PRESSEMELDING – U23 VM I PLOVDIV (3)
Varmt og klamt i Bulgaria, mesterskapets forsøksløp er overstått:
• HOLM/LARSSON til C-finale, to tideler fra semifinaleplass i oppsamlingen
• STURE/SVINGEN til kvartfinale, sjette beste tid i forsøkene
• STURE/INNTJORE til oppsamling etter 3. plass i forsøket
• HELSETH/HELVIG til oppsamling etter 3. plass i forsøket
• WEST/HADLER-OLSEN/FJELDSTAD/NILSSON til oppsamling, sist i forsøket
• SOLBAKKEN til oppsamling etter 5. plass i forsøket
• HELSETH direkte til semifinale etter 2. plass i forsøket, ledet midtre 1000 meter av løpet
• TJØM til oppsamling, sist i forsøket
• HEGGE/KARLSENG til oppsamling etter 4. plass i forsøket
U23 VM – Plovdiv, Bulgaria
Det er nok litt for varmt for norske roere i Bulgaria. Gradestokken har tidvis lignet mer på febermålinger
enn norske sommertemperaturer. Status etter dagens og gårsdagens løp er tross et flertall av lagene til
oppsamling like fullt oppløftende for resten av mesterskapet. Herrenes lettvektsdobbel kvalifiserte seg
direkte til fredagens kvartfinale og Thea Helseth sikret seg direktebillett til semifinalene i singelsculler.
Dagens nedtur var i herrer lettvekt toer, der var det et uhyre spennende og tett oppsamlingsløp, hvor Jens
og Ola, dessverre var fattige to tideler unna billett til videre avansement. Nå venter C-finalen på dem.
Veiledende løpsplan oppsamling og kvartfinale fredag 23.juli
Klasse
BW2-

Roere

(b) Anna Een Sture
(s) Hanna Gailis Inntjore
BM2x (b) Martin Helseth
(s) Oscar S. Helvig
BM4x (b) Halvor West
(2) Arne Hadler-Olsen
(3) Robin Muñoz Fjeldstad
(s) Jørgen Nilsson
BM1x Erik Solbakken
BLM1x Ask Jarl Tjøm
BLW2x (b) Sara Hegge
(s) Agnes Karlseng

Bane

Start
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UKR 1-2>FA, 3..->FB

08:45
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08:50
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BUL

1-3->SA/B, 4..->FC

08:55
09:55

NOR
NOR

USA
SUI

KAZ
GER

ITA
NED

UKR

1-2->SA/B, 3..->SC/D
1-2->SA/B, 3..->SC/D

10:05

BRA

CAN

ESP

NOR

DEN

6

Progresjon

1-3->SA/B, 3..->FC

USA 1-2->SA/B, 4..->FC

Linker
Følg alle løp via World Rowings Live Race Tracker
• http://www.worldrowing.com/events/2015-world-rowing-cup-ii/
• http://roing.no/
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Lettvekt herrer toer (BLM2-) - 14 nasjoner
NOR

JENS HOLM - Moss Roklubb
OLA LARSSON – Sarpsborg Roklubb

Med stang ut i gårsdagens oppsamling var det i dag alvor, ro inn til minst en tredjeplass eller ta til takke
med en C-finale. Ut fra start og til passering 500m kunne det nesten virke som at løpet var kjørt allerede,
bakerst og med 2.76 sek til FRA i front var det tydelig at mange hadde kjørt hardt ut. Gjennom neste 500m
var det derimot nordmennene som hadde nest intervalltid og siste semifinalebillett var på norske hender.
Avstanden opp til nummer 2 også redusert til 0.83 sek. Men JPN satte inn et godt opptrekk i den tredje
500m opp til 1500m, faktisk den raskeste intervalltiden av alle. Det tok dem opp til en andreplass og de
norske lettvekterne har hatt en tøff tredje 500m, og taper nesten to sek til JPN. Men ingenting er avgjort
ennå. Inn gjennom den siste 500m og i sluttspurt til mål gir Jens og Ola alt for å få semifinalebilletten. Det
blir dessverre igjen for langt opp. JPN tar siste billett med en under en meter ned til nordmennene. Da blir
det C-finale på den norske lettvektstoeren.
Lettvekt herrer dobbeltsculler (BLM2x) - 28 nasjoner
NOR

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

I lettvekt herrer dobbeltsculler var det CZE som styrte showet i onsdagens forsøksheat til Patrick og Petter.
CZE ut i front fra start og holdt ledelsen hele veien inn til mål. RUS forøkte å holde følge, men de sprakk
etter passering halvveis. Våre to nordmenn hang seg på de to i fronten og hadde en god fight med NED
gjennom første halvdel opp til passering 1000m. Og fortsetter videre mot mål i en tett duell, passering
1500m er det 15 hundredeler som skiller dem. Men fra 1500m og opp til passering 1750m roter Patrick og
Petter det litt til og NED får en økning i ledelse, en økning de to gutta fra NSR dessverre ikke klarer å tette i
spurten til målgang. Uansett, med en tredjeplass er de videre til fredagens kvartfinaler. Og til dem er de vel
vitende om å ha notert sjette beste tid i onsdagens forsøksheat.
Damer toer (BW2-) – 10 nasjoner
NOR

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

Anna og Hanna fikk en tøff oppgave å henge på USA og GBR fra start i dagens oppsamling. Ved passering
500m var det to sekunder opp til de to i front. Opp til passering halvveis og 1000m ble det tydelig at det var
ingenting å gjøre med USA i front, men de norske jentene tapte ikke mer enn halvsekundet på GBR på
andre. Vel vitende om at det kun er to direktebilletter til A-finale starter Anna og Hanna kjøret for å ta igjen
GBR foran. Ved passering 1500m er forspranget redusert med fire tideler, vil NOR sette inn en rask nok
spurt og gå forbi i mål? Tross den raskeste avsluttende 500m blir det likevel for langt opp til andreplassen.
Anna og Hanna inn 2.06 sek bak GBR og dermed oppsamlingsløp fredag.
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Herrer dobbeltsculler (BM2x) – 18 nasjoner
NOR

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

Martin og Oscar fikk ikke helt farten opp i den først 500m og var bare nummer 5 ved passering, 1.63 sek
bak NED i front. Gjennom den neste 500m og til passering halvveis har de rodd seg opp til tredjeplass, men
ennå 1.39 sek opp til semifinalebillett, som foreløpig holdes av HUN og NED. Opp til tredje 500m-passering
har det kostet litt for HUN å ha ledelsen, NED igjen i front og nordmennene ørlite granne nærmere
semifinalebillett. Men på vei inn til mål nøyer HUN med å holde seg foran den norske dobbelen, Oscar og
Martin innser at den semifinalebilletten er tatt og går i mål på tredje. NED først, deretter fire sek ned til
HUN og fire sek til ned til NOR.
Herrer dobbeltfirer (BM4x) – 14 nasjoner
NOR

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

I dobbeltfirer går det fryktelig fort. Stemmer ikke detaljene i samspillet har man stort sett ikke sjans til å
følge med. Ut fra dagens løp kan det virke som om det var varmen som ga nordmennene et puss, for
allerede etter første 500m lå de over tre sekunder bak. I front var det ingenting å gjøre med NZL, de hadde
en god fight med CAN opp til 1000m, men derfra og opp til 1500m tok de to sekunder og holdt den
ledelsen inn i mål. NOR lå bakerst hele veien til siste spurt, der forsøkte Halvor, Arne, Robin og Jørgen seg
på å knipe fjerdeplassen foran ROU, noe som ble litt for langt opp. Fredag venter oppsamlingsløp i bane 1.
Herrer singelsculler (BM1x) – 23 nasjoner
NOR

ERIK SOLBAKKEN – Moss Roklubb

Erik hadde en tøff oppgave foran seg i sitt forsøksløp i singel. Med kun én direktebillett til semifinale og
seks roere på startstreken var det duket for et ordentlig rotterace ut fra startblokkene. Erik gjorde fin figur
til passering 500m, på tredje og rett over sekundet bak GBR i front. Men opp til passering 1000m skjønte
nok Erik at det ville koste for mye å bli med i fighten inn i mål, så tempoet ble skrudd ned deretter. Inn i
mål til en femteplass, men med forhåpentligvis mye oppsparte krefter til bruk i fredagens oppsamling.
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Damer singelsculler (BW1x) – 15 nasjoner
NOR

THEA HELSETH – Aalesund Roklub

Thea debuterer som U23-senior i årets mesterskap og gjorde ingen skam på seg selv i dagens forsøksløp.
Ut under ett sekund bak CHN ved passering 500m og med et godt trykk gjennom neste 500m opp til
passering 1000m ledet hun med over 2 sek på den kinesiske jenta. Gjennom tredje 500m satt ZHOU opp
farten og det skilte bare 5 hundrededeler mellom dem, med Thea i front. I løpet av den siste 500m var det
ZHOU som rodde fortest, men Thea inn i mål til en andreplass og direktebillett til semifinaler.
Herrer lettvekt singelsculler (BLM1x) – 21 nasjoner
NOR

ASK JARL TJØM – Tønsberg Roklub

Ask hadde kanskje dagens aller tøffeste oppgave foran seg av alle de norske roerne i torsdagens
forsøksløp. Én direktebillett til semifinale og i samme heat som han selv, Pierre HOIUN fra FRA, som har
dominert årets verdenscup og EM. Den oppgaven har nok Ask ment ble i tøffeste laget for allerede ved
passering 500m har Ask innstilt seg på at det blir oppsamlingsløp fredag. Inn sist akkurat under ett minutt
bak franskmannen.
Damer lettvekt dobbeltsculler (BLW2x) – 18 nasjoner
NOR

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

Sara og Agnes fikk god matching ut fra start til passering 500m med CHN, mellom dem var det 0.45 sek.
Men i den neste 500m setter CHN farten opp for å nærme seg den andre direktebilletten til semifinale og
de norske jentene innser nok at det toget har gått for deres del. NZL som forventet, dominerende fra start
til mål, CHN holder på semifinalebilletten som de gikk for etter 500m rodd. NOR til oppsamling fredag.

Pressekontakter
• Leder av informasjonsutvalget Sjur Øyen (41644964 / sjur.oyen@gmail.com)
• Generalsekretær Tine Bjonge (93441380 / tine.bjonge@nif.idrett.no)
23. juli 2015
Sjur Øyen, leder Informasjonsutvalget
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