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2019 Drammen og Norge har en tradisjon for å dyrke frem 
roere i verdensklasse. Til tross for både ufordelaktig 
klima og liten utøvermasse, har norsk ropsort sanket 
flere medaljer enn noen annen olympisk sommergren. 
Senest nå i VM 2018 kom de norske roerne hjem med 
to gullmedaljer!

27. april 2019 har vi invitert alle roere i Norge og en 
rekke internasjonale storheter til byen for å starte ses-
ongen med et brak. Og vi håper på stor oppslutning 
blant næringsliv og innbyggere i Norges mest idretts- 
glade og entusiastiske by!

Drammen Rivercup Regatta ble etablert i 2017 og 
gjenomførte første regatta i 2018. Med over 100 båter 
til start og fullt oppmøte fra både det norske og det 
svenske landslaget ble regattaen en gigantisk suk-
sess!

For kommende regatta skal vi arbeide knallhardt for å 
gjenskape denne suksessen. Og vise frem både byen 
og rosporten fra sin beste side.

Kanskje vi med hjelp fra dere kan mobilisere nok 
krefter til både å skape en ny begivenhet i byen og 
hjelpe de talentfulle roerne mot nye meritter:

Neste store mål er olympiske leker i Tokyo 2020, og 
kvalifiseringen starter i år. 

Hold av 27. april 2019!
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Velkommen!
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Drammen Rivercup Regatta 2019

Drammen Rivercup regatta er en regatta som fokuserer 
på sportens underholdningsverdi og representerer et 
nytt format i norsk sammenheng:

•	 Distansen er kortere 
•	 Utslagingsmetoden gjør duellene mer intense 
•	 Konkurransen foregår midt i byen.

Time trial:
Kvalifiseringsregattaen organiseres med intervallstart. 
Distansen er ca. 2000m, tilsvarende en vanlig regatta, 
strekningen er uoppmerket.

De raskeste båtene i hver klasse kvalifiseres til sprint-
duellene.

Sprint:
Sprintfinalene foregår midt i Drammen sentrum.
Med start ved bybrua og målgang utenfor Drammen 
Roklubbs klubbhus. Banen vil være merket og distansen 
utgjør ca. 500m.

Sprintregattaen følger “knockout” prinsippet: Sprintduel-
ler med to båter i hvert løp. Vinner av duellen går videre 
til neste runde.

Vinnerne i hver klasse blir behørig titulert. Vinnere av 
klassene Dame og Herre singlesculler får de høyt-
hengende titlene “Queen of the river” og 
“King of the river”.

Regattabane kvalifisering ca. 2000m

Regattabane sprint ca. 500m



Båtklasser

Kvinner:
W1x Sr.   “Queen of the river race”
W1x Jr.  
W4X Sr. 
W4X Jr. B

Menn:
M1x Sr.  “King of the river race “
M1x Jr.  
M4- Sr 
M4X Jr. B

Mix:
4X Master Mix 
4- Master Mix

Paraklasser:
Drammen Roklubb ønsker alle pararoere velkommen til 
regattaen! Paraklasser vil bli tilpasset påmelding.

Av sikkerhetsmessige årsaker arrangeres begrenset 
antall klasser for yngre utøvere.

Arrangør vil ved behov gjøre endringer av løpsoppsett 
slik at regattaen får størst mulig verdi for utøvere og 
publikum.

For eksempel:
Dersom båtklasse 1X har stor påmelding vil det vurderes 
å arrangere eget løp for utøvere tilhørende U23.

King of the river 2018 - Martin Helseth, NOR

Queen of the river 2018 - Lovisa Claesson, SWE



Bankett

Sesongåpningen markeres med prisutdeling og middag 
på Comfort Hotell Union. Vi inviterer alle roere, støttespill-
ere og deres familier til en Kick-off!

Middagen var en strålende suksess i 2018 med over 150 
gjester i alle aldre og fra hele Norge. Her kan konkurrent-
er knytte nye bånd. De talentfulle kan møte sine forbilder. 
De suksessrike kan møte sine læremestre. Og alle kan 
glede seg over at nok en rosesong står for døren!

Vi håper å se så mange som mulig og gleder oss til å 
dele kvelden med dere!

Påmelding til bankett gjøres via eget påmeldingsskjema:

www.deltager.no
(Søk etter Drammen Rivercup 2019)

Regattabanen

Drammen Rivercup 2018, 1x duell



Opphold

Privat innkvartering:
Drammen Roklubb vil forsøke å være behjelpelig med 
privat innkvartering for de som måtte ønske dette. 

Kontaktperson: 
Stein Hoff +47 971 79 605

Hotell:
Drammen Rivercup er stolt av å samarbeide med Com-
fort Hotel Union Brygge og anbefaler tilreisende å henv-
ende seg til de. Her er det fremforhandlet spesialavtale 
for de som henviser til Drammen Rivercup.

Comfort Hotel Union Brygge 
(Nær regattabanen)
+47 32 217000

Scandic Ambassadeur Drammen
+47 31 012100

Clarion Collection Hotel Tollboden
+47 32 805190

Servering: 
Drammen roklubb vil sørge for enkel bevertning i egen 
kiosk ved klubbhuset.

Regattabanen er midt i Drammen sentrum og det er kort 
vei til byens kafeer og restauranter.

Spørsmål:
Dersom det skulle være noe dere lurer på så ta gjerne 
kontakt. Vi er tilgjengelig på mail:

regatta@Drammenroklubb.no

Drammen Rivercup 2018, M4- duell

Drammen Rivercup 2018, Glade vinnere M4-



Påmelding

Påmeldingsavgift: 
300 NOK / 30 euro for single
400 NOK / 40 euro for lag (4x/4-)

Early bird rabatt før 10.02.19:
250 NOK / 25 euro for single
350 NOK / 35 euro for lag (4x/4-)
inntil 20 påmeldinger per klubb

Betaling: 
Via eget system ved påmelding.

Påmelding:
Påmelding gjøres enkelt på nett
www.deltager.no
(Søk etter Drammen Rivercup 2019)

Påmelding senest innen Mandag 8. april 2019 kl 23:00.

Betalt lisens kreves for deltakelse, i tillegg til påmeld-
ingsavgift. Utenlandske utøvere må dokumentere betalt 
lisens eller tilsvarende forsikringsordninger.

Påmelding Master: 
Fødselsår må oppgis for hver utøver. Det beregnes 
handicap etter internasjonale retningslinjer.

Bankett middag:
Påmelding til bankett har eget skjema
www.deltager.no
(Søk etter Drammen Rivercup 2019)

Etteranmeldinger: 
Kontakt arrangør. Det kan være mulig mot kompensert 
påmeldingsavgift.

Regattakontor: 
Fredag  26 april   17:00 - 22:00
Lørdag  27 april  07:00 - 16:00

Lagledermøte: 
Lørdag  27 april   07:00

Regelverk: 
Regattaen følger Norges Roforbunds regler for konkur-
ranseroing § 37

Kontakt: 
Regattaleder
Martine Granhaugen Stryken  +47 480 40 809

Sekreteriat
Eirik H. Henriksen   +47 452 06 113

Mail: 
regatta@Drammenroklubb.no



Kontakt: 
Martine G. Stryken 

+ 47 480 40 809
regatta@Drammenroklubb.no

Ambassadører:

Samarbeidspartnere:

Concept2 Norge AS
www.concept2.no

COMFORT HOTEL®

UNION BRYGGE


