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Stephan Hansen står til at møde den fortrenværende verdensmester i ottendedelsfinalen ved World Gup'en I Golombia.

Stepfran Hansen på 79. pladsen ved World Cupkrralilikation

i Colombia

UM-revanche i Sydamerika
måned siden, hvor StepæI irlElrEluil Der er bagt _-af.-7æ mulige, mens Step- lave score ved stævnet.
- Jeg havde håbet på en han Hansen på vej mod
t*"# op til en ægte VM-' han Hansen lidt mere berevanchekamp mellem skedent scorede 697 point lidt bedre placering i kva- guld-triumfen slog hollænlifikationen, men fra nu. af derne med tilnavnet "Mf.
kan alt ske, ngjagtig som Perfect" efter en nervepirster Stephan Hansen og blandtde4ldeltagere.
den detroniserede mester Stephan Hansen havde vedVM i K6benhavn, siger rende shoot out 10-9.
Martin Damsbo, TaaMike Schloesser, Holland, en uheldig første runde Stephan Hansen.
Den regerende verdens- strup, blev bedst placerede
ved arets fierde og sidste med blot 346 point, men
World Cup-afdeling i bue- verdensmesteren rettede mester mØder i dag Nel- dansker på sværdsiden i
s§dning i Medellin i Co- niveauet i anden runde son Torres, Venezuela, i kvaliltkationen med 704
den regerendeverdensme- og havnede på 16. pladsen

med 351 point.

lombia.
Det blev en kendsgerning

efter

onsdagens kvalifimændenes

Drlsk vind gienerede
Err drilsk vind pa det store

compound-klasse, hvor
Mike Schloesser tog f6r-

stadion gjorde det vanskeligt for bueskytferne, hvil-

stepladsen med 708 point

ket forklarer den relativt

kationsrunde

i

1/1 6-finalen, og overvindes
denne hurdle venter Mike
Sehloesser i ottendedelsfi-

nalen..

Dq to mødtes også på
dette niveau ved VM i København for halvanden

point på

fierdepladsen,

og han stiller derfor op
på mixholdet med Erika
AnerroRBE,{ MøL.AARD
h@ftgrupwn.dk
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Stephan skyderi om bronze
Den danske verdens-

mesterbueskytter

mester icompoundbues§dning vandt igen

i

over den tidligete hollandske champ ved Wotld
Cupafdellng i Colombla.
MEDELLIN Endnu engang
dystede den regerende ver-

densmester, Stephan Han-

com-

zuela.

ottendedelsfinalen ved
World Cup'en i Colomtia,
og efter 15 pile var stillingen uafgiort 147-147. Nøiagtigt som vedvM i Køben-

han Hansen også suveræn
med 147-143 sejr over den
lokale helt Camilo Andres

havn, og så skulle matchen
afgøres i en shoot out - før'
ste pil nærmest midten.

sen, og den forhenværende

De første pile var lige

mester, Mike Schloesser,
Holland, i en helt vanvittig
tæt match ved et interna'

tæt på midten, men på den
anden pil vandt Stephan

tionale stævne.

Opgøret mellem de to

over Nelson Torres, Vene-

pound-klassen fandt sted

10-9!

Forinden havde verdens-

mesteren vundet 149-145

I kvartfinalen var

SteP-

Cardona, Colombia.

Men i semifinalen slaP
marginalerne op for Nagelsti-drengen, der tabte
knebent 145-146 til Roberto Hernande z,Yeneztela.
Nu venter så rutinerede
Rio Wilde, USA i kampen
om bronze, der afvikles
sent søndag

aften.

-neb

Dornmeren har målebåndet fremme, men kan ikke se forske! på
afstanden til mldten i den første ehoot out mellem Mike Schloe+
ser (tv) oE Stephan Hansen.
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Stephan Hansen tabte

til
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Rio Wilde fra USA i bronzekampen i

Colombia.

Foro: Wonro ARcsERv

hop på Yerdensranglisten
Bues$ten fra Nagelsti
nummer tre på den ny
verdensrangfliste efter

fierdeplads IGolombia.
MEDELLIN Verdensmeste-

ren Stephan Hansen tabte
bronzekampen ved årets
sidste World Cup-stævne
i Colombia, men pyt. Han
tog et kæmpe hop på bueslrytternes verdensrangliste, hvor han nu indtager

tredjepladsen.

har været forrygende i år.

sene bronzefinale duellerede Nagelsti-drengen med den amerikanske' stjerneslqrtte,
Rio Wlde, som var rneget

To gange verdensmester
(unior og senior, red.),
god afslutning på World

stærkt s§dende. Wilde
ter tiere på nær en enkelt
ni'er.
Stephan Hansen opnåede 146 point.

Det er bedre end jeg havde turdet håbe på inden
sæsonen begyndte, siger
Stephan Hansen, som rejser videre til Mexico, hvor
han træner de næste to

udendørssæson

Allan

I sØndagens

skød 149 point, altså lut-

- Min

Cup-serien, samt nummer

tre på verdensranglisten.

måneder.

