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Norsk VM bronse i BMX – OL plass også
sikret
Førsteårsjunior Sile Fiskebekk imponerte stort og vant bronse under nattens
VM BMX i Colombia. Samtidig sikret Tore Navrestad etter alt å dømme en
norsk OL plass i Rio.
- Dette var fantastisk gøy. Dette var den første kvinnelige VM medaljen i BMX
noensinne. I tillegg er hun bare førsteårsjunior, og begge foran henne var et
år eldre. Hun viser at hun behersker mesterskapsformatet Supercross. Hun har
hatt en flott utvikling under landstrener Sebastian Kartfjord, sier sportssjef
Hans Falk.

Selv om toppresultatet uteble for Tore Navrestad, tror sportssjefen at vi har
sikret en norsk OL plass.
- Vi hadde store forventninger til Tore Navrestad, men han ble dessverre
hindret i 1/8-finalen og røk ut. Samtidig er vi forholdsvis sikre på at vi får en
norsk startplass i OL. Vi har gått igjennom alle resultatene og kommet frem
til at han skal være kvalifisert, men vi tar et lite forbehold med tanke på det
kompliserte rankingsystemet, sier Falk.
Deadline for OL rankingen er 31. mai og vi forventer at UCI offentliggjør
listen over kort tid etter dette.
Komplette resultater fra VM BMX

Alle bildene som ligger på vår presseside er til fri bruk, så lenge Norges
Cykleforbund krediteres
...........................................................................................................................................................
...........
NCFs arbeid skal bygge på det samme verdifundament som Norges
idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) bygger på.
Idrettens formål er i NIFs lov utttrykt slik (utdrag):- Arbeide for at alle
mennesker gis mulighet til å utøve idrett ut fra sine ønsker og behov.- Være
en positiv verdiskaper for individ og samfunn og dermed styrke sin posisjon
som folkebevegelse og drivkraft i samfunnet.
NCFs formål er å lede norsk sykkelsport og arbeide for å utvikle egen
aktivitet, organisasjon, økonomi og ansatte, slik at forbundet imøtekommer
de krav og utfordringer som våre klubber, medlemmer, norsk idrett og
internasjonal idrett stiller, samt å representere sykkelsporten internasjonalt.
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