Uttak World Cup I i Beograd 1-3. juni 2018
Bergen 18. mai 2018
Norges Roforbund har i dag tatt ut følgende lag til WC I i Beograd:
PR1X:

Birgit Skarstein (Christiania Roklub)

M1X:

Kjetil Borch (Horten Roklubb)

M4X:

Martin Helseth (Aalesunds Roklub)
Erik Solbakken (Moss Roklubb)
Oscar Helvig (Norske Studenters Roklub)
Olaf Tufte (Horten Roklubb)

LM1X:

Ask Jarl Tjøm (Tønsberg Roklubb)

LM2X:

Kristoffer Brun (Bergens Roklub)
Are Strandli (Stavanger Roklub)

Uttaket følger innstillingen til Landslagssjef Johan Flodin som er vedlagt.

Med hilsen
Thorvald Jakobsen
Leder TiU
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Uttak WC1 i Beograd 2018
Inledning
Det är till stor glädje att roddsäsongen 2018 är i gång- med 2 fina regattor (tack till
arrangörerna) och ett internt event med 2 x 2000 m løp har vi skapat oss en fin bild av nivån
på Norsk Roing. Och det är bra! Fler på högre nivå skapar positivt framtidshopp och en tro på
att det ska kunna bli strålande resultat även 2018.
Utifrån observationer under de 3 ovanstående eventen och under träning och utifrån
tidigare meriter så gör undertecknad följande uttagningar och reflektioner:
Följande lag tas ut till WC1 i Beograd:
Damer singelsculler, PR1
Birgit har under ett flertal år tillhört den absoluta eliten i klassen och är regerande
världsmästare. Birgit gjör en ödmjuk säsongsdebut i Beograd efter skidsäsongen och vi har
full respekt för att tävlingen kommer tidigt men utnyttjar de tillfällen som finns för
internationell benchmarking.
Uttak WC1 2018: Birgit Skarstein.
Herrer singel, åpen klasse
Kjetil är fullt tillbaka efter sin operation i julas, utvecklas varje vecka och arbetar mycket
metodiskt med knät som tål mer belastning i maximal böjning varje dag. Kjetil har vunnit de
2000 meterslopp som varit grundlag för uttag i år och ges därmed möjlighet och mäta sig
internationellt i 1x
Uttak WC1 2018: Kjetil Borch.
Herrer dobbeltfirer, åpen klasse
Vår meriterade 4X från 2017 fortsätter, och detta är vår prioriterade lagbåt i herrar öppen
klass 2018. De 3 roddarna bakom stråken har visat enastående klass och varit nr 2-4 bakom
Kjetil i de 2 senaste tävlingarna. Jag bedömer att vi har (minst) 2 roddare som kan agera
stroke och en av dem Nils Jakob Hoff är inte tillgänglig till Belgrad på grund av examen: Nils
är i god form och väl inne i systemet och kommer sitta i båten senare i säsongen. Den andre,
Olaf Tufte, har officiellt viloår man har hela tiden haft avtalet med Landslagstränare att vara
3-4 veckor från internationell toppform och är långt in i sådan period och kommer stroka i
Belgrad likt på EM 2017.
Uttak WC1 2018: Martin Helseth - Erik Solbakken - Oscar Stabe Helvig - Olaf Tufte
Herrer singel, lettvekt
Ask har under flera år visat sig fram tidigt på året och håller i år än högre klass. Ask kan vara
aktuell för fler båtar under året men är kvalificerad för WC1 och därefter värderas vägen
vidare.
Uttak WC1 2018: Ask Jarl Tjøm
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Herrer dobbeltsculler, lettvekt
Are och Kristoffer is back! Utvecklingen har varit fin för varje vecka för vårt mest stabila lag
den senast olympiska cykeln. De har varit 1:a och 2:a på alla våra interna lopp med Ask
flåsande i nacken och visade en fin början i 2X redan under söndagen på
Forsommerregattaen. Are och Kristoffer är på gång…
Uttak WC1 2018: Kristoffer Brun-Are Strandli.
Kommentar herrar öppen klass:
Vi är naturligtvis observanta på vad som sker med de olika båtarna och deras
resultat/prestationer under tidiga säsongen. Det är en självklarhet att vi ändrar
båtsammansättningar om prestationerna inte är på internationell toppnivå i mitten på
tävlinssäsongen. Minst ett lag på yttersta toppnivå är ett överordnat mål.
Övrige kommentarer:
Vi (tränarteamet)ser en mycket stor potential i en stor grupp roddare som vi menar är
kvalificerade för internationell säsongsdebut. På grund av isläget som gav 2 veckors
förskjutning på säsongsöppningen så tar vi beslutet att låta våra lag som har lite mindre
internationell erfarenhet och där lagsammansättning, lättviktsjustering och som skulle tjäna
mycket på lite mer samträning vänta med WC debut 2018 till Linz.
Utöver de båtar som är uttagna till Belgrad pekar vi ut följande båtar:
Dobbeltsculler damer, lettvekt (2XDLV), Dobbeltfirer damer, åpen klasse (4XD),
Dobbeltsculler herrer, åpen klasse (2XH), Dobbeltfirer herrer, lettvekt (4XHLV).
Uttagsprocess, aktuella individer och framdrift presenteras för dem det betör tidigt i vecka
20.
Årungen 14. mai 2018
Johan Flodin
Landslagschef
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