PRESSEMELDING - EM I ROING 2015 (4)
I morgen står kampen om edelt metall. Etter dagens semifinaler i medvind og store bølger skal tre
norske lag til A-finaler!
• TUFTE inn til andreplass, 2 sek bak GRISKONIS (LTU)
• BORCH/HOFF vant sin semifinale, går for EM-gull søndag!
• BRUN/STRANDLI inn til andreplass, 2 sek bak GBR, går for å slå FRA i finalen!
• TJØM rodde inn til 6. plass, ror B-finale søndag
• HELVIG/SINGSTAD/SOLBAKKEN/HELSETH inn til 3.plass i oppsamling, ror B-finale søndag
EM i roing 2015 – Poznan, Polen
Tre av fem lag til A-finale, det er mer enn mål oppnådd! «Jettefin början» på den internasjonale sesongen,
sier landslagstrener Johan Flodin. Det var sterk medvind og til dels store bølger i dag på Lake Malta, men
rettferdige forhold. Laget rapporterer om bra humør og god stemning, sammen med at det er godt å få
bekreftelse på at det de tror på teknisk og fysiologisk fungerer!
Målsetninger for årets EM
• Minst én medalje
 Minst to A-finaler
 Samtlige lag til semifinale
Løpsplan søndag 31. mai
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Alle løp kan følges direkte på World Rowings live race tracker på nett:
• http://www.worldrowing.com/events/2015-european-rowing-championships/
World Rowing sender også finalene live på nett:
• www.worldrowing.com
NRK1 sender også direkte fra kl 11:45 med Pål Thomassen og Lars Bjønness som kommentatorer.
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Lettvekt herrer singelsculler (LM1x)
Ask gjorde en god prestasjon i dagens semifinale og selv om det ikke holdt til en A-finaleplass, suger han til
seg god konkurranseerfaring i dette mesterskapet. Det kan blir en spennende start på morgendagens Bfinale, ser man på tidene fra dagens første 500m i de to semifinalene.
Lettvekt dobbeltsculler (LM2x)
Storbritannia var raskest ut fra start i dagens første semifinale, med Kristoffer og Are hakk i hæl. De norske
lettvekterne rapporter at starten føltes ok, men at de nok ble litt for defensive i løpet av de siste 1000m.
Det holdt derfor bare til tredje beste tid i semifinalene. Men begge roere er revansjesugne og har
ambisjoner om å levere en finale de kan være stolte av. Og det er særlig franskmennene de vil slå.
Herrer singelsculler (M1x)
Mindaugas Griskonis fra Litauen dro til rett fra start og ledet til mål i dag. Men selv om bonden fra Horten,
Olaf Tufte, ble presset av Belgias Hannes Obreno om andreplassen i dagens andre semifinale, viste Olaf
muskler i spurten og rodde i mål 1.5 sek foran belgieren. Opp til Griskonis er det litt under 2 sek, men i
semifinalen før gikk det styggfort og kroateren Damir Martin satt ny europeisk rekord på tiden 06:47,35,
foran Ondrej Synek (CZE).
Herrer dobbeltsculler (M2x)
Nils Jakob og Kjetil bekreftet i dag igjen at ting er i rute, tross et lite tilbakeslag for bergenseren Nils Jakob i
den nasjonale åpningsregattaen for tre uker siden. I dagens første semifinale tok de kommando fra start og
holdt ledelsen inn til mål, tross voldsom kniving mellom Frankrike og Storbritannia og en vanvittig spurt fra
Bulgaria. I morgen sitter nordmennene i bane tre, ved siden av Tuftes rival Marcel Hacker og makker
Stephan Krüger, i bane fire.
Herrer dobbeltfirer (M4x)
Den norske dobbeltfireren hadde en tøff oppgave foran seg å skulle nå A-finaleplass. Men Bjørn-Jostein,
Martin, Erik og Oscar gjorde ingen skam på seg selv i dagens andre semifinale. M4x løftet seg flere hakk i
dagens løp og går inn i morgendagens B-finale med bestetid blant de fem lagene som ikke nådde opp til
morgendagens A-finale.
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