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Stephan Hansen fik en god start på World Gup
Nykøbing-bueslqfrten blev
nummer to i kvalifikationen ved
årets første World Cup i Kina.

SHANGHAI Den regerende verdens-
mester i compound-bues§dning,
Stephan Hansen, Nykøbing F.

Bueslryttelaug, fik en fin start på
World Cup-seriqn ved den første
afdeling i Shanghai i Kina.

Stephan Hansen scorede med
sine72 pile 712 point, hvilket rakte
til andenpladsen blandt de 79 skyt-
ter - kun overgået af Mike Schloes-
ser, Holland, der skØd næsten Per-
fekt og satte verdensrekord med
717 point af 720 mulige.

Andenpladsen til Stephan Han-
sen betydeq at han er direkte kva-
lificeret til sekstendelsfinalen i

knock out-runden i dag.
For Stephan Hansen handler det

om at samle point nok til World
Cup-finalen, der afuikles i Odense
til september.

- Hver gang, jeg harvaeret i Kina,
har jegskudt en god kvalifikation
for derefter hurtigt at blive slået i
finalerne. Det skal laves om i år,
hvor målet er en plads i semifina-

len, siger Stephan Hansen.
Som bedste skytte på sværdsi-

den dannede Stephan Hansen par
med Sarah S0nnichsen,Taastrup, i
mixkonkurrencen.

Duoen indledte med at vinde
over et tysk par i ottendedelsfina-
len (156-153) men tabte derpå til et 
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fransk par i kvartfinalen (154-155)
og sluttede som nummer fem.-neb
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Festen sluttede i kuartfinalen
Det mandli§e danske
landshold icomPound-
bues§dning tabte til
Frankrig ved World.CuP.

SHANGHAI Verdensmeste-
ren vender tomhændet
hjem fra årets første World
Cup-stævne.

Stephan Hansen, NY-
købing F. BueslrYttelaug,
måtte fredag konstatere,
at det heller ikke i sidste
forsØgf lykkedes at vinde
en medalje ved verdens-
elitens første møde uden-

dørs i kinesiske Shanghai.
Danmark var efter kva-

lifikationen onsdag seedet
som nummer tre blandt
de 16 nationer i holdkon-
kurrencen, men det kunne
trioen Stephan Hansen,
Martin Damsbo og Patrick
Laursen, der ellers fører
verdensranglisten, ikke
helt leve op til.

Det begyndte fint med en
sikker sejr over MalaYsia
med 23 4-230 i ottendedels-
finalen, men derefter ven-
tede Frankrig, seedet num-

mer seks, i kvartfinalen.
Og den franske trio an-

fØrt af den højt rangerede
Sebastien Peineau var lige
nøjaglig en tand skarPere
i et tæt opgø1 der blev af-

$ort på sidste pil. Frankrig
vandt234-233.

Tidligere på ugen blev
Stephan Hansen elimineret
i sekstendelsfinalen indi-
viduelt, mens kvartfinalen
blev endestationen i mix-
hold, hvor Llansen danner
par med Sarah Sonnich-
sen. -neb

Den dansketrlo på compoundbuen med Stephan Hansen, Martln

Damsbo og Patilek Laursen tabte med mindst mulig ma€ln til
Frankrlg I kvartflnalen. Pnrvntroro
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Stephan Hansen slået ud f sekstensdelsfinalen ved World Cup i Kina

ster.
Han er dog endnu ikke

færdig ved Wortd Cup-
stævnef i den ki+esiske
millionby, idet det rnandli-
ge danske landshold skal i
ilden fredag, hvor det først
handler om ottendedelsfi-
nalen mod Malaysia.

TORBEN IUIøLGAARD
tm@ftgruppen.dk

Pilen landede igræsset
,:J SHANGHAI KlicheeN
#æ orn at "alt kan ske
i sport" ramte i den grad
bues(ytten Stephan Hari-
sen, da han skulle i gang
med knock out-runden ved
årets første World Cup-
stævne i Shanghai.

Den regerende dan-
ske verdensmester havde
skudt op til sit allerbedste
i onsdagens kvalifikation
med 712 point og røg som
andenseedet direkte i sek-

stendesfinalen.
HermØdte Steplan Han

sen inderen Gurwirider
Singh og begyudte firrt
med tre pile i plet, men i
den anden indganggik det
helt galt for verdensmeste'
ren.

På grund af en del vind
ville Stephan Hansen træk-
ke ned og begynde forfra
med afviklingen af skud-
det, men idet han trækker
ned, går skuddet af, og pi-

len lander i g!æsset foran
skiven! - og nul point.

Saephan Hansen havde
kun err enkelt, lille mis-
ser - ni point - i resten af
serien på 15 pile, men I39
point var ikke nok til at
slå Singh, der skØd stabilt
og vandt sikkert med 145
point.

- Målet var en plads i se-
mifinalen, og min seedning
var perfelrt, så dette er bare
noget rigtigt øY,lød det fra

den skuffede verdensme- I


