PRESSEMELDING – WORLD ROWING CUP III LUZERN (3)

•
•
•
•

BRUN/STRANDLI med nest raskeste tid i semifinalene i lettvekt dobbeltsculler, gull i morgen?
BORCH/HOFF med femte beste tid i semifinalene i dobbeltsculler, men ikke rask nok for A-finale
KAVLIE/MADSEN gutset hardt i C-finalen i dobbeltsculler, ledet de første 1000m, inn til tredje
TUFTE i singelsculler ledet fra start til mål i C-finalen, raskere i sin finale på formiddagen enn alle i
ettermiddagens semifinaler

World Rowing Cup III – Luzern, Sveits
Lettvekterne fortsetter og levere slik man er vant til. I morgen, søndag er det kamp om gullet i finalen. For
tungvektsdobbelen ble det en nedtur å ikke kvalifisere seg til finale, det er stang ut med ørsmå, ørsmå
marginer. Olaf var ikke fornøyd med å ende i dagens C-finale, men viste tydelig med seier at det var i
semifinale han skulle vært. De unge og lovende på damesiden fightet hardt ut fra start i dobbeltsculler og
ledet frem til halvveis, god utvikling som lover godt fremover.
Veiledende løpsplan søndag 12.juli
Klasse

Roere

Start

Bane
1

2

3

4

5

6

M2x

(b) Nils Jakob S. Hoff
(s) Kjetil Borch

09:30

FRA

DEN

SRB

NOR

USA1

LAT

LM2x

(b) Kristoffer Brun
(s) Are Strandli

10:33

DEN2

RSA

NOR

FRA

GBR

ITA

Plassering
1->7. totalt
…
6->12. totalt
1->1. totalt
…
6->6. totalt

Se A-finalen direkte
World Rowing sender alle A-finaler direkte via sine nettsider:
• http://www.worldrowing.com/events/2015-world-rowing-cup-iii/
Linker
Alle løp kan følges 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 ledet fra start til mål i dagens semifinale. GBR og ITA holdt godt følge de første 500m, men
klarte aldri å ro forbi nordmennene i den første semifinalen. I den andre semifinalen var det som ventet
franskmennene som kontrollerte fra start til mål. Sammenlignet med Are og Kristoffer lå de akkurat tre
sekunder foran ved første 500m passering. Men på de midtre 1000m er det mer eller mindre likt, med 3
hundrededeler i favør for nordmennene. På siste 500m er Are og Kristoffer raskere enn franskmennene,
men ikke med mer enn litt over 1 sekund. DELAYRE/AZOU inn på 6:52,28, BRUN/STRANDLI inn på nest
beste semifinaletid 1.86 sekunder bak.
Herrer dobbeltsculler (M2x) – 19 påmeldte lag
NOR

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

I dagens første semifinale var det som ventet CRO som vant, men tross semifinalenes kjappeste 500m
rodde ikke SINKOVIC-brødrene inn til bedre enn semifinalenes tredje beste tid. Det var nemlig i den andre
semifinalen at det gikk fort. Styggfort. GER satte trykket fra start og holdt sin ledelse fra start til mål, inn
3.67 sek raskere enn kroatene. Nils og Kjetil hang seg godt på GER fra start, men måtte se at både AUS og
ITA rodde forbi innen passering halvveis på 1000m. Derfra og opp til 1500m økte avstanden ytterligere,
men de to nordmennene satte inn semifinalens raskeste spurt, men dessverre holdt det ikke. Vår
tungvektsdobbel må dessverre se at drømmen om pallplassering i én av årets verdenscupregattaer ikke
oppfylles. Tross femte raskeste tid, er det plassering som gjelder. I morgen blir det B-finale.
Damer dobbeltsculler (W2x) – 17 påmeldte lag
NOR

INGER KAVLIE - Christiania Roklub
MARIANNE MADSEN – Christiania Roklub

På startstreken i dagens C-finale var det de unge lovende, Inger og Marianne, som fikk ta rampelyset fra
resten av feltet. De norske jentene ledet løpets førte halvdel, men måtte se at først AUT og gikk forbi i den
tredje 500m, før svenskene også rodde inn til andreplass foran dem. Uansett en flott prestasjon av de
norske jentene som virkelig satte standeren ut fra startblokkene. Både Sigurd Gullerud, jentenes trener i
Christiania Roklub, og landslagstrener Johan Flodin skryter av dem. «De bidrar godt til bedre raceplan i
forkant og følger den i hvert løp.» Det blir svært spennende å se utviklingen til jentene videre. Det er nok
ennå litt for tidlig å snakke om OL-billett, men man skal ikke utelukke det.
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Herrer singelsculler (M1x) – 21 påmeldte lag
NOR

OLAF TUFTE – Horten Roklubb

Olaf måtte dessverre se semifinaleplassen glippe to ganger i går, men viste alle i formiddagens C-finale at
det var i ettermiddagens semifinaler han skulle vært. Raskest på alle mellomtider og klarte akkurat å holde
seg foran tyske LEINEWEBER som forsøkte seg på å spurte forbi bonden fra Horten i mål. 17 hundredeler
var tidsavstanden mellom dem. Olaf ferdig for helgen med en 13. plass totalt. Nå er det hjem og gjøre de
siste VM-forberedelsene. Klaffer de og Olaf holder seg frisk og rask vet alle i morgendagens A- og B-finaler
at den dobbelte olympiske mesteren ikke er å avskrive i regattaen på Lac-du-Aiguebelette i Frankrike.

11. juli 2015
Sjur Øyen, leder Informasjonsutvalget
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