§*\"\

d,e"^da-

\j

. «,u"g

.

)-0

t;

Uerdensmesteren,
fra start Yed World Gup
sæpn .fraæe,abful,,'--

om de spætUerde ptaee..,..'
ilngier I Blen.
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Tyrkisk Peber for stærkt
til verdensmesteren
Bues$ten Stephan

fra§rkiet i l/8-finalen

Hansen tabte tll tyrker
ved World Cup i Polen.

World Cup i Polen.

WROCTAW Der var

get

§rkisk

Peber

ved

Selvom Stephan Hansen
fra Nykøbing F. Bueskyt-

for me-

telaug ellers tidligere har

posen,

besejret tyrkeren, tabte

i

Cup-turnering

Fra Stephan Hansenlejren mener man, at der
skal ske"mirakler"ved den
sidste World Cup i Colombia, hvis verdensmesteren

da StephanHansentorsdag

han 146-148.

mødte Demir Elmaagacli

skal nå blandt de otte slryt-

Demir Elmaagacli sluttede bedst ved at skyde

ter der s§der World Cupfinalen i Mexico.

60 point på de sidste seks

pile.
Stephan Hansen lever stadig
til World eup€tævnet. Han el
med i hol& ogl mixedturneiln-

Stephan Hansen dyster

i

dag i holdturneringen sam-

Mangler point

Stephan Hansen bliver no-

gen.

teret for en niendeplads,
hvilket ikke giver point

Pnvntporo

nok

til den

samlede World

men med Martin Damsbo,
og Patrick Laursen.
LØrdag gælder det finalen i mixed.
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Dffike s§rtter rammer plet igen
Buei§dning. Det danske herrehold i
bues§dningsdisciplinen com-

Danmarkværet i medaljefinale ved
World Cup ogVlVI fem gange i træk.

pound viste søndag international

Høsten ertre guldmedalier og en
sølrrmedalje ved World Cup ogVM-

topklasse.Ved etWorld Cupstærme i
derr polske by Wroclaw vandt trioen
med Steplran Hansen, Patricklaursen ogMartin Damsbo finalen over
ærkerivalen USA med æ5-232. Det
oplyser Bues§dning Danmark i en
pressemeddelelse.

Permed gentog danskerne sejren
frasidste år, og det glæder sportschefÆlan B. Grønkjær.
»De tre danske s§rtter er verdens
bedste i disse år,Det:sidsteårhar:

bronze på hjemmebane for et par
uger siden. Det er helt fantastisk«,
sigelr sportschefen.
For Stephan Hansens vedkommende betydersejren mere guldtil
sensollmerens samling..\Ed VIvI i
Københarm i vandthan guld i den individuelle konkurrence L august.
Compound er ikkeen olympisk

disciplin.
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Stephan Hansen flk oprcisning efter tidllg erlt I den indMduefle koitkiinence.

Foro: Wonro Åmcpnv

Stepåan Hansen skyder sIg til to Warld Cuptltler
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Stephan
Hansen fra Nykøbing
F. Bueskyttelaug skød sig i
weekenden i den polske by
Wroclaw sig til to gddmedaljer iWorld Cup'en.
Det skete i mixeddouble
og i holdturneringen.

Derrned f6jer Stephan
Hansen yderligere et par
gul{nedatjer til sin samling efterVM-triumfen for
nylig i KØbenhavn.
Stephan Hansen'skød i

tin

Sonnichsen,Thastrup.
Parret mødte i finalen to

Damsbo og Patrick
Laursen ær*erivalerne fra
USa med 235-232.

iranere, der kom bedst fra
start. Men halweis vendte

niveau igennem hele kam-

mixed sdnmen med Sarah

matchen til dansk favør.
Efter at have været bagud
med to point endte Hansen/Srinnichsen et, vinie
med fem point.

Danmark holdt et hØjt
perr mod USA, som dog
lagde bedst fra land.
Menen række skarppletskud i slutfasen gav sejren
til den danske trio.

i Polen

tage i World Cup-finalen i
september i Mexico.
- Danmark' Iigger i øjeålikket nummer et.
Om Stephan Hansen og
kompagni kan fastholde

den placering, vides med
sikkrcrhed efter fierde og
sidste afdeling af World
Cup'en.i september i Medgllin, Colombia.

Selr over ærkerivalertu

I holdfinalen slog Stephan
Hansen sammen med Mar-

Mexico er ndlet
Årets bedste hold påWorld

Cup-ranglisten

skal

del-
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