
Hansen val suvelæn i den første World Cupafdeling i Marokko. Foro: WoRr-o AncueRv

Coot Stephan Hansen vtbte klassen ved World Cup

Mesteren istortorm
ffi vaaelKESH Den re-
ff-ffi gerende verdensme-
ster i udendørs compound-
bueskydning, Stephan
Hansen, Nykøbing F. Bue-
skyltelaug, beviste ved
første World Cup-afdeling
indendørs, at han stadig er
i storform.

Stephan Hansen vandt
nemlig stævnet på den
afrikanske nordØst§st i
Marrakesh i Marokko ved
at feje alle modstandere til
side.

Det sluttede med en fi-
nalesejr over hollænderen
Peter Elzinga, hvor ver-
densmesteren stille og ro-

lig trak fra med s§dning
i verdensklasse og' vandt
r48-r44.

Allerede i den indledende
kvalifikation havde Step-
han Hansen overskud og
placerede sig på anden-
pladsen med 596 point ef-
ter 60 pile.

I knock out-runderne gik
det ud over Sebastien Roy,
Frankrig (146-141), Da-
vid Lopez Boado, Spanien
(147 -143), Ludovic Dauleu,
Frankrig (149-145) i kvart-
finalen og derpå europa-
mesteren indendørs, Ser-
gio Pagni, Italien (149-L47)
i nervepirrende og spæn-

dende dyst med hØj klasse.
- Det er rigtig dejligt at

vinde enWorld Cup, og når
det er den første af fire, ja
så giver det jo store for-
ventninger til den næste,
sagde Stephan Hansen ef-
ter triumfen i Marokko.

Anden afdeling atuikles
om knap tre uger i Thai-
lands hovedstad Bangkok,
mens de sidste to World
Cups finder sted i Nimes,
Frankrig, og Las Vegas,
USA, i begyndelsen af def
nye år. lrylehd D+qre 4 LL( vroy.2diS
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BUESKYDNTNG. Danmark vandt i

alt fire medaljer ved årets første
indendørs World Cup-stævne i

bues§dning iMarrakech i Ma"
rokko. Den 20-årige verdensme-
ster, Stephan Hansen (billedet),

tog guldmedaljen i compound.
Sarah Sonnichsen vandt sølv I

cornpound, Randi Degn tog bron-
ze i recurve, mens Mads Dall

vandt sølv i compound ijunior-
rækken. RrrzAU,/PoLForo


