Uttak World Cup II i Linz 21-24. juni 2018
Bergen 11. juni 2018
Norgres Roforbud har i dag tatt ut følgende lag til WC II:
PR1X:

Birgit Skarstein (Christiania Roklub)

LW2X:

Maia Lund (Bergens Roklub)
Siri Eva Kristiansen (Christiania Roklub)

W4X:

Marianne Madsen (Christiania Roklub)
Thea Helseth (Aalesunds Roklub)
Anne Een-Sture (Norske Studenters Roklubb)
Inger Kavlie (Christiania Roklub)

LM1X:

Ask Jarl Tjøm (Tønsberg Roklubb)

LM2X:

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

LM4X:

Didrik Wie-Soltvedt (Bergens Roklub)
Oskar Sødal (Kristiansands Roklubb)
Jens Holm (Sarpsborg Roklubb)
Lars Benske (Fredrikstad Roklubb)

M1X:

Kjetil Borch (Horten Roklubb)

M2X:

Jørgen Nilsson (Tønsberg Roklubb)
Erling Øyasæther (Os Roklubb)

M4X:

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

Uttaket følger innstillingen til Landslagssjef Johan Flodin som er vedlagt. Det er gledelig at
landslagssjefen finner så mange lag klar for å delta i World Cup. Dette er trolig den største troppen
Norges Roforbund har sendt til en World Cup.

Med hilsen
Thorvald Jakobsen
Leder TiU
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Norges Roforbund

Uttak og kommentarer Til WC2 i Linz etter uttakslöp på Årungen, Ratzeburg og Beograd
Inledning
De första internationella regattorna, Världscupen i Beograd och den internationella regattan
i Ratzeburg visade att vi på flera sätt är på rätt spår. Vår förbättringspotential är stor då vi
vanligtvis och också i år startar vår tävlingssäsong sent på grund av vårt klimat. Trots detta
har vi många lag som håller världsklass redan nu och därför vågar vi fortsätta tro på det vi
tror på.
Till följd av detta provas en rekordstor trupp till Världscupen i Linz. Några av lagen som sänds
dit är redan etablerade medan andra förtjänar lite tålamod. Detta är naturligtvis en
utmaning för en organisation av vår storlek men vi vill ju framåt och uppåt.
Följande lag tas ut till WC2 i Linz:
1XWPR1, Birgit Skarstein. Birgit startade den internationella säsongen med att sätta
världsrekord och vinna överlägset. Visserligen i liten konkurrens. Birgit er självklart
kvalificerad till WC2 i Linz
1XHLV, Ask Tjöm. Ask följde upp den fina vårsäsongen på hemmaplan med en mycket
hedrande 4:e plats i ett mycket skarpt startfält. Ask har tydligt visat att han har tagit ett sort
kliv sedan 2017 och är naturligtvis kvalificerad til WC2.
1XH, Kjetil Borch.” Kjetil är fullt tillbaka efter sin operation i julas” skrev jag inför Beograd
och inget kunde vara mer sant. Han var blott 2 tiondelar från A-final och fältet av högsta
internationella klass var väldigt komprimerat. Kjetil är väl kvalificerad att fortsätta i 1X mot
Linz.
2XDLV Maia Lund,-Siri Eva Kristiansen. Siri och Maia är en lovande lättviktsdubbel som har
gjort en strålande försäsong. De visade i Ratzeburg att de har en internationell potential
efter en 3:e plats i lättviktsdubbel på lördag och med vinst i öppen klass på söndag.
2XHLV, Kristoffer Brun-Are Strandli. Are och Kristoffer rodde i öppen klass i Beograd och
gick till A-final! Valet att ro öppen klass föklaras av att muskelmmassan fortfarande var lit
hör och vi finner ingen anledning att stressa ned vikten. I Linz ror det lättviksdubbel.
2XH, Jörgen Nilsson-Erling Öyaseter. Redan under våren så beslutade vi att vi skulle skicka
en M2X till WC2. Teslöpen mellan de 5 roddarna vanns av Erling för Jörgen som var precis
för Kris Cato Tohn. Jörgen och Erling gör WC-debut i Linz och Kris Cato sitter i båten i Henley.
4XD Marianne Madsen-Thea Helseth-Anna Sture-Inger Kavlie. Efter det vi sett på
uppkörningen inför och under regattan i Ratzeburg så föll valet på Inger Kavli som stroke
tillsammans med elitgruppstjejerna Thea, Marianne och Anna. Laget visade, genom sin 1:e
plats i Ratzeburg internationell potential.
4XHLV Didrik Wie-Oscar Södal-Jens Holm-Lars Benske. Vi fortsätter vår satsning på 4XHLV.
Trots att inte Ask är med i båten så har vi ett starkt lag. Vi har genom testlopp valt Lars som
stroke tillsammans med Jens, Oscar och Didrik. Båten visade fina kvaliteter redan på
Ormsundsregattan.
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4XH, Martin Helseth-Erik Solbakken-Oscar Stabe-Olaf Tufte. Vår meriterade 4X från 2017
fortsätter vara meriterad. Ett brons i Beograd i ett finallopp där 4 och 5:an från fjolårets VM
besegras kvalificerar båten naturligtvis till WC2. Nils som skulle vara i båten nu måste
fortfarande hänga i läkarstudierna 2 veckor till men en supermotiverad Olaf är klar för en
tävling till. Verkligen kul! Nils är i god träning och ror Henley, EM och VM om allt går som vi
önskar.
Vår övergripande målsättning ät att vara ännu bättre än i Beograd och vi ska kunna ta minst
2 medaljer och vara i 4 A-finaler. Viktigt är också att få en bra resa/erfarenhet för våra
”nyaste” internationella lag.

Årungen 180608
Johan Flodin
Landslagschef

Norges Roforbund, N-0840 OSLO * Bankgiro: 5134 06 06152 * Org. nr.: 934 521 013
Tlf 21 02 90 00 * roing@nif.idrett.no * www.roing.no

Norges Roforbund, N-0840 OSLO * Bankgiro: 5134 06 06152 * Org. nr.: 934 521 013
Tlf 21 02 90 00 * roing@nif.idrett.no * www.roing.no

