PRESSEMELDING – WORLD ROWING CUP II VARESE (2)
Birgit Skarstein er klar for A-finale lørdag! Og trekningen for dagens forsøksløp i Varese i Italia er klare:
• SKARSTEIN til ny finaleduell mot SAMUEL (ISR) i para-singelsculler
• TUFTE i singelsculler har både forsøk og kvartfinale
• BORCH/HOFF forventes å avansere direkte til semifinaler i dobbeltsculler
• BRUN/STRANDLI må vinne dagens forsøk for direkte avansement i lettvekt dobbeltsculler
• TJØM må bli blant de to beste for direkte semifinaleplass i lettvekt singelsculler
• HELVIG/SINGSTAD/SOLBAKKEN/HELSETH ror dobbeltfirer i et knalltøft forsøksheat
World Rowing Cup II – Varese, Italia
Birgit Skarstein fikk i går kveld æren av å ta den norske troppens første tak i årets verdenscup i roing. Der
rodde hun inn til en overbevisende seier i sitt forsøksheat på tiden 05:28,83. Men rivalen Moran Samuel
(ISR) rodde i land bestetid over de 1000m i sitt forsøk på 05:17,78. Med finalebilletten sikret er det først på
lørdag at Birgit skal i duell mot Moran.
Norge sto som kjent over første verdenscupregatta i Bled, til fordel for den nasjonale Årungregattaen i mai.
Men i dag er det full fres for alle utøverne som deltok i EM.
Veiledende løpsplan fredag 19.juni
Klasse
M4x

M2x
M1x
LM1x
LM2x

Roere

Start

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

Bane
1

2

3

4

5

6

Progresjon
1->FA, 2..->R

09:30

USA

AUS

GER1

NOR

POL

09:55

CZE

AUS

NOR

PER

IRI

10:35
11:20

ITA2
JPN1

SWE
CRO

ITA1
NOR

USA2
JPN2

NOR
SVK

12:05

ANG

HKG

GER

NOR

AUT

NZL
1-2->SA/B, 3..->R
1-4->Q, 5..->R
1-2->SA/B, 3..->R
1->SA/B, 2..->R
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Herrer dobbelfirer (M4x) – 13 nasjoner
NOR

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

I det andre forsøksheatet får nordmennene en tøff oppgave med å kvalifisere seg direkte til A-finale. I EM
tok de store steg fra hvert av sine gjennomførte løp og endte kun 5,81 sek bak Russland. Verken Russland
eller Ukraina stiller til start i Italia, men det skal bli spennende å se hvor mye de norske kan tette luken opp
til de aller beste. I bane mellom Polen og Tyskland kan det fra EM-tidene se ut til at den norske
dobbeltfireren skal bite fra seg.
Herrer dobbeltsculler (M2x) – 23 nasjoner
NOR

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

Kjetil og Nils Jakob måtte se bronsemedaljen glippe i siste tak under EM. Nå i Varese skal de i det fjerde
forsøksheatet ro mot samme lag fra CZE som i EM og fjorårets bronsemedaljører i VM, AUS. Med kun to
direktebilletter til semifinale er det nok svært sannsynlig at det er nordmennene og australierne som går
videre. Det blir spennende å se hvem som setter den andre på plass og om noen tør å ro taktisk for å spare
krefter til meget, meget spennende semifinaler.
Herrer singelsculler (M1x) – 35 nasjoner
NOR

OLAF TUFTE – Horten Roklubb

Den eneste i forsøksheatet Olaf har konkurrert mot denne sesongen er svensken Anders Backeus, som
endte nest sist i EM. I dagens femte forsøksheat skal det nok en kantring til for at bonden ikke går videre.
Men konkurranse blir det garantert i ettermiddagens kvartfinaler, hvor første start går allerede kl 15:30.
LM1x – Lettvekt herrer singelsculler – 20 nasjoner
NOR

ASK JARL TJØM – Tønsberg Roklub

I lettvekternes første forsøksheat treffer Ask på sølvvinner fra EM, Lukas Babac (SVK). Det er nok ennå et
stykke opp til å henge på ham, men det er åpent hvordan Ask kan klare å hamle opp med de to japanerne
og kroateren. For direkte semifinaleplass må Ask passere målstreken som andremann, hvis ikke blir det
oppsamlingsheat fra 16:10 samme ettermiddag.
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Lettvekt herrer dobbeltsculler (LM2x) - 22 nasjoner
NOR

KRISTOFFER BRUN - Bergens Roklub
ARE STRANDLI – Stavanger Roklub

Med kun én direktebillett til semifinale har ikke Are og Kristoffer anledning til å rote noe bort i dagens
tredje forsøksheat. Men det ville være overraskende om de to nordmennene ikke skulle få baugballen over
mållinjen først. Sieber-tvillingene (AUT) fikk det ikke til å stemme i EM. Moritz Moos og Jason Osborne
(GER) tok en femteplass i fjorårets VM, men har verken rodd World Rowing Cup I i Bled eller i EM.

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)

19. juni 2015
Sjur Øyen, leder Informasjonsutvalget
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