PRESSEMELDING – U23 VM I PLOVDIV (8)
SØLV til Martin Helseth (Aalesunds rk) og Oscar S. Helvig i dobbeltsculler!
Åttendeplass til Thea Helseth (Aalesunds rk) etter en sterk andreplass i B-finalen i singelsculler.
U23 VM – Plovdiv, Bulgaria
Herrer dobbeltsculler (BM2x) – Martin Helseth (Aalesunds rk) og Oscar S. Helvig (NSR)
GER ut som en rakett fra startblokkene i dagens finale og tar ved passering en imponerende ledelse på
over 1.33 sek ned til ESP på andreplass. Martin og Oscar 3.9 sekunder bak GER i front, men disse gutta er
så drevne nå at her skal man ikke bekymre seg for hva som skjer i første halvdel. Medaljene deles ut til
passering 2000m og selv om avstanden opp til GER øker ytterligere ved passering halvveis, følger Martin og
Oscar løpsplan. 6.26 sek bak ved 1000m, men en tredjeplass bak NED på andre. I den tredje 500m setter
nordmennene farten opp og starter kjøret for å plukke de siste to plasseringene i front. Ved 1500m har
GERs forsprang blitt redusert med ett sekund og NED må starte å skjønne at her kommer de norske
vikingene farlig fort bak dem. Og i den siste 500m er det tydelig at nordmennene skal spurte raskest. NED
må se nordmennene ta fra dem sølvet, men det blir litt for langt opp til GER som vinner med rett under en
båtlengde. Uansett Martin og Oscar sikrer SØLV i Plodviv! Resten av Norge kan starte å glede seg til årets
VM, der dobler Martin og Oscar mannskapet med Erik Solbakken (Moss rk) og Bjørn-Jostein Singstad
(Horten rk). De fire skal jakte på billett til OL i Rio 2016!
Damer singelsculler (BW1x) – Thea Helseth (Aalesunds rk)
Der det så u til å mangle litt krefter i gårsdagens semifinale viste Thea Helseth at hun hadde mer på lager
og tok ledelsen ut fra startblokkene i dagens B-finale. Men RUS i banen ved siden holder høyere fart når
takten legges om ved 250m rodd og Thea er på andreplass 1.61 sek bak ved første 500m-passering. Inn i
den andre 500m og på vei opp til 1000m må Ålesundsjenta se CHN ro seg forbi på merket er det 2.93 sek
opp til RUS i front. UKR oppe på siden av Thea og USA og ITA umiddelbart bak. På den tredje 500m er det
CHN som kontrollerer i front, men RUS og Thea ror omtrentlig like fort opp til passering 1500m. RUS med
et forsprang på 3.26 sek ned til den norske jenta og igjen bare noen små hundredeler ned til fjerdeplassen,
USA. Men i den siste 500m er det Thea som mobiliserer den raskeste spurten når det gjenstår 200m av
løpet. CHN er det lite å gjøre med, men RUS må se at Thea bokstavelig talt fosser forbi inn til en andreplass
i B-finalen, som er en meget respektabel 8. plass totalt i årets U23 VM. Vi gleder oss til fortsettelsen!
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Linker
Se vår egen resultatside med detaljerte resultatlister og informasjon om morgendagens løp:
• http://roing.no/2015-vm-u23
Eller se World Rowing sine hjemmesider:
• http://www.worldrowing.com/
Pressekontakter
• Leder av informasjonsutvalget Sjur Øyen (41644964 / sjur.oyen@gmail.com)
• Generalsekretær Tine Bjonge (93441380 / tine.bjonge@nif.idrett.no)
26. juli 2015
Sjur Øyen, leder Informasjonsutvalget
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