PRESSEMELDING – U23 VM I PLOVDIV (6)
Femteplass til Anna Een Sture (NSR) og Hanna Gailis Inntjore (Kristiansand roklubb) i U23 VM. USA
dominerte fra start til mål.
U23 VM – Plovdiv, Bulgaria – Damer toer finale
Anna og Hanna fikk ikke like stor fart ut fra blokkene som de andre lagene i dagens finale. USA tok ledelsen
rett fra start og de to jentene EIFFERT og RATCLIFF var fast bestemt på å legge samtlige konkurrenter i
kjølvannet. Inn til førte passering ved 500m lå våre to norske jenter 5.29 sek bak amerikanerne og hadde
3.83 sekunder opp til bronsemedalje. I den andre 500m opp til passering 1000m halvveis setter de norske
jentene ned rytmen ett hakk til 35 tak i minuttet. Det gir mer båtfart enn GER, men ved passering halvveis
er Anna og Hanna fremdeles på 6. plass. Avstanden opp til USA har nå økt til 10.12 sek og men avstanden
opp til bronsemedaljen er redusert med et halvsekund. Fremdeles med en takt på 35 fortsetter de norske
jentene å ta inn på AUS og FRA. Ved 1500m-merket er det bare 2.22 sek mellom de tre som kjemper om
bronsen. I den siste 500m inn til målstreken er det AUS som mobiliserer mest krefter til høyest båtfart og
knekker både FRA og NOR. De to sistnevnte i duell til målstreken, men FRA først med baugballen over mål.
Anna og Hann inn til en femteplass, 17.49 sek bak de to amerikanerne. GBR tar sølvet og AUS bronsen.
Linker
Se vår egen resultatside med detaljerte resultatlister og informasjon om morgendagens løp:
• http://roing.no/2015-vm-u23
Husk å se morgendagens finaler direkte via World Rowing sine hjemmesider
• http://www.worldrowing.com/
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