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De siste fire årene har Drammen Roklubb vært 
stolt arrangør av den eneste regattaen i Norge 
med internasjonalt tilsnitt.

I 2021, til tross for pandemi og strenge smittever-
nsregler, klarte vi å gjennomføre tidenes rofest i 
Drammen sentrum. 

Da møttes 160 roere til sprintdueller, med elve-
bredden fylt opp av lystbåter, brygga full av lystige  
livsnytere på uteserveringen “Friluften” og kon-
sertlyder fra parken. 

Nå er vi endelig fritatt alle smittevernsregler og 
kan fokusere på sportslig prestasjoner og idretts-
glede! 

Drammen Roklubb kan derfor gledelig melde 
at årets regatta er en markering av sesongstart 
2022, en feiring av sporten og alle våre fantastiske 
utøvere!

Vi håper dere vil være med oss å feire!

Hold av 23. April 2022!

mvh

Velkommen!
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Drammen Rivercup Regatta 2022

Drammen Rivercup er et konkurranseformat som 
skal gjøre roregatta til underholdning, både for 
deltakere og tilskuere:

• Distansen er kortere, farten er høyere 
• Utslagingsmetoden gjør hver duell intens 
• Regattabane midt i sentrum av Drammen

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

De raskeste båtene i hver klasse kvalifiseres til 
sprintduellene.

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

Sprintregattaen følger “knockout” prinsippet: 
Sprintdueller 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 Junior

Damer U19:
101 - D-U19 1x 
102 - D-U19 PR1x 

Damer U17:
105 - D-U17 2x  
Merk distanse for timetrial: 2000m

Herrer U19:
107 - H-U19 1x
108 - H-U19 PR1x

Herrer U17:
111 - H-U17 2x  
Merk distanse for timetrial: 2000m

Tilskuere 2021

Merk!
Utøvere kan kun delta i èn båtklasse hver, pga
løpsoppsett.

Av sikkerhetsmessige årsaker arrangeres beg-
renset antall klasser for yngre utøvere. 

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

Covid-19
Regattaen har utarbeidet egne retningslinjer 
for smittevern. Utøvere og støtteapparat må 
gjøre seg kjent med disse. 

HJB 4x, sprintduell 2019



Båtklasser Senior

Ulrik Pharo Lohne, Finalist MJA 1X 2021

Damer Sr.:
201 - DS 1x (Queen of the river)
202 - DS PR1x 
203 - DS 4x/4-

Damer U23:
204 - Du23 1x  

Herrer Sr.:
206 - HS 1x (King of the river)
207 - HS PR1x
208 - HS 4x/4-

Herrer U23:
209 - Hu23 1x  

Masters mix:
210 - Mix 4x/4-  

Merk!
Utøvere kan kun delta i èn båtklasse hver, pga
løpsoppsett.

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

Covid-19
Regattaen har utarbeidet egne retningslinjer 
for smittevern. Utøvere og støtteapparat må 
gjøre seg kjent med disse. 

Queen of the River 2021 - Thea Helseth



Opphold

Hotell:
Drammen Rivercup har avtale med Drammen 
Riverstation hotel. Her kan overnatting bookes 
til rabatterte priser. Ellers så finnes flere andre 
hoteller med kort avstand til regattabanen:

Drammen Riverstation Hotel
(Nær togstasjonen)
+4731911900

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

Scandic Ambassadeur Drammen
+47 31 012100

Clarion Collection Hotel Tollboden
+47 32 805190

Kickoff Middag: 
Sesongstarten markeres med middag og fest på 
Drammen Riverstation Hotel Lørdag kveld. Finn 
frem finstasen og bli med på fest med den store 
rofamilien av utøvere, familie og støtteapparat.

Påmelding til middag organiseres via vippsinn-
betaling. Husk å merke innbetaling med navn.

Vipps: 511616

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

regatta@Drammenroklubb.no
 

King of the River 2021 - Oscar Stabe Helvig

Drammen Rivercup Arena



Kontakt: 
Ane Bjerknes Friberg

+47 404 98 882
regatta@Drammenroklubb.no

Påmelding

Påmeldingsavgift: 
300 NOK - for 1x
400 NOK - for lag 2x/4x
425 NOK - for bankettmiddag

Påmelding:
Påmelding samlet fra hver klubb.
Eget skjema oversendt per epost:
regatta@Drammenroklubb.no

Påmelding senest innen Lørdag 16. april.

Betalt lisens kreves for deltakelse, i tillegg til 
påmeldingsavgift. Utenlandske utøvere må doku-
mentere betalt lisens eller tilsvarende forsikrings-
ordninger.

Påmelding Master: 
Fødselsår må oppgis for hver utøver. Det bereg-
nes handicap etter internasjonale retningslinjer 
for kvalifiseringsregatta. Sprintfinlaer organiseres 
uten handicap.

Etteranmeldinger: 
Kontakt arrangør. Det kan være mulig mot kom-
pensert påmeldingsavgift.

Betaling: 
Regattadeltakelse faktureres klubber via mail 
etterskuddsvis. 

Bankettmiddag organiseres som egen vipps. 
Bindende påmelding og betaling til 511616 innen 
16. april. Betaling merkes med deltagernavn.

Covid-19:
Som arrangør er vi forpliktet til å tilpasse oss 
gjeldende regelverk for smittevern. Hver klubb 
må bidra til å overholde dette. 

Ved nye retningslinjer forbeholder vi oss retten 
til å tilpasse arrangement og båtklasser etter 
dette.

Regattakontor: 
Fredag  22 april   17:00 - 22:00
Lørdag  23 april   07:00 - 16:00

Lagledermøte: 
Fredag  22 april    19:00
(Teams)

Regelverk: 
Regattaen følger Norges Roforbunds regler for 
konkurranseroing § 37

Kontakt: 
Regattaleder
Ane Bjerknes Friberg  +47 404 98 882

Sekreteriat
Eirik Hexeberg    +47 452 06 113
regatta@Drammenroklubb.no


