PRESSEMELDING – WORLD ROWING CUP III LUZERN (1)
•
•
•
•
•

BRUN/STRANDLI møter rekordstor påmelding i lettvekt dobbeltsculler, må gjennom kvartfinale
BORCH/HOFF skal måle krefter med SINKOVIC (CRO) allerede i dobbeltscullernes første forsøk
KAVLIE/MADSEN møter i førsøket singelscullerlegenden KARSTEN (BLR) i dobbeltsculler
TUFTE i singelsculler må vinne forsøket for direktebillett til semifinale
HELVIG/SINGSTAD/SOLBAKKEN/HELSETH står over verdenscupen i dobbeltfirer

World Rowing Cup III – Luzern, Sveits
Årets verdenscup i roing avsluttes denne helgen i sveitsiske Luzern. I den norske troppen stiller veteranene
på herresiden sammen med damene som tok sølv i fjorårets U23 VM. Inger og Marianne er på plass for å
opparbeide seg mer internasjonal løpserfaring i forkant av årets VM og OL-kvalifisering i Aiguebelette,
Frankrike.
Veiledende løpsplan fredag 10.juli
Klasse
LM2x
M2x
W2x
M1x

Roere

Start

(b) Kristoffer Brun
(s) Are Strandli
(b) Nils Jakob S. Hoff
(s) Kjetil Borch
(b) Inger Kavlie
(s) Marianne Madsen
Olaf Tufte

Bane
5

6

Progresjon

1

2

3

4

10:35

POR

NOR

IRL

FIN

11:15

AUT

NOR

DEN

LAT

CRO

1-2->SA/B, 3..->R

11:45

FIN

GBR

BLR

NOR

CZE

1-2->SA/B, 3..->R

12:15

TUN

CRO

NOR

GBR

NZL2

1->SA/B, 2..->R

1-3>Q, 4..->Q OR FE

Linker
Følg alle løp via World Rowings Live Race Tracker og se vår oppdatering gjennom regattaen
• http://www.worldrowing.com/events/2015-world-rowing-cup-iii/
• http://roing.no/world-rowing-cup-iii
Pressekontakter
• Generalsekretær Tine Bjonge (93441380 / tine.bjonge@nif.idrett.no)
• Leder av informasjonsutvalget Sjur Øyen (sjur.oyen@gmail.com)
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Lettvekt herrer dobbeltsculler (LM2x) - 26 påmeldte lag
NOR

KRISTOFFER BRUN - Bergens Roklub
ARE STRANDLI – Stavanger Roklub

Etter at verdenscupen i Varese bokstavelig talt gikk i do er de to lettvekterne ekstra sultne på revansje i
verdenscupavslutningen og generalprøven før årets VM i Frankrike. Favorittene er som tidligere de to
franskmennene DELAYRE/AZOU, men våre to nordmenn viste seg raskere i forsøksheatet før de dessverre
måtte trekke seg fra resten av forrige verdenscupregatta. Med 26 påmeldte lag er det minst fire løp fra
forsøk til finale, hvor videre avansement i både kvart- og semifinale krever at man er blant de tre beste.
Herrer dobbeltsculler (M2x) – 19 påmeldte lag
NOR

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

Nils Jakob og Kjetil klarte ikke å få seg opp i øverste gir i den siste 500m av finalen i Varese. Tross at
SINKOVIC-brødrene dominerte den finalen, var det et voldsomt tett felt hvor den norske dobbeltsculleren
absolutt var med i medaljekampen de første 1500m. I Sveits satser vi selvsagt på at Nils Jakob og Kjetil får
det til å stemme i spurten. Allerede i forsøksløpet får de måle krefter med kroatene!
Damer dobbeltsculler (W2x) – 17 påmeldte lag
NOR

INGER KAVLIE - Christiania Roklub
MARIANNE MADSEN – Christiania Roklub

De norske jentene Inger og Marianne klarte ikke helt å overbevise under Nordisk Mesterskap på Årungen.
Nå blir kastet rett ut på dypt vann i sitt forsøksheat i Luzern. Der møter de BLR med singelscullerlegenden
KARSTEN og bronsemedaljør fra forrige verdenscupregatta GBR. I tillegg får de anledning til revansje mot
FIN, som tok sølvet for to uker siden i Nordisk.
Herrer singelsculler (M1x) – 21 påmeldte lag
NOR

OLAF TUFTE – Horten Roklubb

Olaf slet med pollen og luftveisinfeksjon i Italia og fikk det derfor tøft allerede i kvartfinalen. I Luzern er
påmeldingen drastisk redusert, så det er ingen kvartfinale denne gang. Men for å sikre avansement direkte
til semifinalen må Olaf være først over målstreken. Det kan bli i overkant tøft når både MARTIN (CRO) og
CAMPBELL (GBR) stiller i hver sin bane ved siden av Olaf.
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Herrer dobbeltfirer (M4x) – deltar ikke
NOR

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

Etter EM i Poznan, Polen og forrige verdenscupregatta i Varese har de fire herrene i dobbeltfireren vist at
de utvikler god båtfart frem til årets VM. De tre yngste i båten kan alle også delta i U23 VM, og under årets
Nordisk Mesterskap viste Martin og Oscar at de har gode sjanser til edelt metall i nettopp U23 VM i
dobbeltsculler. Dette gjør at den norske dobbeltfireren står over verdenscupavslutningen i Luzern.

09. juli 2015
Sjur Øyen, leder Informasjonsutvalget
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