
Juliane og Pulle vandt begge sølvmedalje
ved World Cup i München

LW2x. A-finale. Anne Lolk Thomsen og Juliane Elander Rasmussen 
Siden de begyndte på deres ambitiøse OL-satsning i 2010, har Anne og Juliane
kravlet et lille niveau op hver gang vi har set dem til de internationale kaproninger.
En medalje i dag ville være et fantastisk afsæt til de sidste OL-forberedelser, og det
var de udmærket klar over i den danske båd. Løbet udviklede sig hurtigt til en kamp
mellem Danmark, Tyskland, Storbritannien og de nybagte verdensrekordholdere fra
New Zealand. Danskerne virkede opsatte, og Juliane på strokepladsen fyrede en
aggressiv rytme af, som Anne bakkede flot op. Da spurten begyndte, havde Anne og
Juliane en halv længde ned til Tyskland og Storbritannien, der akkurat kom forbi
Danmark i en lignende situation i fredagens indledende. I dag havde danskerne dog
overskuddet, og pigerne holdt den flotte andenplads til mål med cirka 1 meter ned til
tyskerne og briterne. Fantastisk dansk sølvmedalje i den lette damedobbeltsculler! 

Juliane Elander: ”Vi var meget opmærksomme på at ro den aggressivt og holde et
højt tempo ned ad banen. Vi fik desværre en forvirret start på grund af problemer
med startproceduren, hvor lyden i startanlægget manglede, og skulle kæmpe os lidt
op derfra. Vi er rigtig glade for denne sølvmedalje, der er vores bedste resultat
sammen hidtil.”

Tillykke fra Uroerne med den flotte sølvmedalje

-



Flot Sølvmedalje til Helena Nygaard Olsen, Sarah Christensen, Sarah
Jügensen og Christina Pultz. 
Pigerne har trænet og roet i 2X hele foråret og har således ikke haft ret mange timer
sammen i LW4X. Set i lyset af samlede antal timer i samme båd er resultatet ret flot.
Der må kunne hentes meget ind på Polen med en god træningslejr hen over
sommeren inden WM der afholdes midt i August.
Tillykke fra Uroerne.

Fra roning.dk
De danske letvægtspiger havde sølv i sigte hvis resultatet fra gårsdagens
banefordelingsløb stod til troende. Pigerne troede på en gentagelse af sejren over
Italien, der ellers ofte lurepasser i banefordelingsløb. Det blev da også et tættere
løb om sølvet i dag, hvor italienerne kæmpede hårdt. Polakkerne i front kunne de
ikke røre, men pigerne kom i mål som en flot nummer 2 og modtog deres fortjente
sølvmedaljer. Tillykke med det!
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