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OL-skytte i finalen ved World Cup
Jesper Hansen skød sig i finalen i skeet (lerdueskydning) ved internationalt World
Cup-stævne. Den danske OL-skytte sluttede sæsonens første store styrkeprøve på
en 5. plads.
Den blev ikke lukket, så Danmarks bedste skeetskytte måtte nøjes med en 5. plads efter tæt finale
ved World Cuppen i Nicosia, Cypern.
Efter runder på 24 og 25 ramte duer af 25 mulige her til formiddag lagde Jesper Hansen (KFK,
Københavns Flugtskydningsklub) sig i spidsen af skeetkonkurrencen med samlet score inklusiv
lørdagens skydning på 122 duer af 125 mulige.
Det lignede derfor en topplacering, da det danske medaljehåb til sommerens OL gik på banen til
finalen, men marginalerne var ikke på danskerens side, der ikke formåede at udnytte
konkurrenternes forbiere. Finalen stod imellem rutinerede skytter som OL-vinderen Vincent
Hancock (USA), Milchev (Ukraine), Aramburu (Spanien) og Hansen. To lidt mere ukendte navne var
også på listen, nemlig den bare 21-årige Ben Llewellin fra England og Azmy Mehelba fra Egypten.
Finalen blev spændende, og ingen af de 6 skytter kunne gå fra semifinalen med fuldt hus. Trods en
lidt usikker start fik Hansen ram på 14 lerduer, som præcist var nok til en shoot-off med Hancock
og Aramburu om bronzen. Desværre virkede Hansen ikke skarp i dagens finale og trods flere
missede duer fra de to andre skytter, lykkedes det ikke Hansen at få lukket den omskydning og
måtte nøjes med en 5. plads i årets første World Cup. Hansen har ellers medaljeminder fra netop
banen i Nicosia, hvor det blev til en 3. plads ved World Cuppen i oktober sidste år.
Vinderen af dagens finale blev den 49-årige Mikola Milchev fra Ukraine, der dog måtte ud i shootoff med den unge Ben Llewellin. Men mon ikke den unge brite er ganske godt tilfreds, eftersom
det blev til sølv i hans allerførste deltagelse ved en World Cup.
Forrygende 2015
Jesper Hansen havde et forrygende 2015 med OL-kvalifikation, EM bronze, tangering af den
danske rekord på 124, VM 4. plads og senest bronze ved sæsonafslutningens World Cup i oktober
på netop banen på Cypern.
Klar til OL
Næste opgave, som venter Jesper Hansen bliver World Cup i Rio 23.-24. april. Sæsonens store mål
er OL i august, hvor dansk skydesport også stiller med riffelskytterne Stine Nielsen i disciplinen
luftriffel 10 meter 40 skud stående og Torben Grimmel på 50 meter 60 skud liggende kaliber 22
riffel.

Livestream af finalen
http://livestream.com/ISSF/Nicosia-Cyprus
Resultatliste efter finalen
1. Mikola Milchev (Ukraine)
2. Ben William David Llewellin (England)
3. Juan Jose Aeamburu (Spanien)
4. Vincent Hancock (USA)
5. Jesper Hansen (Danmark)
6. Azmy Mehelba (Egypten)
http://www.issfsports.org/competitions/results/detail.ashx?cshipid=1821&resultkey=3b3b303b534b3132353b31
3b4b3b493b313b303b30
Resultatliste efter kvalifikationen med Jesper Hansen i førerposition
www.issfsports.org/competitions/results/detail.ashx?cshipid=1821&resultkey=Q10000_I_1903160830.1.SK
125.0
Billeder af Jesper Hansen
https://www.flickr.com/photos/dskyu/albums/72157651860980760
Interview
Kontakt sportschef Linda Andersson tlf. 21 66 50 13
http://skytteunion.dk/ | www.facebook.com/DanskSkytteUnion

