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Stephan bedst af alle i World Gup-stævne
Nagelstidrengen stærkt
s§dende i kvalifikatio
nen, rnen led ærgerligt i
mixed-konkurencen.

ANTALYA Stephan Hansen
var hele f6lelsesregistret
igennem tirsdag ved årets
tredje World Cup-stævne i
fikiske Antalya. Han bril-
lerede i kvalifi kationss§d-
ningen, som hån vandt,

men i den efterfølgende
mixed-match led han sam-
men med Thastrup-pigen
Sarah Sonnichsen et ær-
gerhgt nederlag. 

.

Bueskytten fra Nagelsti
viste i kvalifikationen, at
det ikke er tilfæIdigt, at
han blev Europamester for
få uger siden ved at s§de
714 point af 720 mulige.
Scoren er hans hidtil bed-

ste denne sæson.
De otte bedste fra kvalifi-

kationen er direkte kvalifi-
ceret til 1/16-delsfinalen.

- Alt det, jeg arbejder
med på træningsbanen
lykkedes, så det motiverer
til endnu mere træning,
sagde Stephan Hansen ef-
ter kvalifikationss§dnin-
gen.

Sombedste danskerskød

han sammen med Sarah
Sdnnichsen, der sejrede i
kvindernes kvalifikations-
skydning, i mixed-turne-
ringen. Det danske par var
topseedet, men i 1/8-dels-
finalen tabte de i en tæt
match til England.

Den ordinære duel endte
154-154, og matchen skulle
afgøres på shoot off, som
englænderne vandt 19-18.

I mændenes holdkonkur-
rence s§der Stephan Han-
sen sanrmen medThastrup-
slrytterne Martin Damsbo
ogAndreas Darum. Holdet,
der netop er blevet Europa-
mester, er seedet som num-
mertre med baggrund i de-
res individuelle resultater i,
kvalifikationen og mØder
Australien i ottendedelsfi-
nalbn i eftermiddag. Ælan
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Dansk trio i hronzekamp
Det mandlige danske
landshold i compgund;
bueskydning tabte
semifinalen til USA.

AI{TALYA Der venter det
mandlige danske lands-
hold i compound-bueslryd-
ning en bronzekamp lør-
dag formiddag ved World
Cup-stævnet i det tyrkiske
ferieparadis Antalya.

Trioen med Stephan

Hansen, Nykøbing F. Bue-
slryttelaug, sarnt Martin
Damsbo og Andreas'Da-
rum, Thastrup, slog Austra-
lien i ottendedelsfinalen
med.229-223.

Derpåventede en ren gy-
ser mod Rusland i kvart-
fina1en i en gentagelse af
EM-finalen, hvor Danmark
vandt efter shoot off.

Danskerne gentog
kunststykket i Antalya ef-

ter sainme opskrift. Den
ordinæte match sluttede
229-229, hvoreft er Hansen,
Damsbo og Darum vandt
oms§dningen2T-26.
I semifinalen mod USA

førte Danmark efter første
runde men kunne ikke hol-
de fast, så matchen endte
med 234-232 sejr til USA.

Frankrig venter i bron-
zekampen, mens Italien og
USA dyster om guld. -neb

Martin.Damsbo, Stephan Hansen og Andreås Darum møder i
bronzekampon på lødag Frankrlg. Foro: WonloAnosenv
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En betænkelig Stephan Hansen (th) må konstatele, at han Ikke kommer med til World Cupflnalen i Odense. ARxrvroro: woRro AacneRv

verdens- og europamestere n røg ud i ottendedels frnalen i Tyfuiet

World Gup-finale i 0dense
uden Stephan Hansen
6B ANTALYA Når Dan-
:,.: mark i slutningen af

september - med Odense
som værtsby - arrangerer
World Cup-finalen i bue-
skydning bliver det uden
den regerende verdens-
og europamester på com-
pound-buen.

Stephan Hansen, Ny-
købing F. Buesffielaug,
havde - efter kiks ved de
to foregående World Cup-
stævner - brug for et topre-
sultat ved det tredje og sid-
ste stævne i den tyrkiske
ferieby Antalya.

Kvalifikationen tirsdag
forløb ellers næsten per-
fekt med en førsteplads og

714 point, hvilket er sæso-
nens hidtil bedste resultat.

Men den nykårede euro-
pamester kunne ikke leve
op til seedningen i knock
out-runderne torsdag efter
at have været oversidder i
de to første omgange.

Stephan Hansen mØdte
i sekstendelsfinalen Ab-
hishek Verma, Indien, som
blev besejret i en tæt match
148-147 - 150 er maksi-
mumscore.

Dernæst ventede den
bedste s§tte fra srkiet,
Demir Elmaagacli, i otten-
dedelsfinalen. Igen en me-
get tæt march, som hjem-
mebanefavoritten vandt

med cifrene 146-145.
- Jeg er meget skuffet.

Jeg kom for at score point
nok, så jeg kunne komme
med i World Cup-finalen
i Odense, og det lykkedes
ikke, sagde en nedtrykt
verdens- og europamester.

- Jeg kan ikke helt for-
klare de dårlige resultater
ved nu treWorld Cup-stæv-
ner i træk.

- Jeg har skudt virkelig
godt i kvalifikationen, men
har i hvert fald i to tilfælde
manglet de berØmte små
marginaler i finales§d-
ningerne, beretter Stephan
Hansen.

I alt otte slq,rfter deltager i

hver klasse ved World Cup-
finalen, heraf en enkelt na-
tionsplads, men heller her
har Stephan Hansen point
nok, og pladsen tilfalder
Martin Damsbo.

- Jeg deltager i stedet i
VM i felts§dning i Dublin
på omtrent sarnme tid, for-
tæller Stephan Hansen.

Han har endnu en op-
gave ved World Cup'en i
Antalya, hvor det mand-
lige danske landshold lør-
dag formiddag s§der om
bronze mod Frankrig i
holdkonkurrencen.

TORBEN MøLGAARD
tm@ftEruppen.dk
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Stephan
og GO.

på podiet
Overlegen tilo vinder
bronze ved sæsonens
sidste Worldstævne i
Tykiet.

ANTATYA Efter den indivi-
duelle skuffelse få dage
forinden, hvor Stephin
Hansen rØE ud i ottende-
delsfinalen, sluttede sæ-
sonens sidste World Cup
med et opløftende resultat
for den regerende verdens-
og europamester på com_
pound-buen.

Det mandlige danske
landshold med Stephan
Hansen, Nykøbing F. Bue_
sffielaug, samt Martin
Damsbo og Andreas Da_
rum, Taastrup, vandt nem_
Iig bronzemedaljer i hold_
konkurrencen i overlegen
stil.

Danmark mødte lørdag
formiddag Frankrig ved
sæsonens tredje og sidste
World Cup-stævne i den
tyrkiske ferieby Antalya
og vandt helt uden proble_
mer overlege nt 232 _221.

- Det er en fest at være
på et så godt hold, hvor vi
står sammen og hjælper
hlnanden, sagde Stephan
Hansen.

- For få uger siden blev vi
europamestre, og hu vin_
der vi bronze ved World
Cup, konstaterede Stephan
Hansen-

- M havde forberedt os
godt. Banen her kan være
meget blæsende, men vi
havde helt styr på vinden
i dag, sagde Martin Dams_
bo.

Finalen blev vundet af
USA, der besejrede Italien
233.227. Amerikanerne
havde i semifinalen slået
danskerne af pinden med
234-232. -neb
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Udvalgte.resultoter Jro en World Cup_
aldelingi bueskydning aJviklet i Antolya,
tyrkEt:
Mænd, compound:
i. runde:
O Stefan Hansen. Danmark_Abhishek
Verma, Indien. 148_147, Mario Cardoso,
M.exico-a Martin Damsbo, Danmark,
145-144, Reo Wilde, USA-O Andreas
Darum, Danmark, 145_1 ø.
4. runde:
Demir Elmaagacli, Tyrkiet_a SteIan
Hansen, Danmark. .146_145.

Kvinder, compound:
i. ntnde:
Shende Purvasha Sudhir, Indien-O Sarah
Srinnichsen, Danm ark, 142_1 42 ( tO_g),
Laura Longo, Italien_O Tanja Jenseil,
Danmark, l40-138_
Kvinder, ho[d, rectrue:
O L- kv a lifi kation, 1. t\nde :
Ulraine-a Danmark ( Maja JagerAnne
Mane Laursen/Carina Rosenvinge), 6_0.


