VM i roing 2015: Bronse til Are og Kristoffer
i LM2x og til Birgit i ASW1x + flott
fjerdeplass til Olaf. Gratulerer så masse ☺
VM 2015 var OL-kvalifisering for Rio i 2016, og Norges
hårete mål før VM var 2 medaljer, 3 finaler og 4 OL plasser.
Dessverre kom M2x på den første plassen etter OL kravet og
følgelig er ikke båten direkte kvalifisert til Rio neste år. Men de to
siste plassene kan sikres ved å bli nummer 1 eller 2 i kvalikregattaen i Luzern i mai neste år.
Men Olaf imponerer. I et VM med rekordmange 1300 utøvere fra 77 nasjoner har Olaf sikret
Norge plass i M1x i fjerde OL på rad og et eventuelt Rio OL vil bli hans sjette OL. Fantastisk!
Her er Norges resultater:
Klasse

VM plass

Båten kvalifisert til OL 2016?

M1x

4

Direkte kvalifisert til OL Rio

LM2x

BRONSE

Direkte kvalifisert til OL Rio

M2x

12

Ny sjanse i Luzern 2016? (Kvalik om 2 ledige plasser)

M4x

14

Ny sjanse i Luzern 2016? (Kvalik om 2 ledige plasser)

ASW1x

BRONSE

Direkte kvalifisert til Paralympics i Rio

Check

Are og Kristoffer
Kristoffer Brun og Are Strandli tok bronse i lettvekt dobbeltsculler under VM i Frankrike, etter
det de selv beskriver som den tøffeste finalen noensinne. Begge nordmennene lå rett ut etter
de kom opp på bryggen, og det var tydelig at de hadde tatt ut alt de hadde.
– Det var helt jævlig. De siste 300 meterne så var det bare stopp, sier Strandli.

– Men så henter dere likevel hjem en medalje. Det må jo smake godt?
– Ja, det smaker veldig godt, sier Brun og hoster før han legger til:
– Du får liksom melkesyre opp i øynene til og med. Det er godt å takle litt press. Vi prøvde,
også ble det medalje. Det er vi veldig godt fornøyd med, understreker han.
– Det er den beste prestasjonen vi har gjort på lenge. Det var beintøft, og vi gikk og vi gikk.
Det var ikke mer å hente, forteller Brun til TV 2 mens han fortsatt hiver etter pusten.
De norske roerne har vært utrolig stabile de siste årene, og har levert pallplasser i hvert løp
etter at de tok VM-gull i 2013. Lørdagens medalje er deres sjuende tredjeplass på rad, for
også i fjorårets VM ble det bronse.

Birgit
Birgit Skarstein kjempet til seg en bronsemedalje i VM tross ribbeinsbrudd.
- Det er klart at skaden ikke ga noen optimal oppladning, og vi fikk ikke kjørt superkompen
som planlagt. Men jeg hevder meg mentalt og fysisk på tross av forholdene. Og det er veldig
bra med tanke på OL og Paralympics neste år.
Den tøffe jenta har rodd alle tre konkurransene med brudd i to ribbein. Hun har fortalt at hun
har vondt for å puste. Det setter prestasjonen hennes i et spesielt perspektiv.

Olaf
Olaf Tufte (39) åpnet bra og kjempet hardt under VM-finalen i singelsculler. Ved passering
etter 1000 meter var 39-åringen på 5. plass, drøyt to sekunder bak teten. Tufte fortsatte å bite
seg fast, og prøvde hardt, men måtte etter hvert innse at pallplassen kom til å glippe.
Fjerdeplassen i VM er likevel en stor opptur for 39-åringen fra Horten, som viser at han
fortsatt henger med i verdenstoppen.
– Jeg var stiv etter halvannet minutt. Da var jeg ordentlig full av syre, så jeg er forbanna for at
jeg ikke er med når toget går. Da de tre første dro på gassen på 1250 meter hadde ikke jeg
noe å svare med. Jeg prøvde, men det var tomt, sier en skuffet Tufte til TV 2 mens han sykler
ned.
Etter 2000 knalltøffe meter og snaut sju minutter var finalen avgjort. Tsjekkiske Ondrej Synek
tok gull, mens Olaf Tufte til slutt endte på 4. plass. Newzealandske Mahe Drysdale tok 2.
plassen foran Mindaugas Griskonis fra Litauen.

– Noen mener jeg er en gammel tulling. De som mener det, kan gå og legge seg
Fredag sikret 39-åringen sin første VM-finale siden 2011, og var eldstemann i feltet. Det
brydde de yngre gutta seg lite om.
– Jeg tenkte som så at gutta må jo vise meg litt respekt, men det var ikke snakk om det. Så
det får jeg ta på kammerset med de litt senere, sier han med et smil, før han legger til:
– I dag var planen til Johan og meg at jeg skulle gi alt jeg hadde i 1500, og se hvordan det
gikk. Det er ganske hårete, for det er rett og slett helt jævlig. Jeg håper at noen mister hodet,
eller dør halvveis, for det er det lett å gjøre. Men jeg er fornøyd med at jeg turte det. Jeg gikk,
og det gikk litt tomt før planen. Det får vi ta på lærekontoen, for det er første regattaen i år
som jeg har holdt meg frisk. Så får vi se til neste år, da får de passe seg, sier veteranen med
et glimt i øyet.
– Jeg er vanvittig fornøyd med å være i finalen, men samtidig er jeg er egentlig veldig skuffet.
Skuffet fordi vi som lag bommer på den ene viktige kvalikplassen vår i dag. Jeg må innrømme
at det preget meg litt før start, selv om jeg prøvde å nullstille. Det var liksom ikke inngangen
på løpet jeg ville ha, forteller Tufte.
Neste års sommer-OL blir vestfoldingens sjette. Han debuterte under lekene i Atlanta i 1996,
og har to gull i singelscullerfra Athen (2004) og Bejiing (2008). Pluss ett sølv i dobbeltsculler
sammen med Fredrik Bekken fra Sydney-OL i 2000.
– Veldig mange har avskrevet meg eller bedt meg om å legge opp – og noen mener jeg er en
gammel tulling. Men jeg har kvalifisert meg til OL, og det er det aller viktigste. Så til dere som
ikke tror at ting er mulig, dere kan gå og legge dere, sa Tufte til TV 2 etter semifinalen fredag

