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                    PRESSEMELDING 
 
Norgesmesterskapene 2022 –   arrangeres på 
Årungen 26, 27 og 28 august 2022.  

  
 

Norske Studenters Roklub feirer i år 125 års jubileum. Vi arrangerer 
Norgesmesterskapene  i roing den  26 - 28 august. 

 

Mesterskapene starter fredag 26 kl. 1800, med finaler i åtterløpene. Det er 
finaler i junior og elite menn og kvinner. VI kan love spektakulære løp når 
åtterløpene arrangeres. Arrangørklubben NSR har vunnet elite menn i 
åtterløpene i en ubrutt seiersrekke over mange år. Mange klubber er ute 
etter å slå NSR i år. Klarer noen av klubbene å utfordre NSR i år? Det 
ligger an til spennende og jevne løp.  
 
Påmeldingslistene viser at det er mange deltakere som er påmeldt fra 
klubber fra hele landet. Norgesmesterskapet i roing er blant de største 
idrettsarrangementer som går av stabelen i Norge. Bare i åtterklassene er 
det 253 påmeldte roere fordelt på totalt 28 båter i de ulike klasser. 

 

På lørdag starter finalene kl.1430. På søndag starter finalene kl.13.00. 

Alle våre beste roere inklusive fra alle landslagene blir å se i 
mesterskapet. For øvrige roere enten de er yngre roere på vei opp eller 
roere som har trappet ned er det alltid spennende å møte de beste og 
se om de kan utfordre dem. I norgesmesterskapene stilles det med rene 
klubblag. I båtklasser med flere roere må de beste roerne ro sammen 
med klubbenes øvrige roere noe som gjør at det kan bli spennende og 
jevne løp. 
 

Vår nybakte Europamester Birgit Skarstein sitt løp går på søndag kl. 1650.  
 
Våre øvrige landslagsroere stiller også opp og konkurrerer for sine 
respektive klubber. Det ligger an til mange jevne dueller. Vi nevner som 
eksempel dobbeltsculler herrer som går søndag kl. 1350, hvor det ligger 
det an til konkurranse på høyt internasjonalt nivå med flere av våre best 
utøvere på plass.  
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I scullerløpet for kvinner, som går av stabelen søndag kl 13.20, blir det 
spennende å se om noen av de øvrige kan utfordre Siri Eva Kristiansen fra 
Drammen som nylig oppnådde finaleplass i europamesterskapet. Flere 
landslagsutøvere stiller også til start.  
 
Og i scullerløpet for herrer møter vi sølvmedaljevinneren fra OL 2021 Kjetil 
Borch som har sterke utfordrere til mesterskapstittelen.  
 
For våre landslagsutøvere er VM i roing nær forestående og NM blir en del 
av oppkjøringen frem mot mesterskapet. Det vil bli en temperaturmåler på 
om roerne er i rute frem mot VM.  
 

Det arrangeres også Årungenregattaen for de yngre klasser denne helgen. 
Start for finalene er lørdag kl. 1030 og søndag kl. 1000.  
 

Mer informasjon kan finnes på Norske Studenters Roklubs hjemmesider: 
https://roklubben.no/2022/07/18/norgesmesterskapene-2022/ 

Det kan også leses om løpsoppsett og påmeldte roere på Norges 
Roforbunds hjemmesider: https://www.roing.no/nyheter/alt-klart-for-

rosportens-festhelg 

 

Hele regattaen vil bli livestreamet!  Gå til Roforbundets 
hjemmesider for link: roing.no 

Vi håper på bred dekning i norsk presse og at mange fra norsk 
media tar veien til idylliske Årungen for å overvære regattaen.   
 

Dersom noen ønsker å få tilsendt resultater fra sine respektive 
distrikter så vennligst gi meg en tilbakemelding. 
 
Med vennlig hilsen 

Norske Studenters Roklub 

Hans Jørgen Arvesen 
Presseansvarlig 
Mail: presseregatta@gmail.com eller styret@roklubben.no  
Tlf 97183986 
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