PRESSEMELDING – WORLD ROWING CUP III LUZERN (2)
Fredagens forsøk, kvartfinaler og oppsamling er overstått. Halvparten av de norske lagene avanserte
videre, den andre halvparten ror C-finale lørdag.
• BRUN/STRANDLI med raskeste forsøk i lettvekt dobbeltsculler, enkelt videre til semifinale
• BORCH/HOFF inn etter SINKOVIC (CRO) i forsøket, men videre til semifinale i dobbeltsculler
• KAVLIE/MADSEN til C-finale etter sisteplass i forsøk og oppsamling i dobbeltsculler
• TUFTE i singelsculler gikk ut hardt og ledet til rett før 1500m i forsøket, i oppsamlingen gikk det
ikke raskt nok, C-finale lørdag
World Rowing Cup III – Luzern, Sveits
Fredag formiddag åpnet godt i Luzern med solide prestasjoner av begge herredobblene. Damenes
dobbeltsculler åpnet friskt, men måtte ta til takke med tur innom oppsamling. Tufte kjørte enda hardere
ut, men måtte se semifinalebilletten glippe i både forsøket og oppsamlingen.
Veiledende løpsplan lørdag 11.juli
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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

Are og Kristoffer var aldri truet i verken forsøket eller dagens kvartfinale. De cruiset inn til beste forsøkstid
og vant komfortabelt med nesten 5 sekunder på NZL i kvartfinalen. De franske forhåndsfavorittene
DELAYRE/AZOU ble derimot presset av ITA i sin kvartfinale, men de rodde først i mål til beste kvartfinaletid.
I morgen er det semifinaler og nordmennene ror første finale, hvor de får bryne seg på sølvmedaljørene fra
årets EM, GBR.
Herrer dobbeltsculler (M2x) – 19 påmeldte lag
NOR

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

Favorittstempelet til SINKOVIC-brødrene forplikter, og det gjorde de to kroatene ingen skam på i dagens
semifinale. Allerede ved passering 500m var de først i feltet, med Nils og Kjetil på andre og DEN rett bak.
På 1000m øker CRO forspranget, men nordmennene tar ytterligere halvannet sekund på danskene. DEN
skjønner at direktebilletten til semifinalen er på norske hender før passering 1500m. CRO i mål først,
deretter NOR 7.38 sek bak. Lørdag er det semifinale, hvor Nils og Kjetil møter AUS, GER og ITA som alle var
foran nordmennene i Varese. Kun tre går videre til A-finale søndag.
Damer dobbeltsculler (W2x) – 17 påmeldte lag
NOR

INGER KAVLIE - Christiania Roklub
MARIANNE MADSEN – Christiania Roklub

Inger og Marianne forsøkte så godt de kunne å holde følge med BLR og GBR i sitt forsøksheat. Og hadde
grei kontakt med ledelsen ved passering 500m. Men på vei opp til halvveis ble det tydelig at dette ble en
duell i de bakre rekker mot FIN. 5 hundrededeler skilte mellom de to lagene på passering 1000m. Men det
er de finske jentene som får høyest fart inntil mål og går inn foran på en fjerde.
I oppsamlingen var det tre billetter til semifinale, men ved første passering var Inger og Marianne på en
femteplass. I dette løpet var det en fight mellom CRO, AUT og NOR til forbi passering 1000m. Derfra og inn
må de norske jentene la CRO gå, men klarer å bite seg fast på AUT. Inn i mål er det CRO som er sterkest av
de to, men i morgens C-finale får vi se om våre norske jenter har mer på lager.
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Herrer singelsculler (M1x) – 21 påmeldte lag
NOR

OLAF TUFTE – Horten Roklubb

Olaf gutset hardt ut fra start i dagens forsøksheat, vel vitende om at her var det bare én direktebillett til
semifinalen. Både Damir Martin (CRO) og Alan Campbell (GBR) tok opp jakten, men årets Europamester lot
briten og bonden gå ved ca 700m. Tufte i front ved 1000m, men med Campbell like bak. På 1250m setter
Campbell opp farten og dro forbi Tufte rett før passering 1500m. Olaf gir opp kampen og lar briten få
fripass til semifinale.
I ettermiddagens oppsamling var det ISR1 som tok føringen ut fra start, med Olaf og ITA1 hakk i hæl. Tufte
på tredjeplass etter 500m og uten semifinalebillett, men inne for videre avansement ved passering 1000m.
Men ved tredje mellomtid på 1500m hadde Tufte falt lenger bak og innså i den siste 500m at løpet og
videre avansement var kjørt. Olaf inn til 3. plass og C-finale lørdag.

10. juli 2015
Sjur Øyen, leder Informasjonsutvalget

Norges Roforbund, N-0840 OSLO * Bankgiro: 5134 06 06152 * Org. nr.: 934 521 013
Tlf 21 02 90 00 * roing@nif.idrett.no * www.roing.no

