PRESSEMELDING - EM I ROING 2015 (1)
Landslaget reiser til Poznan i Polen i dag for å ro EM 29-31. mai. Norge stiller med fem lag:
TUFTE i singelsculler og BORCH/HOFF i dobbeltsculler.
BRUN/STRANDLI i lettvekt dobbeltsculler og TJØM i lettvekt singelsculler.
HELVIG/SINGSTAD/SOLBAKKEN/HELSETH ror dobbeltfirer.
Målsetningen er klar og tøff: Minst en medalje, minst to lag i A-finale og samtlige lag i semifinale.
EM i roing 2015 – Poznan, Polen
Årets internasjonale rosesong sparkes for alvor i gang med årets EM på Lake Malta regattaanlegg i Poznan,
Polen. Samtlige nordiske land sto over World Cup I på Lake Bled, Slovenia, men alle er på plass helgen 29.31. mai. World Rowing melder om nesten 600 påmeldte utøvere fra 36 europeiske nasjoner og Israel. 231
båter stiller til start i de 17 båtklassene.
Veiledende løpsplan
Klasse

Roere

LM1x
LM2x

Ask Jarl Tjøm
(b) Kristoffer Brun
(s) Are Strandli
Olaf Tufte
(b) Nils Jakob S. Hoff
(s) Kjetil Borch
(b) Martin Helseth
(2) Bjørn-Jostein Singstad
(3) Erik Solbakken
(s) Oscar S. Helvig

M1x
M2x
M4x

Fredag 29.mai
Forsøk Oppsamling
09:30
15:30

Lørdag 30.mai
Oppsamling Semifinaler
10:00

10:30
12:05

10:40
16:50

11:15

13:00

Søndag 31.mai
B-finale A-finale
09:05
10:48
11:48

12:00

10:05

14:03

11:25

09:45

13:03

09:40

12:48

11:15

Landslagstrener Johan Flodin melder at «[Landslags]gruppen tränar enligt plan. Sjuk/skadedagarna är färre
någonsin och samtliga visar i vardagen på god progression. Test- och träningsresultat visar på uteslutande
förbättring jämfört med 2014.»
Dette gjør også at det er meget tøffe, men realiserbare målsetninger for årets EM
•
•
•

Minst én medalje
Minst to A-finaler
Samtlige lag til semifinale
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Lettvekt herrer dobbeltsculler (LM2x) - 17 nasjoner
NOR

KRISTOFFER BRUN - Bergens Roklub
ARE STRANDLI – Stavanger Roklub

Meget stabile i fjorårets sesong, som enkelt oppsummeres med bronse og tette marginer. EM, WC2, WC3
og VM ga alle edelt metall med svært korte avstander opp til gull. Are og Kristoffer er bedre på alle plan i år
sammenlignet med i fjor.
Tøffeste konkurrenter er franskmennene Stany Delayre og Jeremie Azou, de tok fjorårets EM-gull, men
VM-gullet glapp. Ellers vil Muda-tvillingene (NED) og Sieber-tvillingene (AUT), Storbritannia, Portugal og
Polen også forsøke å prege årets EM. Tyskland stiller ikke LM2x.
Herrer dobbeltsculler (M2x) – 17 nasjoner
NOR

NILS JAKOB SKULSTAD HOFF - Fana Roklubb
KJETIL BORCH – Horten Roklubb

Fjoråret så dessverre en negativ utvikling resultatmessig fra 4.plass i EM, 6.plass i WC2, 7.plass i WC3 og en
skuffende 10.plass i VM. Begge har utviklet seg mye gjennom vinteren og ser bra ut på trening. Johan
Flodin tror på dem 100%.
Tøffeste konkurrenter er klart Sinkovic-brødrene fra Kroatia, med verdensrekord og gull i fjorårets VM.
Ellers dukker det en gammel ringrev og tidligere rival av Olaf Tufte opp i baugen på Tysklands dobbel,
Marcel Hacker. De vant overbevisende årets første World Cup, men kroatene stilte ikke til start. Litauen,
Bulgaria, Storbritannia og Serbia skal nordmennene også passe seg for. M2x er for øvrig største klasse i
årets EM med 21 lag påmeldt.
Herrer singelsculler (M1x) – 20 nasjoner
NOR

OLAF TUFTE – Horten Roklubb

Fjorårets EM endte med en 3. plass i C-finalen eller 15. totalt. Så en positiv utvikling videre gjennom
sesongen med progresjon videre opp til B-finale og A-finale i de to påfølgende World Cup-regattaene. Men
VM var en nedtur med en 2.plass i C-finalen eller 14.totalt. Denne sesongen er Olaf teknisk og fysisk bedre
enn i fjor og det skal bli svært interessant å se ham internasjonalt.
Tøffeste konkurrent er klart Ondrej Synek (CZE), men Mindaugas Griskonis (LTU), Aleksandar Aleksandrov
(AZE), Roel Braas (NED), Stanislau Shcharbachenia (BLR), Hannes Obreno (BEL) og Robert Ven (FIN) vil alle
gi bonden fra Horten tøff konkurranse gjennom mesterskapet. De to gamle rivalene, Alan Campbell (GBR)
og Marcel Hacker (GER) stiller ikke til start i singelsculler dette EM.
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Herrer dobbelfirer (M4x) – 11 nasjoner
NOR

MARTIN HELSETH – Aalesunds Roklub
BJØRN-JOSTEIN SINGSTAD – Horten Roklubb
ERIK SOLBAKKEN – Moss Roklubb
OSCAR STABE HELVIG – Norske Studenters Roklub

Kun Bjørn-Jostein og Martin er igjen fra fjorårets mannskap, som ikke fikk det til å stemme og endte
nederst på resultatlisten i VM. Assisterende landslagstrener Johan Lidberg melder at årets rekruttgruppe er
betydelig bedre enn i fjor og forsterket med Oscar Stabe Helvig. Med elleve lag påmeldt satser den norske
M4x på tre gode løp, og er spent på hvordan den nye lagsammensetningen fungerer.
Det blir spennende å se hvordan dobbeltfireren møter den tøffe konkurransen fra først og fremst
regjerende verdens- og europamestre og verdensrekordholdere Ukraina. Storbritannia og Tyskland har
begge gjort justeringer sammenlignet med fjorårets lag som henholdsvis tok sølv og bronse i både EM og
VM.
LM1x – Lettvekt herrer singelsculler – 17 påmeldte lag
NOR

ASK JARL TJØM – Tønsberg Roklub

Ask har over tid vist seg å være lettvekteren som presterer best etter Are og Kristoffer. Debuten i årets EM
ses som et naturlig steg i den videre utvikling av de nødvendige kvaliteter som senior eliteroer.
Den tydeligste profilen i denne klassen under årets EM er danskenes OL-vinner i lettvekt dobbeltsculler,
Mads Rasmussen.
Linker
• http://www.worldrowing.com/events/2015-european-rowing-championships/
• http://roing.no/
Pressekontakt
• Generalsekretær Tine Bjonge (93441380/tine.bjonge@nif.idrett.no)

26. mai 2015
Sjur Øyen, leder Informasjonsutvalget
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