephan fik en super start
på World Gup iShanghai
Nykøbi ng-buesl<ytten blev

nummer

to i kvalifikati-

onsrunden blandt verdens
bedste i compoundklassen ved World CuP.
Længe så det ud

SHANGHAI

til, at Stephan Hansen, NY-

købing F. Bueskyttelaug,
ville vinde kvalifikationen
i senior compound-klassen
ved World Cup-stævnet i

den kinesiske millionby
Shanghai.

Men

blev

i

de sidste runder

Nagelsti-drengen
overhalet af amerikaneren

Stephan Hansen skød 711 point
Cup'en i

Shanghai.

i

kvalifikationen ved World
PRvnroto

Bradden Gallenthien, der

i alt opnåede

713 point af

720 mulige.

Stephan Hansen

Stephan Hansen delta-

lå i ger også på det danske

spidsen efter første halvdel

mixhold med Erika Anear,

af konkurrencen med 357
point, men tre point færre
i de sidste 36 pile gav en
samlet score på 711 point
og en andenplads blandt

Taastrup.

de 69 deltagere.

Hele verdenseliten

er

samlet i Shanghai, så an'
denpladsen i kvalifikationen er et fornemt resultat
for Hansen - kun 19 sl§'tter
nåede over 700 point.
Med den fine placering
går Stephan Hansen direk-

te videre til

1/16-finalen,
der atuikles i dag.

Den danske duo vandt

155-154 over Mexico i ottendedelsfinalen men tabte

derpå 155-158 til Colombia
i kvartfinalen.
Den mandlige landshold,
der udover Stephan Hansen består af Martin Damsbo og Patrick Laursen, er
seedet to i holdkonkurrencen og spås store chnacer
for at nå langt. F/rste modstander er Hong Kong i ottendedelsfinur"r t
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Danske bueskltter i finalen
Stephan Hansen klksede
i den indivlduelle konkur'
rencc men bldrog tll
Eengæld til flnalepladsen
for hold ved Woild CuP.

SHANGIIAI

Det

danske

bueskytte-landshold i

compound-klassen er klar

til finalen ved årets

første

World Cup-stævne i denkinesiske millionby Shang-

hai.

Ttdlig fredag morgen
dansk tid skØd trioen med

kvartfinalen.

I
I

finalen lørdag venter

Stephan Hansen, NYkØ-

meget overraskende Iran.

Patrick Laursen sig i fina-

Hansen opnået en anden-

bing F.

den individuelle konBueslrYttelaug,
havde StePhan
kurrence
og
Damsbo
Martin
samt
len efter en sikker sejr over
Frankrig i semifinalen med
235-224.

Forinden havde Danmark slået Hong Kong

(229-213) i ottendedelsfinalen ogTlrrkiet (235-230) i

pladsen

i

kvalifikationen,

men Nagelsti-drengen 169
ud i første hug i knock outrunden torsdag.

Stephan Hansen tabte i
l/16-finalen 141-143 til Ra-

jat Chauhan, Indien. -neb

Stephan Hanson, Martln Damsbo og Patdck Laursen er klar ti'
Pnvnrroro
holdflnalen mod

lran.
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Det danske guldhold ved årets første World Cupstævne i Shanghai, Fra venstre ses Martin Damsbo, Stephan Hansen og Patrick

Laursen.

Patvnroro

Det danske VM-landshold

i bueskydnin§,

har sat kursen mod VM

Stephan vinder World Gup
SHANGHAI Stephan
EE
.-rr Hansen fra Nykøbing

på 234-233 (240 er maksi-

F. Bueskyttelaug rejste sig
efter nederlaget i 1/16-fi-

rutine i tætte matcher.

nalen

Lover godt

i den individuelle

turnering ved årets fØrste
World Cup i Shanghai.
Sammen med Martin
Damsbo og Patrick Laursen vandt han holdturne-

i compound tidlig
lørdagmorgen dansk tid.
Danmark begyndte dårligt i finalen mod Iran, men
pil for pil kæmpede danskerne sig tilbage.
Bag den endelige sejr
ringen

mumpoint)

lå

Danmarks

en dårlig start mod Iran,
og det var godt at få pudset formen af, siger Martin
Damsbo.

til VM
Stephan Hansen, Martin
Damsbo og Patrick Laursen er forsvarende ver-

Danmarks vej til Wor.ld
cup-guldet gik i l/S-finalen ud overHongkong, som

blev besejret 229-213.

densmestre.

Med guldet i den kinesiske millionby har de sat
kursen mod at forsvare

Stoler på hlnanden

I

kvartfinalen slog dan-

VM-titlen på hjemmebane

skerne §rkiet 235-230.
I en af de andre kvarfina-

i København til sommer.
-Vi er lykkelige over dette
resultat så tidligt på sæsonen. Vi holder fokus trods

ler tabte USA, Danmarks
evige revial, owerraskende
til Indien.
Danmark besejrede i

semfinalen Frankrig 235224.

Sportschef Allan

Grønkjær:
- Holdets succes

B.

i denne

turnering sætter en tyk
streg under, hvilket eminent samarbejde de tre

sffier har.
- De stoler 100 procent

på hinanden, og de får det
bedste frem i dem selv.

JEN$CHRISTIAN BORRE LARSEN
jbl@ftgruppen.dk
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Dansk World Cup gutd med
Nykøbing-skytte på holdet
Lørdag 9.mai2015

H. lt,24

Det danske herre compormd hold i buessdning har lørdag morgen
vunæt gutd i world cup 1 i Kina. Finaten stod-mod mq?er utev
besejret med234-233. Det danske hotd bestående af Martin Darnsbo,
Patick Larsen og stephan Hansen (sidstrævnte fraNykøbing F.) er
re gerende verdensurestre.
Denne føste world cup sejr lover godt for holdets forsvar af
titlen til sommer i København, lyder det fra den danske lejr i
Shhnehai.

vM-

