PRESSEMELDING – U23 VM I PLOVDIV (2)
Den norske troppen er på plass i Bulgaria og årets U23 VM. I dag ble trekningen for forsøksløpene onsdag
og torsdag gjennomført. Første par ut er lettvektstoeren med Jens HOLM og Ola LARSSON og deretter
følger lettvektsdobbelen med Patrick Een STURE og Petter SVINGEN. Resten av de norske båtene skal først
i ilden torsdag formiddag. Under følger oversikt på løpstidspunkt og motstandere de norske roerne møter i
sine forsøksløp.
Veiledende løpsplan forsøk onsdag 22.juli
Klasse

Roere

BLM2-

(b) Jens Holm
(s) Ola Larsson
(b) Patrick Een Sture
(s) Petter Svingen

BLM2x

Start

Bane
1

2

3

4

5

6

17:05

BRA

USA

GRE

GBR

NOR

17:25

NED

RUS

KOR

IRL

CZE

NOR

6

Progresjon
1-3>SA/B, 4..->R
1-4->Q, 5..->R

Veiledende løpsplan forsøk torsdag 23.juli
Klasse

Roere

BW2-

(b) Anna Een Sture
(s) Hanna Gailis Inntjore
(b) Martin Helseth
(s) Oscar S. Helvig
(b) Halvor West
(2) Arne Hadler-Olsen
(3) Robin Muñoz Fjeldstad
(s) Jørgen Nilsson
Erik Solbakken
Thea Helseth
Ask Jarl Tjøm
(b) Sara Hegge
(s) Agnes Karlseng

BM2x
BM4x

BM1x
BW1x
BLM1x
BLW2x

Start

Bane
1

2

3

4

5

09:25

FRA

UKR

USA

NOR

GBR

10:15

NED

RUS

HUN

NOR

IRL

Progresjon
1-2>FA, 3..->R

BUL

1-2->SA/B, 3..->R
1-3->SA/B, 4..->R

10:30

NZL

CAN

ROU

UKR

NOR

10:40
11:10
11:50

GBR
UKR
FRA

NOR
CHN
MDA

IRL
USA
GER

SLO
NOR
NOR

MON
KOR
CHN

RUS

12:10

THA

NOR

DEN

NZL

ITA

CHN

SRB

1->SA/B, 2..->R
1-3->SA/B, 4..->R
1->SA/B, 2..->R
1-2->SA/B, 3..->R

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)
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Sjur Øyen, leder Informasjonsutvalget
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Lettvekt herrer toer (BLM2-) - 14 nasjoner
NOR

JENS HOLM - Moss Roklubb
OLA LARSSON – Sarpsborg Roklubb

I det andre forsøksheatet av totalt tre møter Jens og Ola et variert utvalg med motstandere, hvor flere har
erfaring fra internasjonale konkurranser i lettvektsfirer. GBR antas å være favoritt av de fem båtene i
heatet, hvor stroken tok sølv i fjorårets U23 VM i BLM4-. USA kan skilte med en 7. plass fra fjorårets U23
VM, også i BLM4-. GRE var innom årets verdenscupavslutning i Luzern, men tok kun en 16. plass totalt,
også i LM4-. BRA er nok den svakeste konkurrenten med en 20. plass fra junior-VM og en 23. plass i
fjorårets VM, som beste meritter for hver av de to roerne. De tre første i heatet går direkte videre til
semifinale.
Lettvekt herrer dobbeltsculler (BLM2x) - 28 nasjoner
NOR

PATRICK EEN STURE – Norske Studenters Roklub (NSR)
PETTER SVINGEN – Norske Studenters Roklub (NSR)

Herrenes lettvekt dobbeltsculler er U23 VMs mest populære øvelse og roerne må belage seg på
kvartfinaler. Patrick og Petter starter fra ytterste bane i det første av fem forsøksheat onsdag. Der antas
det at NED i bane 1 vil være de tøffeste konkurrentene, roerne har en 6. plass fra fjorårets VM på
hjemmebane i lettvekt dobbeltfirer (LM4x). RUS, KOR og IRL har alle debutanter om bord, de to
førstnevnte nasjonene har lavere plasseringer fra én tidligere konkurranse på halvparten av mannskapet.
CZE fikk prøve seg i årets første verdenscupregatta, hvor de tok hjem en 9. plass. De fire første i hvert
forsøksheat går videre til kvartfinaler.
Damer toer (BW2-) – 10 nasjoner
NOR

ANNA EEN STURE – Norske Studenters Roklub (NSR)
HANNA GAILIS INNTJORE – Kristiansand Roklubb

I det tredje og siste forsøksheatet skal Anna og Hanna få sterkest konkurranse fra USA, der roerne i båten
hver for seg kan skilte med gull og sølv fra fjorårets U23 VM i BW8+ og BW2-, og sølv fra junior-VM i JW4- i
2012. Deretter antas UKR som tok 7. plass i fjorårets Ungdoms-OL i Nanjing som største utfordrer. FRA har
hver sin 9. plass i JW4- å vise til fra 2011 og 2013. Den største overraskelsen er kanskje GBR, hvor det på
forhånd var antatt at Anna og Hanna skulle få en ny duell mot roerne de vant over i årets Henley Women’s
Regatta. Men GBR stiller i stedet med en debutant og en hjemflyttet Sørafrikaner, som tok en 8. plass i
JW2- i 2011. Her er det kun de to beste som går direkte videre til A-finale.
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Herrer dobbeltsculler (BM2x) – 18 nasjoner
NOR

MARTIN HELSETH – Aalesunds Roklub
OSCAR STABE HELVIG – Norske Studenters Roklub (NSR)

De to sterkeste kortene i elitelandslagets dobbeltfirer har til dette U23 VM funnet sammen i dobbeltsculler
og skal i det andre av tre forsøksheat få teste seg mot et godt utvalg av europeiske nasjoner. Både RUS og
IRL stiller med debutanter, samt ene halvdel fra BUL, makkeren kan vise til en 9. plass i JM8+ fra 2012. HUN
fikk prøvd seg i årets andre verdenscupregatta, men det holdt ikke til bedre enn en 15. plass. NED stiller
med halvparten av laget som tok en 6. plass i dobbeltfirer under fjorårets U23 VM. De to beste fra hvert
heat går direkte videre til semifinaler.
Herrer dobbeltfirer (BM4x) – 14 nasjoner
NOR

HALVOR WEST – Bærum Roklub
ARNE HADLER-OLSEN – Os Roklubb
ROBIN MUÑOZ FJELDSTAD – Moss Roklubb
JØRGEN NILSSON – Tønsberg Roklub

Tross at elitelandslagets dobbeltfirer består av tre U23-roere er det denne kombinasjonen som stiller for
Norge i årets U23 VM. Det er det ingen grunn til å kimse av og de fire unge, lovende starter ytterst i det
andre av de tre forsøksheatene. Her stiller både NZL og CAN med nesten samme lag som i fjorårets U23
VM, men med innbytte på henholdsvis baug og sete 2. Så får man se om det gir mer fart enn plasseringene
de fikk i fjor på henholdsvis 9. og 7. plass. ROU har med seg tre medaljører fra tidligere junior-VM, samt en
roer i fjorårets båt som kom på 5. plass. Siste nasjon i nordmennenes forsøksheat er UKR, som har satt
sammen en båt av åtterroere, der tre tok 9. plass i fjorårets U23 VM og en av dem rodde inn til en 7. plass i
årets EM. De tre beste i hvert forsøksheat går direkte til semifinaler.
Herrer singelsculler (BM1x) – 23 nasjoner
NOR

ERIK SOLBAKKEN – Moss Roklubb

Erik er sistemann fra elitelandslagets dobbeltfirer som er ung nok til å delta i U23. Nå handler det kun om å
flytte båt alene og i det første av fire forsøksheat skal han få måle krefter med fire andre europeere og et
fyrstedømme. Av de fem konkurrentene har både GBR og SRB henholdsvis en 14. plass fra årets andre
verdenscupregatta og en 9. plass fra årets EM. IRL debuterer internasjonalt, mens SLO kan vise til en 12.
plass i årets Bled International Regatta. Sistemann fra MON dro i land en 23. plass i fjorårets U23 VM. Her
er det kun én direktebillett til semifinalene, resten må innom oppsamling for videre avansement.
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Damer singelsculler (BW1x) – 15 nasjoner
NOR

THEA HELSETH – Aalesund Roklub

Thea skal ro det tredje og siste forsøksheatet der hun vil møte to debutanter fra CHN og USA. UKR har en
nest sisteplass i dobbeltfirer fra U23 VM i 2013 å vise til, mens KOR rodde inn til en 18. plass i årets andre
verdenscupregatta i singelsculler.
Herrer lettvekt singelsculler (BLM1x) – 21 nasjoner
NOR

ASK JARL TJØM – Tønsberg Roklub

Ask har allerede fått to prøve seg i to internasjonale regattaer denne sesongen, først EM og deretter den
andre verdenscupregattaen. Det betyr at han har god kjennskap til hva som venter i det første av fire
forsøksheat i Plovdiv. Internasjonal regattaerfaring har ikke de to utøverne fra CHN og RUS, de er begge
debutanter. Men GER tok en fjerdeplass i lettvekt dobbeltfirer i fjorårets U23 VM og MDA har vært nederst
på resultatlistene i både fjorårets U23 VM og junior-VM i 2013, begge ganger i singelsculler. Men den
absolutte favoritten til å vinne årets U23 VM i lettvekt singelsculler er FRA, som har gull i både årets EM og
verdenscupregatta nummer to. Vi får se om Ask går offensivt ut og vil prøve å ta den ene direktebilletten til
semifinale foran franskmannen. Med andre ord er det kun førstemann i hvert heat som avanserer direkte.
Damer lettvekt dobbeltsculler (BLW2x) – 18 nasjoner
NOR

Sara Hegge – Christiania Roklub (CR)
Agnes Karlseng – Norske Studenters Roklub (NSR)

De to lettvekterne Sara og Agnes er den siste norske båten som skal ro forsøk og de ror i det første av de
tre forsøksheatene. Der møter de stort sett utøvere med tidligere mesterskapserfaring, DEN, ITA og CHN
har alle vært med i U23 VM eller verdenscupregatta tidligere. Men det er NZL som virkelig skiller seg ut. De
to jentene har gull og fjerdeplass å se tilbake på i lettvekt singelsculler i årets to siste verdenscupregattaer.
Zoe MCBRIDE sees på som den neste store singelscullertalentet fra New Zealands gullmedaljefabrikk. Det
blir nok NZL først over målstreken torsdag, men med to direktebilletter til semifinalene i hvert forsøksheat
er det åpent for de norske jentene å gå direkte videre.
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