DANSK RULLESKØJTE UNION
Til
De sjællandske medier

PRESSEMEDDELELSE
Danske rulleskøjteløbere i international konkurrence.
I weekenden fra d. 4. – 6. juli 2014 deltog det danske rulleskøjtelandshold under Dansk
Rulleskøjte Union (DRsU) inden for disciplinen kunstløb i stævnet PRESTIGE
INTERNATIONAL 2014 i Paris.
10 rulleskøjteløbere i alderen fra 11 – 17 år, som til dagligt træner i Frederikssund
Rulleskøjteklub (FRISK), Smørum Rulleskøjteklub (SRK) og Rulleskøjteafdelingen i
Næstved Idrætsforening (NIF), dystede mod godt 100 andre rulleskøjteløbere fra Tyskland,
Belgien, Schweiz, Spanien, Italien og naturligvis Frankrig.
Stævnet er en årlig tilbagevendende begivenhed, og da niveauet af rulleskøjteløbet er højt,
fordi kunstrulleskøjteløbet er langt mere udbredt i konkurrenternes hjemlande end i
Danmark, er deltagelsen med til at inspirere og styrke de danske løberes præstationer.
Landsholdet trænes af Louise Buch Kastrup, som forklarer: ”Udover et social aspekt
løberne imellem er det meget lærerigt for dem at deltage i internationale stævner. Det
skyldes, at der er mere pres på og flere nerver hos løberne end ved stævner i Danmark,
hvor løberne kender hinanden. Man bliver ikke bare automatisk nr. 1 i Paris. Løberne
styrkes også, fordi hallen kræver et andet hjulsetup på skøjterne, og antallet af dommere
er 7 dommere mod normalt 3 ved et stævne i Danmark”.
De lykkedes ikke de danske løbere at indtage podiet, men landstræneren var alligevel
tilfreds med deres placeringer.
I rækken ”Minies” blev Maria Eirup (11 år) placeret som nr. 6 ud af 11 startende.
I rækken ”Espoirs” var der 4 danskere til start. Mathilde Bay (13 år), som for nyligt blev
kåret som dansk mester i sin række, blev nr. 5. Mie Krügel (12 år), Julie B. Davidsen (12
år) og Victoria Runge (12 år) blev henholdsvis nr. 7, 10 og 13.
I de følgende rækker omfatter konkurrencen både et kort og langt program.
I ”Cadet” rækken blev Mette Eirup (14 år) nr. 12.
I Ungdomsrækken blev Stine Paulsen (17 år) og Katrine Bay (17 år) henholdsvis nr. 7 og
10 ud af 12 startende.
I Juniorrækken blev Kristine Lund Michaelsen (17 år) nr. 4 ud af 7 deltagere. Emma
Tønder Berger (17 år) kunne desværre ikke stille op pga. en skade, som hun pådrog sig i
den forberedende træning op til stævnet.

Stine Paulsen og Kristine Lund Michaelsen skal i august deltage ved EM, og Kristine tillige
ved VM i oktober.
Supplerende oplysninger kan fås ved henvendelse til landstræner Louise Buch Kastrup, tlf.
2795 5043.

Med venlig hilsen

Frank Davidsen
Formand for FRISK
På vegne af DRsU´s Kunstløbskomité

Foto vedhæftet til fri afbenyttelse (tilladelse fra forældre er indhentet):
Nr. 1078: Den danske landsholdstrup flankeret af landstræner Louise Buch Kastrup.
Nr. 3653: Maria Eirup og en tilfreds landstræner Louise Buch Kastrup.
Nr. 3734: Mathilde Bay på vej rundt i springkombination.
Nr. 3770: Victoria Runge med højt hævet ben.
Nr. 3793: Mie Krügel i siddepiruette.
Nr. 3852: Julie B. Davidsen i forberedelse til Axel.
Nr. 4007: Mette Eirup i Axel.

