
Halvlegsstillinger i Langdistanceturneringen 
Af Leif Thygesen 

Med afvikling af Præstø Roregatta, lørdag den 27. juni 2015, er mere end halvdelen af årets Langdistanceturnering 

afviklet. Næste gang langdistancekaproerne mødes er i Nakskov, hvor fjerde afdeling roes under navnet ”Lollands 

Havørn”. 

 

 
Præstø Roklub var vært for forårets sidste langdistancekaproning. Foto Leif Thygesen 

 

Roinfo.dk benytter halvlegspausen til at beregne stillingerne i de gennemgående klasser og se på tabellerne, når man 

kasserer dårligste placering – hvilket jo sker, når det endelige resultat gøres op, når turneringen slutter. 

Roinfo.dk skal i en senere artikel vende tilbage med den sædvanlige ”sommerspøg” – den uofficielle konkurrence om 

hvem, der lige nu er Danmarks bedste langdistanceklub og -roer. Men først til stillingen i klassementet i de fire 

gennemgående klasser samt i klasserne 10-kilometer over all og 25-kilometer over all. 

 

10-kilometer åben mix 1. division 

Stillingen ved pausen blandt de fem bedste er: 

1. Roklubben Viking 25 

2. Hellerup Roklub 2 23 

3. DSR ÅM 10  22 

4. KR Havnens Helte 14 

5. Tissø/Kalundborg 14 

 

Som nævnt fratrækkes dårligste placering, når det endelige regnskab gøres op, og gør vi også det her ved halvleg, 

bliver stillingen som nedenstående: 

1. Roklubben Viking 18 

2. Hellerup Roklub 2 17 

3. DSR ÅM 10  17 

4. KR Havnens Helte 14 

5. Tissø/Kalundborg 14 

Med den korrigerede stilling er klassen endnu meget åben. Mulighederne er mange, men ved årets to sidste 

kaproninger kan man jo blandt andet glæde sig til kampen i kampen: De to toåres Viking og Hellerup mod hinanden 

samt fireåres mod fireåres DSR versus Københavns Roklub. 

I alt 12 hold har været til start i denne klasse i løbet af de tre første kaproninger. Det er i forhold til 2014 en drastisk 

tilbagegang på hele 10 hold, idet der ved halvleg i 2014 havde været 22 hold til start i klassen. En del af forklaringen 

skal dog findes i, at der har været flere hold, der i år har valgt at starte i 10-kilometer åben motionsmix 2. division. 

 



Kvinder 10-kilometer 

Hos kvinderne holdes der halvleg med nedenstående stilling i toppen: 

1. DSR W10 29 

2. KR ”Smilet” 26 

3. KVIK II 22 

4. DSR Havf. 22 

5. DSR W12 15 

Også her korrigeres ved at fratrække dårligste placering, hvilket giver nedenstående resultat: 

1. DSR W10 20 

2. KR ”Smilet” 19 

3. KVIK II 16 

4. DSR Havf. 16 

5. DSR W12 15 

Med den korrektion er der lagt op til et drabeligt opgør mellem DSR W10 og KR ”Smilet” om guldet. Udgangspunktet 

ser dog lidt nemmere ud for studenterpigerne, der vandt en vital sejr i Præstø. Holder KR ”Smilet” og DSR W10 hele 

vejen hjem, venter der også et spændende opgør om bronzen mellem naboklubberne KVIK og DSR – altså holdet DSR 

”Havfruerne”. 

Ni hold har deltaget i kvindernes klasse i foråret, og det er et hold mere end på samme tidspunkt sidste år. 

 

 
DSR W10 – har givet den fuld gas i foråret. Foto Leif Thygesen 

 

10-kilometer over all 

I 2014 var 10-kilometer over all i den grad præget af holdene fra 10-kilometer åben mix 1. division. Således skulle 

man helt ned til 14. pladsen for at finde det første kvindehold ved halvleg i 10-kilometer over all 2014. Det er der 

vendt noget op og ned på i år. 

Det øverste af tabellen ser således ud: 

1. KR ”Smilet”  22 

2. Viking 21 

3. DSR ÅM10 19 

4. Hellerup 2 19 

5. KVIK II 16 

6. DSR W10 14 

7. KR Havnens 13 

 

Fratrækkes dårligste placering, fås nedenstående tabel: 

1. Viking 15 

1. DSR ÅM10 15 

3. KR ”Smilet”  15 

4. Hellerup 2 14 

5. KVIK II 13 

6. KR Havnens 13 

7. DSR W10 12 

Som det fremgår, er det en særdeles jævnbyrdig konkurrence, og man må sige, at kvinderne på flotteste vis 

markerer sig i rækken med tre hold blandt de øverste. Og så er det kun ”bedste placeringer i tre regattaer”, der afgør 

rækkefølgen for nummer et til tre, idet der er pointlighed. Bemærk endvidere, at Københavns Roklub ”Havnens 



Helte” og DSR W10 bytter plads, når dårligste placering fratrækkes. Et spændende efterår venter i 10-kilometer over 

all. 

 

 
Københavns Roklub ”smilet” fører 10-kilometer over all. Foto Leif Thygesen 

 

25-kilometer åben mix 

I mix klassen på den lange distance har Viking indtil nu gjort rent bord. Tre sejre ved tre regattaer – det må siges at 

være et vink med en vognstang til konkurrenterne: Denne her agter vi at køre hjem med maksimumpoint! Men der 

kan sagtens blive hård kamp om de næste placeringer. Stillingen er lige nu: 

1. Viking 30 

2. Skjold 22 

3. KR 2 18 

4. Præstø 18 

5. Rønne mv 16 

6. DSR ÅM13 14  

 

 
Rønne/Aarhus/DSR ligger til bronze ved halvleg i 25 km åben mix. Foto Leif Thygesen 

 

Med korrektion for dårligste placering fratrukket giver det: 

1. Viking 20 

2. KR 2 18 



3. Rønne mv 16 

4. Skjold 15 

5. DSR ÅM13 14 

6. Præstø 13 

Viking er i udbrud, men ellers må man sige, at det skaber noget ”ravage” i rækken, når dårligste placering fratrækkes. 

Rønne/Aarhus/DSR og KR 2 sprang over i Kolding, og kan derfor smide et nul væk. Dermed godskrives alle optjente 

point, mens Skjold, der har været trofaste deltagere i alle tre kaproninger, fratrækkes syv point for en fjerdeplads. 

 

Mænd 25-kilometer 

Også i mændenes klasse sker der flere forskydninger, når dårligste placering fratrækkes. Lige nu er ”brutto-stillingen” 

blandt de øverste: 

1. DSR M1 29 

2. Humlebæk 22 

3. DSR M2 21 

4. Kalundborg 19 

5. Hellerup 17 

6. DSR Tot. 15 

 

Det giver nedenstående ”netto-stilling”, hvor dårligste placering er fratrukket: 

1. DSR M1 20 

2. Kalundborg 19 

3. Hellerup 17 

4. Humlebæk 16 

5. DSR M2 14 

6. DSR Tot. 11 

Ingen hold har ”clean sheets” – alle er på et eller andet tidspunkt blevet besejret, men de regerende mestre fra 

Kalundborg har unægtelig ”kniven for struben” og skal sandsynligvis besejre DSR M1 ved begge de to sidste 

kaproninger for at genvinde mesterskabet. 

 

 
Viking har markeret sig flot i flere rækker. Foto Leif Thygesen 

 

25-kilometer over all 

I mændenes 25-kilometer klasse kæmper Humlebæk hårdt for at komme i medaljerækken – men i 25-kilometer over 

all, har nordsjællænderne for alvor markeret sig og ligger nummer et. ”Brutto-stillingen” er: 

1. Humlebæk 29 

2. DSR M1 23 

3. Viking 20 

4. Kalundborg 19 

5. Hellerup 17 

6. DSR M2 17 



 

Med dårligste placering fratrukket, giver det ”netto”:  

1. Humlebæk 20 

2. Kalundborg 19 

3. Hellerup 17 

4. DSR M1 16 

5. Viking 14 

6. DSR M2 12 

Nummer et og to, Humlebæk og Kalundborg, har været i direkte konfrontation to gange, nemlig i Sønderborg og i 

Præstø. I Sønderborg vandt Kalundborg, og i Præstø vandt Humlebæk. Der er lagt op til en hård duel i ”efteråret” om 

den endelige førsteplads. Omrokeringerne, når ”netto-stillingen” udregnes, skyldes, at både Kalundborg og Hellerup 

fratrækkes nul point, da begge har sprunget en regatta over. 

 

 
Zoomlinsen snyder – Humlebæk er ikke på vej ind i bøjen. Også i 25 km  

over all er Humlebæk på rette kurs. Foto Leif Thygesen 

 

Ingen medaljer i over all-klasserne 

Det skal understreges, at over all stillingerne kun udregnes ”for sjov”. Langdistancekaproningsudvalget besluttede på 

sit sidste seminar i november 2014, at der ikke uddeles medaljer i over all-klasserne, men at der udelukkende 

kæmpes om æren – men som et gammelt ordsprog siger: ”Æren er det fagreste træ i skoven”. 

Et spændende efterår venter. Som nævnt i starten vil roinfo.dk inden længe offentliggøre sin sædvanlige 

sommerspøg, hvor det udregnes, hvem der uofficielt er Danmarks bedste langdistanceklub, og hvem der er 

Danmarks bedste langdistanceroer. Følg med her på roinfo.dk 

lthygesen@youmail.dk 

 

 
KVIK er med i kampen om medaljerne i kvindernes klasse. Foto Leif Thygesen 


