PRESSEMELDING – WORLD ROWING CUP II VARESE (1)
Landslaget er i Varese i Italia for å ro sin første World Rowing Cup 18-21. juni. Norge stiller med seks lag,
herretroppen fra EM og fjorårets VM-vinner på damesiden:
• SKARSTEIN i para-singelsculler
• 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 den samme som i EM, men konkurransen er enda tøffere:
Minst en medalje og minst to lag i A-finale.
World Rowing Cup II – Varese, Italia
De norske roerne overgikk landslagstrener Johan Flodins målsetninger i EM, til helgen hardner
konkurransen til uten at det jekker ned forventning om ny(e) medalje(r) og stø kurs mot flybilletter til neste
års OL i Rio 2016. World Rowing melder om mer enn 750 påmeldte utøvere fra 42 nasjoner, fordelt på 331
båter i 22 klasser.
Veiledende løpsplan
Klasse

Torsdag
18.juni

Roere

Forsøk

ASW1x
LM1x
LM2x
M1x
M2x
M4x

Birgit Skarstein
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

Fredag
19.juni
Forsøk

Oppsamling (o)
Kvartfinale (¼)

18:30
11:10

16:35 (o)

11:45
10:20

Søndag
31.mai

Semifinaler

B-finale

A-finale

15:47 (A-finale)
11:15

09:35

11:20

13:20
16:50 (¼)

09:45

09:30

Lørdag
20.juni

15:20 (o)

12:13

14:40

10:05

14:28

14:15

09:45

13:43

13:55

10:15

13:13

«Det blir en stor tevling med bred, men tuff deltagelse. AUS, NZL, USA och CAN er på plats i Europa, men
vår målsetting er som på EM; 1 medalje og 2 A-finaler!», sier Johan Flodin. Som videre kan rapportere at
alle på laget er relativt friske og treningen siden EM har gått fint. Han tror på en «bra tevling!»
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Lettvekt herrer dobbeltsculler (LM2x) - 22 nasjoner
NOR

KRISTOFFER BRUN - Bergens Roklub
ARE STRANDLI – Stavanger Roklub

Are og Kristoffer er sultne på mer gylden valør enn bronse for femte gang på rad. Tross at Are har hatt en
kort historie med ryggen blir det full innsats for å tvinge baugballen over mållinjen foran både de franske
erkerivalene Stany Delayre og Jeremie Azou, og det britiske stjerneskuddet med Richard Chambers og
William Fletcher. Sør-Afrika, fjorårets VM-vinnere, er ikke på plass i Europa ennå.
Herrer dobbeltsculler (M2x) – 23 nasjoner
NOR

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

De som eventuelt tvilte på Kjetil og Nils Jakob i forkant av EM fikk tydelig svar om at nordmenne blir farlige
i år. Selv om de måtte seg slått på målstreken og ta til takke med den sure fjerdeplassen i EM, gjorde de
seg tydelig bemerket med bestetid i både forsøk og semifinale. I Varese knyttes det stor spenning til om
Sinkovic-brødrene fra Kroatia følger opp fjoårets VM-gull og bestetid på under 6 minutter. De måtte stå
over både den førte WRC i Bled og EM i Poznan grunnet skade. Tyskland med Tuftes gamle rival Marcel
Hacker er foreløpige favoritter med EM-gull og gul ledertrøye til helgen.
Herrer singelsculler (M1x) – 35 nasjoner
NOR

OLAF TUFTE – Horten Roklubb

«Welcome back, Tufte!» gratulerte Ondrej Synek (CZE) etter at Olaf Tufte nesten snappet fra ham sølvet i
EM. EM-bronsen er en definitiv bekreftelse på at bonden har gjort hjemmeleksene i vinter, men i Varese
dukker Angel Fournier Rodriguez (CUB) opp i gul ledertrøye og Mahe Drysedale (NZL) er tilbake på
startstreken. Martin Damir (CRO) avsluttet EM med ny europeisk bestetid og briten Alan Campbell har også
tatt turen til Italia, så Olaf skal til pers i langt fra noe barneskirenn. Med 35 nasjoner blir det et tett
program gjennom helgen, med forsøk, kvart- og semifinaler før medaljene deles ut etter A-finalen søndag.
Damer para-singelsculler (ASW1x) – 8 nasjoner
NOR

BIRGIT SKARSTEIN – Christiania Roklub

Selv om det ikke var para-klasser under EM har Birgit allerede fått konkurrere internasjonalt og det på Lago
di Varese. Der ble det tøff duell med fjorårets sølvvinner i VM, Moran Samuel (ISR), som endte med sølv til
Birgit. Nå er begge tilbake i de samme italienske farvann og det spås en spennende finale mellom de to
damene.
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Herrer dobbelfirer (M4x) – 13 nasjoner
NOR

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

Det er fyldige rekker bak Tufte og dobbeltscullerne; tross god fart og et respektabelt resultat i EM var det
ingen av de fire i den norske dobbeltfireren som kunne hvile på laurbærene. Assistenttrener Johan Lidberg
har hatt åtte å velge mellom til de fire setene i båten. Etter 15 uttaksløp i forrige uke ble det tilslutt klart at
de fire fikk fornyet tillitt og stiller til start i Varese.
LM1x – Lettvekt herrer singelsculler – 20 påmeldte lag
NOR

ASK JARL TJØM – Tønsberg Roklub

Ask rodde inn til en 11. plass i EM og med arbeidet han har lagt ned siden er det fornyet tillit og et steg opp
med deltagelse i Varese. Etter en superkomp på Årungen blir det spennende å se hvordan han henger på
feltet av mer erfarne utøvere i Italia.
Linker
Følg alle løp via World Rowings Live Race Tracker
• http://www.worldrowing.com/events/2015-world-rowing-cup-ii/
• http://roing.no/
Pressekontakter
• Leder av informasjonsutvalget Sjur Øyen (41644964 / sjur.oyen@gmail.com)
• Generalsekretær Tine Bjonge (93441380 / tine.bjonge@nif.idrett.no)

18. juni 2015
Sjur Øyen, leder Informasjonsutvalget
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