
 

Lovende sesong start for Stavanger-roere under helgens innendørs NM i roing: 
 

Sølv i dameklassen og bronse i juniorklassen 
 
I helgen arrangerte Bærum Roklubb norgesmesterskap i ergometerroing i Rykkinhallen. Stavanger 
Roklub stilte med 17 roere fra junioravdelingen, og disse oppnådde flere meget gode resultater. Og 
nye personlige rekorder for nesten alle de yngste roerne. Dette lover godt for sesongen og den 
første Norgescup regattaen som skal arrangeres på Stokkavannet helgen 27. og 28. mai. 
 

OL medaljør Are Strandli deltok ikke i helgens mesterskap. Han har hatt en pause 
og har ikke fått trent seg opp enda, men roklubbens hadde med 2 første års 
seniorroere, Elisabeth Fritze og Truls Aamodt som begge gjorde det godt. Elisabeth 
tok sølvmedalje i klassen Damer senior lettvekt like bak Maia Emilie Lund fra 
Bergens, men foran Sofie Jensen fra Christianina. Truls Aamodt fikk 7 plass i 
Herrer senior lettvekt. To kjempegode prestasjoner, og det skal bli spennende å 
følge disse to gode lokale senior roerne fremover. 

 
I juniorklassen fikk Håkon B Vengnes bronsemedalje i klassen Herrer junior A.  
 
De øvrige Stavanger roerne i denne klassen var Rasmus Kruse Rasmussen, 
Oskar Dahle, Johan Bull og Torje Pollestad og de kom inn på henholdsvis 8, 9, 18 
og 19 plass. Igjen god roing i en klasse med over 30 deltakere. Senere på dagen 
vant Oskar, Johan, Rasmus og Håkon gull på 4 * 500m stafett i denne klassen.  
 
I jenteklassen Damer junior A hadde Stavanger Roklub med Karen Undset og Line Sørbø i det 
sterke feltet med et tyvetalls av Norges beste juniorjenter. Line vant et av sine innledende heat, men 
totalt endte hun på en 8 plass. Karen tok en meget sterk 6 plass totalt. 
 
Under NM i innendørsroing deles det ut NM medaljer i dame og herreklassen på seniornivå og i 
klassen for de eldste juniorene (Junior A). De yngste roerne konkurrerte derfor i «Åpent 
Bærumsmesterskap» med roere fra hele landet. Og på juniorsiden jobbes det godt fra Stavanger 
Roklub for tiden og dette gir resultater.  
 
I klassen Damer junior D vant Marie Grøsfjeld gullmedalje, og i klassen Herrer junior C fikk Mathias 
Grøsfjeld bronsemedalje og Erik Molværsmyr fikk en fin 16 plass. 
 
I klassen Damer Junior B vant Siri Tønnessen bronsemedalje, mens Caroline Østbø og Maria 
Aamodt kom inn på henholdsvis 11 og 15 plass. Siri er datter til Hege Haaland Tønnessen, som ble 
den første lokale kvinnelige NM vinner i roing i juni 1987. Men Hege ble bare nummer 5 i samme 
klasse under en tilsvarende regatta i 1984, og i så måte ligger Siri foran moren som junior B roer. 
 
I gutteklassen Herrer junior B var det også god roing med en 4 plass til Marius Løe Pedersen og en 
14 plass til Per Størseth Andreassen. 
 
Juniorjentene Caroline Østbø, Marie Grøsfjeld, Maria Aamodt og Siri Tønnessen slo også til med 
gull på 4 * 500m stafett i klassen Damer junior B 
 
 


