Port of Copenhagen

Kampen om pole position inden finalen
Af Leif Thygesen, LDKU
32 hold er tilmeldt, når Københavns Roklub inviterer til langdistanceturneringens fjerde afdeling lørdag den
10. august under navnet ”Port of Copenhagen”. Med 32 tilmeldte hold er regattaen med til at stoppe den
tilbagegang, der har været de senere år. Lige nu har der deltaget nøjagtigt samme antal hold (130) i langdistanceturneringen som på samme tid sidste år, men da det er blevet mere populært at ro firer, kan man
konstatere en lille fremgang på cirka tre procent i deltagerantallet – og selvom fremgangen er besked, er
det da dejligt at konstatere, at det ser ud til, at den negative udvikling er stoppet.
Sportsligt er der lagt op til flere interessante dueller. Flere hold har brugt ferien til at skærpe formen, og
måske vil der ske overaskende forskydninger i den ellers velkendte rangorden i klasserne. Nye deltagere har
meldt sig, og det bliver også til gensyn med langdistancekoryfæer, der tidligere har huseret på langdistancebanerne.
Organisatorisk plejer Kenny & Co. at have styr på tingene, og det har sin helt egen charme at ro i den stærkt
trafikkerede Københavns Havn, hvor man udover at ro stærkt også skal navigere mellem sightseeingsbåde,
havnebusser, vandscootere og alskens andre slags fartøjer, så der er rigeligt at se til. Men det skal understreges, at man fra arrangørside har gjort sit til, at sikkerheden er i top med en overvågningsbåd, der kan
hjælpe deltagerne ved Christianshavns kanal udmunding i havnen - det værste trafikale knudpunkt i Københavns Havn. Alt i alt er der dækket op til en sjov, spændende og interessant dag i Københavns Havn og omegn.

Der vil atter blive liv og glade
dage på pladsen foran Københavns Roklub som her i
2011, da der sidst blev roet
langdistancekaproning med
udgangspunkt i Tømmergraven.
Foto Sten Carlsen
10 km åben mix. To coastalbåde, fire fireåres og seks toåres inriggere til start
DSRs coastal med besætningen Bille Sørensen, Luthmann, Sommer, Nielsen og Laybourn får direkte konkurrence af en anden coastalfirer denne gang, i det Skovshoved Roklub har tilmeldt sig under det optimistiske
navn ”Guldholdet”. Det bliver Skavin, Widenfeldt, Hendriksen, Cervin og Skavin der skal forsøge at hjemføre
det ædle metal, som holdet er opkaldt efter. Måske bliver det ikke til guld, men interessant bliver det under
alle omstændigheder at følge den direkte duel mellem de to coastalbåde, der begge formodentlig bruger
Port of Copenhagen til opvarmning til Coastal VM en uge senere i Helsingborg.
Også en anden firer vil tiltrække sig en del opmærksomhed. Kombinationen fra Hellerup, Hellerup Dame og
Bagsværd Roklubber. Besætningen består af velkendte navne som Lone Banke Rasmussen, Lise Teisel, Birgit
Lyngby, Tinna Groos og Anni Stockholm. Det er navne der borger for kvalitet og holdsammensætningen udløser et handicap på 0,975 – altså under 1 selvom man er en firer, så på en god dag med fladt vand, vil den
kombinerede båd sagtens kunne blande sig i medaljestriden.
Københavns Roklubs nærmeste naboroklubber er ligeledes til start. ARK, der for få år siden var godt repræsenteret både i mændenes og kvindernes klasse, stiller til start i fireren ”ARK Oldstars” med Olsen, Bassan,
Øxby, Jørgensen og Michaelsen. Amagerkanerne er kendt for fart og fight og når ARK stiller op til en langdistancekaproning skal det altid tages alvorligt, så også her er et hold, som konkurrenterne bør holde øje
med.

Det er efterhånden flere år siden, at Køge Roklub sidst har deltaget ved en langdistancekaproning, så velkommen til Henrik Bull Andersen, Henrik Larsen og Kristian Klattkowsky, der i Københavns Havn skal forsvare Køge Roklubs mørkeblå stander.
DSR har atter en gang blandet kortene og stiller denne gang med den tredje fireåres inrigger, der indgår i
turneringen. På DSR-10ÅM4-Møhring finder vi Larsen, Gudrunardottir, Henningsen, Elgaard Larsen og Ralfkiær. DSRs firere har indtil nu opnået en tredje-, en fjerde- og en femteplads, så også studenterne er i stand
til at flytte båd med en vis hastighed.
Roklubben Ægir ”De fede pingviner” stiller denne gang med Birgitte Andersen, Anders Hjortshøj og Henrik
Danø Sørensen. Henrik Danø var fast deltager på Ægirs herrehold, der i 2012 roede en stensikker bronzemedalje hjem i klassementet – Velkommen tilbage til manegen Henrik!
Aarhus-Rønne har denne gang skiftet Jeppe Meinert ud med Kate Petersen, Rønne Roklub, men er ellers i
vanlig opstilling med Geert Olsen og Steen Wegner. Aarhus-Rønne stod over i Nakskov og har en femteplads i Sønderborg som års bedste.

Københavns Roklubs firer
Lars Hvedstrup Jensen, Mikkel Schmidt, Mads Peter Andersen, Kenny Andersen og
Pia Erikstrup her fotograferet
i Nakskov. I København udskiftes Mads Peter Andersen
med Asbjørn Adersen fra
ARK.
Foto Finn Larsen
Den arrangerende klub Københavns Roklub er repræsenteret af to hold, der får lov til at starte med fire minutters mellemrum ifølge seedningsreglerne. Kl. 10.46 er der afgang for KR-2 Kristensen, Minuva og Simonsen. I klassementet ligger KR-2 på en pæn femteplads i den stærkt besatte række. Kl. 10.50 siger dommeren: ”God tur” til Hvedstrup Jensen, Andersen, Schmidt, Adersen(ARK) og Erikstrup på holdet ”Lige efter
reglerne”. Der er ingen tvivl om, at københavnerne er opsatte på at gøre det godt på hjemmebanen. I en
firer er det vigtigt at træne sammen og finde ud af, hvor den enkelte roer skal placeres for at båden går optimalt. Men det har været svært at samle hele holdet, så vi har ikke fået roet så meget sammen som vi
gerne ville, men nu må vi se hvad det rækker til, siger Kenny Andersen til roning.dk
Mellem de to hold fra Københavns Roklub starter så Nyborg Roklub ”Palæobåden”: Irring, Buchwaldt
og Sørensen. Nyborgenserne har haft en god stabil sæson med to fjerde- og en tredjeplads og ligger lige nu
til at vinde bronze i klassementet. Ror Sørensen og hans piger op til deres bedste vil de kunne konsolidere
den samlede tredjeplads i København.
Sidste hold til start er Roklubben Viking: Hansen, Sværke og Bruun. Ved årets tre første kaproninger har
sydsjællænderne hver gang blandet sig helt i toppen, og det forventes de også at gøre denne gang. Mest
konkurrence vil Viking nok få af Københavns Roklubs firer og dagsformen vil afgøre om Viking kan udbygge
den spinkle føring på et point i den samlede stilling eller om københavnerne kan udligne pointstillingen inden finalen i Kolding. Lige nu fører Viking med 28 point mod KRs 27 point. Der er lagt op til en tæt duel og
som skrevet ovenstående kan der godt være andre hold, der blander sig, når der skal uddeles guld, sølv og
bronze.
Masters mix 10 km. Velkommen til to nye hold
Som i Sønderborg er der denne gang tilmeldt fem hold i masters mix. Fra Skovshoved Roklub kommer ”SuperTrio”: Skov Andersen, Markussen og Skavin. Et godt friskt pust som pynter på klassen.
Roklubben SAS er til start med Kristian Bøckhaus, Erik Nielsen og Lena Truelsen. Da SAS sidst deltog i masters mix i 2011 med Erik Nielsen og Kristian Bøckhaus ved årerne blev det til en særdeles flot sølvmedalje,

så nu er konkurrenterne advaret. SAS-roerne har erfaring fra Købehavns Kredsens ”Sved på Panden-Roning” og kan godt skabe ravage på podiet.

Roklubben SAS Kristian Bøckhaus, Erik Nielsen og Gunhild
Marcussen. Roede sig til sølv
i 2011. Når det går løs i 2013
er Gunhild Marcussen udskiftet med Lena Truelsen.
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Middelfart Roklub ”Marsvinene”: Bendtsen, Lykke Jensen og Scheffel har i årets tre første kaproninger opnået to tredje- og en andenplads. På papiret er der lagt op til en gevaldig duel med Roklubben SAS, men
ingen tvivl om, at fynboerne vil gøre deres for også denne gang at komme hjem med metal af en eller anden slags.
DSR-10MM-Hjlate: Yde, Voigt Smidt og Juhler var i Nakskov et lille minut efter Helle-Rap: Månsson, Traberg
og Weise. Hvem der er kommet bedst gennem feriepausen får vi svar på lørdag lidt over middag, når studenterroerne og admiral Månssons hold har givet hinanden kamp til stregen. Men lad det være fastslået:
Der skal mirakler til for at DSR kan fratage Hellerup mesterskabet. En gammel snu ræv og erfaren langdistancekaproer som Admiral Månsson giver ikke slip på guldet, så tæt på endnu et mesterskab.
Senior kvinder 10 km. Kan KR spolere endnu en dobbelt sejr til DSR?
Indtil nu har de to DSR hold ”Hu” og ”Fenris” suverænt taget sig af guld- og sølvmedaljerne. Storfavorit til at
løbe med guldet er da også endnu en gang: Tardrup, Dahl-Petersen og denne gang med tre mand m/k Kristine Samson. Alt andet end en førsteplads til dette hold vil være en sensation.
Derimod kan der måske blive kamp om sølvet mellem DSR-10W-Fenris: Markussen, Heiden Laugesen og
Rosbjerg og Københavns Roklub: Holck, Krarup og Mejlbjerg. Københavns Roklub har forberedt sig særdeles
seriøst og arbejdet med både teknik og fysik i sommerpausen, så måske vender marginalerne denne gang
til fordel for roerne fra Sydhavnen - heldet har det jo med at følge dem, der træner mest.
Sidste hold til start i kvindernes klasse er Humlebæk Roklub ”Hvorfor handicap”: Midtgaard, Rasmussen og
Tramm. Nordsjællænderne er startet to gange i år og har hver gang fået lov til at lukke døren i kvindernes
klasse, men det har nu ikke taget humøret fra de friske piger. Også i Københavns Havn må Humlebæk finde
sig i at være outsidere.

Kan DSR-10W-Fenris Stine Rosbjerg, Sophie Heiden Laugesen og Lise Markussen
vinde den fjerde sølvmedalje i træk?
Foto Niels Iversen

25 km åben mix. Årsbedste i deltagerantal
Med ni deltagende hold sætter 25 km åben mix deltagerrekord for 2013. Hidtil største antal startende både
har været syv i Præstø og Sønderborg.
En spændende fornyelse er Nyborg Roklub ”Palæobåden”: Irring, Buchwaldt og Sørensen. Holdet huserer
normalt i 10 km åben mix, hvor de gør det flot med en samlet tredjeplads, så spændende at se, hvad fynboerne kan præstere på den lange strækning.
Randers Roklub er repræsenteret af Drachmann, Hovøre og Eschelund. Det er første gang i år, at kronjyderne er til start i 25 km-klassen, så Randers er en ukendt faktor i 25 km åben mix.

Humlebæk Hiphopper Klub –
(minus Per Olsen, der er blevet for gammel til at tage kasketten omvendt på) - undskyld – Humlebæk Roklub
Christian Probst, Jens Jørgen
Tramm og Per Olsen er storfavorit til at hjemføre sæsonens fjerde guldmedalje i 25
km åben mix.
Foto Niels Iversen
PAN: Præstø/Aarhus/Nakskov: Poulsen, Iversen og Thygesen stiller op uden de helt store forventninger,
men håber på at få en god tur i Københavns Havn og på Øresund.
Aarhus-Rønne: Wegner, Petersen og Olsen har samlet to fjerdepladser i årets turneringen, og vil uden tvivl
kæmpe for at få en plads på podiet.
Roklubben Skjold ”HVEEN”: Krusell, Larsen og Jensen måtte i Nakskov se sig slået med 12 sekunder af
Præstø/Aarhus/Nakskov i kampen om at undgå sidstepladsen. I København er det tid til revanche.
Og så til de tre klubber der tager sig af guld, sølv og bronze. Med mindre at holdne bliver ramt af uheld eller
havari bliver rækkefølgen:
Nr. 1 Humlebæk Roklub: Olsen, Tramm og Probst
Nr. 2: Roklubben Viking: Zangenberg, Sværke og Hansen
Nr. 3: DSR-25ÅM-Ull: Hammer Sørensen, Dahl-Petersen og Juhler
Nu skal man jo være forsigtig med at være så skråsikker. Lige nu er der mange fodboldeksperter, der har
mere end svært ved at forklare FC Københavns placering i Superligaen – så måske kan også 25 km åben mix
rammes af overraskelser, så der kan ske forskydninger, men det er teori – i praksis bliver rækkefølgen som
ovenstående.
Mænd 25 km. Kalundborg ramt af skader og afbud
Desværre er Kalundborg ikke på startlisten. Kåre Mattesen siger til roning.dk: Efter kaproningen i Nakskov
blev jeg ramt af ribbensproblemer og har svært ved at ro igennem. Samtidigt er Mathias blevet far, og har
på forhånd meldt afbud til resten af årets kaproninger. Vores 10 km hold har også svært ved at samle
mandskab, så alt i alt ser det ikke ud til at vi kommer til København, men vi arbejder hårdt på at komme til
Kolding for at kæmpe med DSR om guldet og det danske mesterskab.
Med Kalundborg ude af spillet ser det ud til, at DSR-25M-NN: Moustgaard, Buch Grønlykke og Gammeltoft
kan ro førstepladsen hjem til DSR.
Der kan blive kamp om andenpladsen mellem DSR-25M-Fenris: Møller Andersen, Rasmussen og Jensen og
Roforeningen KVIK: Jan Skovø, Jens Kofoed og Bo Adelholm. Det er første gang i flere år, at vi atter ser den
gamle hæderkronede roforening til start ved en langdistancekaproning. Tidligere var KVIK en mastodont i
langdistancesammenhæng og har i tiden løb hjemført adskillige mesterskaber både os mændene og kvin-

derne. Man kan håbe, at KVIKs start ved Port of Copenhagen er begyndelsen til at vi atter ser KVIK ved langdistancekaproningerne lidt mere regelmæssigt. KVIK fejrer jo sit come back med en medalje - og så må vi se
af hvilken karat den bliver.

Roforeningen KVIK Jens Chr.
Kofoed, Bo Adelholm og Jens
Molbæk. Ved Port of Copenhagen - når KVIK efter en
pause vender tilbage til langdistancekaproningsbanen - er
Jens Molbæk udskiftet med
Jan Skovø.
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DM finale i Kolding
Når Port of Copenhagen er roet og pointene er fordelt vil der være svar på mange spørgsmål, men forhåbentlig vil der også være placeringer, der endnu ikke er afgjort, så vi kan få en god og spændende finale, når
roklubberne i Kolding inviterer til DM finalen Koldingfjordens Slots Regatta. Du kan finde invitationen på
roning.dk.
lthygesen@youmail.dk

