PRESSEMELDING – U23 VM I PLOVDIV (6)
C-finalene og lørdagens semifinaler er overstått. Høydepunktet fra dagens løp er finaleplass til herrenes
dobbeltsculler. Tre finaleløp gjenstår i mesterskapet, der første par i medaljekamp er damer toer kl 16:00
i dag, lørdag.
• HOLM/LARSSON vinner sin C-finale, det blir en 13. plass totalt
• TJØM vinner sin C-finale, 13. totalt
• HEGGE/KARLSENG på 3. plass i C-finalen, totalt en 15. plass
• STURE/SVINGEN inn på 4. plass i C-finalen, det vil si 16. totalt
• WEST/HADLER-OLSEN/FJELDSTAD/NILSSON vinner sin C-finale, 13. totalt
• SOLBAKKEN inn på 3. plass i C-finalen, da blir det 15. totalt
• HELSETH/HELVIG vinner sin semifinale på tredje beste tid, i morgen blir det medaljekamp
• HELSETH inn til en femteplass i sin semifinale, det betyr B-finale søndag
U23 VM – Plovdiv, Bulgaria
Dagen i Plovdiv startet med C-finaler hvor de norske lagene stort sett innfridde som forventet. Tre seiere
betød tre 13. plasser. Det var nok ingen av roerne som hadde det som målsetning inn i årets U23 VM, men
det er ikke annet å gjøre nå enn å trene bedre frem mot neste års mesterskap.
I semifinalene viste Martin og Oscar meget god form ved å vinne. Det betyr beste seeding og midtre bane i
morgendagens finale. Mellom de tre raskeste tidene fra dagens to semifinaler var det kun 14 hundredeler,
så det ligger an til en tøff medaljekamp. Thea fikk det litt for tøft i sin semifinale, men rodde inn til en
femteplass. Søndag blir det B-finale på Ålesunds-jenta.
Veiledende løpsplan finaler lørdag 25.juli og søndag 26.juli
Klasse

Roere

BW2-

(b) Anna Een Sture
(s) Hanna Gailis Inntjore

Søndag
BW1x
BM2x

Thea Helseth
(b) Martin Helseth
(s) Oscar S. Helvig

Bane

Start
(norsk tid)

1

2

3

4

5

6

16:00

NOR

GER

AUS

USA

GBR

FRA

08:50

USA

CHN

ITA

RUS

NOR

UKR

10:10

ESP

NED

NOR

GER

LTU

HUN

Linker
Se vår egen resultatside med detaljerte resultatlister og informasjon om morgendagens løp:
• http://roing.no/2015-vm-u23
World Rowing sender alle løp direkte på sine hjemmesider
• http://www.worldrowing.com/
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Lettvekt herrer toer (BLM2-) – 13. plass av totalt 14 nasjoner
NOR

JENS HOLM - Moss Roklubb
OLA LARSSON – Sarpsborg Roklubb

Jens og Ola gjorde det litt spennende for publikum i den første halvdelen av sin C-finale i morges. BRA
hadde halvannet sekund ledelse etter 500m, men nordmennene startet innhentingen i løpet av den andre
500m og var 1.16 bak ved passering halvveis. I den tredje 500m satte de to norske lettvekterne BRA på
plass og passerte 1500m med en ledelse på 2.25 sek. Derfra og inn i mål tok Jens og Ola ytterligere
halvannet sekund og vant med 3.70 sek på BRA. 13. plass totalt var nok langt unna forventningene til de to
Østfold-roerne, nå får man se hva som er mulig å utvikle til en lettvektsfirer i løpet av de neste ukene
hjemme i Norge. VM-billett til Frankrike ligger i den potten.
Herrer lettvekt singelsculler (BLM1x) – 13. plass av totalt 21 nasjoner
NOR

ASK JARL TJØM – Tønsberg Roklub

Ask var med i front av feltet allerede fra start i dagens C-finale. 0.21 sek bak TUN ved første 500m og med
0.22 sek ned til AUT var det duket for en god duell mellom de tre i front. Ved passering halvveis er det AUT
som er 0.26 sek bak TUN og Ask 0.17 sek bak der igjen på en tredje. Etter 1000m er det Ask som tar
føringen med en ledelse på 0.79 sek over AUT på passering 1500m. USA oppe på tredje 1.39 sek bak
nordmannen. Inn i mål er det ingen som kan gjøre noe med Ask som vinner med 1.28 sek på USA og 1.64
sek på SWE. 13. plass er heller ikke i en innfrielse av forventningene i forkant av mesterskapet. Men nå blir
det hjem igjen til Årungen og se hva de neste ukene byr på.
Damer lettvekt dobbeltsculler (BLW2x) – 15. plass av totalt 18 nasjoner
NOR

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

Sara og Agnes holdt et godt driv fra start til mål gjennom dagens semifinale. Tredjeplassen deres etter
første 500m var aldri truet gjennom resten av løpet. Inn 14.42 sek bak vinner JPN, og USA inn på
andreplass 13 sek foran de norske jentene. DEN skulle egentlig ha rodd i C-finalen, men trakk båten i
forkant grunnet sykdom.
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Lettvekt herrer dobbeltsculler (BLM2x) – 16. plass av 28 nasjoner
NOR

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

Patrick og Petter hadde i de tre innledende løp til dagens C-finale ligget bak i feltet inntil passering halvveis
og så tatt feltet med storm og hard spurting i avslutningen. I dagens finale snudde de litt opp på det.
Andreplass 1.17 sek bak BUL ved første passering, 500m. Hvor de etterpå avanserte til ledelse ved
passering halvveis. Opp til passering 1500m er det TUR som har overrumplet nordmennene og ligger 1.90
sek foran. Inn i mål er det nok for mye melkesyre på de norske, som mister TUR, BUL og RUS ut av syne.
Patrick og Petter inn på en fjerdeplass, 5.28 sek bak vinner TUR. Vel hjemme i Norge får vi se om også de to
gutta fra NSR melder seg på i uttak til og kvalifisering av en lettvektsfirer i VM.
Herrer dobbeltfirer (BM4x) – 13. plass av 14 nasjoner
NOR

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

Den norske dobbeltfireren satte hjemmepublikummets BUL på plass allerede ut fra startblokkene. Med
1.44 sek ledelse ved 500m, fortsatte Halvor, Arne, Robin og Jørgen å avansere gjennom de neste 1000m.
Hjemmepublikummets heiarop vekket nok noen ekstra krefter i den bulgarske dobbeltfireren, men med
nesten 8 sek å ta igjen var Norge aldri truet. 13. plass totalt er nok en skuffelse for den norske båten, men
det er langsiktig perspektiv på utvikling av den. Blir spennende å se hva neste år vil bringe for de fire gutta.
Herrer singelsculler (BM1x) – 15. plass av 23 nasjoner
NOR

ERIK SOLBAKKEN – Moss Roklubb

Erik satte standarden ut fra startblokkene i en heftig duell mot svensken FREUDENTHAL. Kun 10
hundredeler skiller mellom dem ved passering 500m, i Eriks favør. Opp til halvveis og passering 1000m har
ITA og SWE skubbet nordmannen ned til en tredjeplass, 2.24 sek bak førstemann. I den tredje 500m holder
Erik neste like god fart som de to foran, men har 3 sek opp til ITA på passering 1500m. Inn i mål blir det for
langt å skulle ta igjen både italieneren og svensken. Erik inn på en tredjeplass, 5.83 sek bak ITA og 3.03 sek
bak SWE. For Erik venter det nå full oppkjøring i dobbeltfirer i VM. Landslagstrener Johan Flodin ser det
som sannsynlig at Erik sammen med Bjørn Jostein Singstad, Martin Helseth og Osvar S. Helvig skal sikre seg
OL-billett for en norsk dobbeltfirer til Rio 2016.
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Herrer dobbeltsculler (BM2x) – 18 nasjoner
NOR

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

Martin og Oscar måtte som kjent via oppsamlingen for å sikre seg plass i semifinalen. Og ut fra start er de
relativt kjølige med 3.78 sek bak ledelsen, men 0.61 sek opp til A-finalebillett. Inn gjennom den andre
500m og opp til passering halvveis avanserer nordmennene til andreplassen, ennå 2.45 sek bak ESP, men
med halvsekundet ned til NED på tredje. Derfra og inn tar Martin og Oscar over showet og cruiser seg opp i
ledelse på 34 i takt. På siste 300m til mål setter de inn litt ekstra krefter for å holde avstanden til NED. Den
norske dobbeltsculleren først over målstreken, 1.35 sek foran NED og 5.44 sek foran ESP. Martin og Oscar
noterer tredje beste tid over de to semifinalene. I morgen blir det medaljekamp kl 10:10, norsk tid, og
gutta ror i bane 3.
Damer singelsculler (BW1x) – 15 nasjoner
NOR

THEA HELSETH – Aalesund Roklub

Thea viste ingen respekt for sine eldre konkurrenter i sitt forsøksheat torsdag, der ledet hun midtre 1000m
av løpet. I lørdagens semifinale var det forventet at ting vil hardne til og det ble dermed litt for tøft for
Thea å holde følge med fronten av feltet ut fra start. Tross at det skortet på eksplosiviteten i starten holdt
Ålesundsjenta god fart på båten gjennom løpet. Fra å ligge sist ved passering 500m rodde hun seg opp
forbi USA innen passering halvveis og holdt 5. plassen inn i mål. Søndag morgen er det B-finale på Thea,
med start kl 08:50.
Pressekontakter
• Leder av informasjonsutvalget Sjur Øyen (41644964 / sjur.oyen@gmail.com)
• Generalsekretær Tine Bjonge (93441380 / tine.bjonge@nif.idrett.no)
25. juli 2015
Sjur Øyen, leder Informasjonsutvalget
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