PRESSEMELDING – JUNIOR VM I RIO (1)
•
•

LINDGREN er første nordmann som får konkurrere på OL-anlegget i Rio, i gutter singelsculler
WIBERG-BUGGE/GRAN ANDREASSEN i jenter dobbeltsculler møter sølvmedaljører fra i fjor, GER
og årets nordiske mestre fra DEN

Rosportens generalprøve på neste års olympiske leker i Rio de Janeiro starter i morgen onsdag 5.august.
VM for juniorer er offisielt prøvemesterskap for rokonkurransene i de olympiske leker. Det betyr at det er
de unge lovende som får prøve regattabanen først. Adrian LINDGREN får dermed æren av å ta de første
åretak i konkurranse på Lagoa Rodrigo de Freitas før dobbelt-olympiske mester Olaf TUFTE.
Veiledende løpsplan forsøk onsdag 05.august
Klasse

Roere

JM1x

Adrian Lindgren

Start
(norsk tid)
14:30

1
PER

Bane
2
3
4
BRA ITA TUN

5
NOR

6

Progresjon
1-4>Q, 5..->R

Veiledende løpsplan forsøk torsdag 06.august
Klasse

Roere

JW2x

(b) Rebekka Wiberg-Bugge
(s) Aasta Gran Andreassen

Bane

Start
(norsk tid)

1

2

3

4

5

15:01

NOR

JPN

USA

GER

GBR

6

Progresjon

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

Linker
Følg alle løp via World Rowings Live Race Tracker
• http://www.worldrowing.com/events/2015-world-rowing-junior-championships/
• http://roing.no/
Pressekontakter
• Leder av informasjonsutvalget Sjur Øyen (41644964 / sjur.oyen@gmail.com)
• Generalsekretær Tine Bjonge (93441380 / tine.bjonge@nif.idrett.no)
04.august 2015
Sjur Øyen, leder Informasjonsutvalget
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Gutter singelsculler (JM1x) - 25 nasjoner
NOR

ADRIAN LINDGREN – Tønsberg Roklubb

Adrian skal ro i det første av fem forsøksheat allerede onsdag. I bane 5 skal han få bryne seg på to
debutanter og to «veteraner». BRA og TUN stiller begge med ukjente roere, men fra PER stiller samme
singelscullerroer som deltok i fjorårets ungdoms-OL i Nanjing, der DEL SOLAR rodde inn til en attende plass.
Argeste konkurrent i onsdagens forsøksheat vil nok bli ITA, Adrian opplevde at GENTILI og resten av den
italienske dobbeltfireren var sterkere enn fjorårets norske dobbeltfirer i VM for juniorer i Hamburg. Får
Adrian revansje i år? De fire beste båtene fra hvert forsøk går rett videre til kvartfinaler.
Jenter dobbeltsculler (JW2x) – 18 nasjoner
NOR

REBEKKA WIBERG-BUGGE – Moss Roklub
AASTA GRAN ANDREASSEN – Christiania Roklub

I fjor rodde Rebekka og Aasta inn til en 10. plass i VM for juniorer i Hamburg. Torsdag skal de ro i det andre
av tre forsøksheat, der de vil møte tre ukjente lag fra JPN, USA og GBR. Men det byr også på to kjente lag
fra GER og DEN. GER er kanskje den heteste medaljekandidaten, begge de tyske jentene har sølv fra
fjorårets VM på hjemmebane i dobbeltfirer. DEN stiller med årets nordiske mestre. Med kun to
direktebilletter til semifinale må våre norske jenter nok levere et finaleløp allerede torsdag, hvis ikke blir
det turen innom oppsamling for videre avansement.
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