
Koldingfjordens Slots Regatta 

Den sidste finish inden medaljerne uddeles 
Af Leif Thygesen, LDKU 

Lagkagebundene er bagt, kagen er lagt sammen og nu venter den så 

på pynten, inden den kan nydes med stort velbehag. Fløden skal pi-

skes, glasuren røres, pynten findes frem, og så gælder det om at 

vinde den store bagedyst mod de øvrige rækker. Hvilket hold præ-

sterer den smukkeste lagkage? Et must er, at man vinder finalen – 

også selvom man ikke har behov for det. 

Sådan er situationen for langt de fleste af de hold, der i 2013 vil 

hjemføre en medalje i klassementet. Spænding er der stort set kun i 

10 km åben mix, hvor det skal afgøres om det bliver Københavns Ro-

klub/ARK eller Viking, der løber med årets turneringssejr. Ellers har 

de øvrige tophold i de andre række været så suveræne, at ”spæn-

ding” er ”Row Error 404 not found”. Signaturen er godt klar over ”At 

man skal holde sig i skindet før papegøjen er skudt og man har fået 

en bjørn på” eller hvad det nu hedder, når man tager glæderne på 

forskud. Matematisk kan man måske ved uheld, havari, diskvalifika-

tion eller andre ulykker forestille sig, at favoritterne snubler lige in-

den målstregen, men det er teori. 

Der har været pæn tilmelding til regattaen og med 37 tilmeldte hold, 

er vi kun et hold efter sidste års resultat, men ser man på antallet af 

roere ender vi med sorte tal på bundlinjen, da der i år har deltaget 

flere firere i turneringen. Der skal dog helst ikke komme afbud til Kol-

dingfjordens Slots Regatta, hvis den meget beskedne fremgang skal 

holdes. 

Roklubberne i Kolding plejer at have godt styr på tingene og dommeropgaven løses af kyndige og erfarne 

kræfter i form af Annie Kaalby og Johannes Andersen med Inger Valentiner-Branth som føl, så roerne kan 

roligt regne med en god dag, og glæde sig til en festlig langdistancekaproning i selskab med gode venner. 

 

10 km åben mix. Købehavns Roklub/ARK eller Roklubben Viking? 

Hvem der løber med turneringssejren i 10 km åben mix i 2013 bliver afgjort i den direkte duel mellem Kø-

benhavns Roklub/ARK (Andersen, Andersen, Schmidt, Adersen og Erikstrup) og Viking (Sværke, Hansen og 

Bruun). Det er egentlig ganske enkelt: Vinderen trække det længste strå og kan nyde cigaren, mens taberen 

drikker gravøllet. Nu er en andenplads og en sølvmedalje jo immervæk også en smuk placering, men mon 

ikke begge klubber - så tæt på målet - vil være lidt skuffet over at skulle ”nøjes” med sølv. 

Tredjepladsen går til Nyborg Roklub ”Palæobåden” (Irring, Buchwaldt og Sørensen) Fynboerne har haft en 

god sæson med stabile resultater, og ved de sidste regattaer er der endda overskud til også at stille op på 

den lange distance. 

KR-2: Kristensen, Minuva og Simonsen har været trofaste deltagere i alle fem regattaer og ender i klasse-

mentet på en flot fjerdeplads. Undervejs er det blandt andet blevet til to sjettepladser i Sønderborg og Nak-

skov. 

Varde Roklub ”Thetis”: Christensen, Jensen og Balje er tilbage - efter at man sprang over i København. Var-

denserne har en syvendeplads i Nakskov som årsbedste. 

Aarhus-Rønne med besætningen Meinert, Wegner og Olsen har i år - med undtagelse af i Sønderborg, hvor 

det blev til en femteplads - haft det lidt svært på den korte rute. I forhold til København er Kate Petersen 

skiftet ud med Jeppe Meinert. 

Roklubben Ægir ”De fede Pingviner” er i vanlig opstilling med Nielsen, Andersen og Hjortshøj. Nordjyderne 

har to niendepladser fra Sønderborg og Nakskov med i bagagen. 

 

 

Regattaleder Jens Rasmussen, 

Kolding Roklub og hans hjælpere 

er klar til at modtage de mange 

gæster til årets langdistance-

DM-finale i Kolding 

Foto perd.dk 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roklubben Viking Ib Bruun, 

Rene Hansen og Reinhard 

Sværke, skal i direkte duel 

med Københavns Roklub/ARK 

om turneringsejren i 10 km 

åben mix. 

Foto: Sten Carlsen, KR 

 

Randers 1: Christensen, Drachmann og Andersen stod over i København, men har ellers haft en sæson med 

tre 11. pladser. Randers Roklub har også en firer til start med besætningen Pedersen, Moss, Munch, Ander-

sen og Eschelund. 

De arrangerende klubber har tre hold med når det går løs på hjemmebanen på Kolding Fjord. Lemon 

Moons: Nielsen, Rasmussen og Gregersen blev nummer syv i Sønderborg, og Team TSC: Larsen, Laporte og 

Kjær endte ved samme regatta på en 14. plads. Sidste Kolding-hold til start i 10 km åben mix er Palby 

Dream Team: Simonsen, Colmer og Sørensen. 

På holdet ”PAN” Præstø/Aarhus/Nakskov: Iversen, Pedersen og Thygesen er der en debutant. Debutanten 

er regattaens ældste deltager 74 årige Kurt Pedersen fra Aarhus Roklub. Det er så vidt Signaturen ved den 

ældste debutant, der nogensinde er startet ved en langdistancekaproning og beviser vel bare endnu en 

gang, at det aldrig er for sent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De arrangerende klubber er 

repræsenteret af tre hold på 

Kolding Fjord. Her er det Le-

mon Moons, der har taget 

passagerer med i Sønder-

borg. 

Foto Perd.dk 

 

DSR-xxxxxyxyxy er endnu en firer-formation fra Danmarks største roklub. Denne gang betjenes årer og ror 

af Alnor, Henningsen, Skjødt, Jørgensen og Larsen. 

DSRs træner Ulrik Ralfkiær har sat sig selv på hold sammen med Mette Stenild Grøn og Thora Gudrunardot-

tir. Ralfkiær & Co. er til start under navnet ”DSR-10ÅM-NN 1”og tak for det – det er lidt nemmere at skrive 

”DSR-10ÅM-NN 1” end at sidde og tælle x´er og y´er og sikre sig, at man nu har fået det rigtige antal i den 

rigtige rækkefølge! 

Hvornår Horsens Roklub sidst deltog i en langdistancekaproning er forsvundet i historiens tåge, men glæde-

ligt er det, at kunne byde velkommen til Carl Johan Andersen, Poul Erik Jørgensen og Ebbe Thorsen der med 



Horsens Roklubs hvide stander med den røde kant og det røde pentagram placeret i stævnen vil kæmpe for 

at repræsentere klubben på bedste måde. 

Sidste hold til start i 10 Km åben mix er ”DSR-10ÅM-Fenris”: Jannie Fuglsang, Kristian Hansen og Marianne 

Stæhr Olsen - men som der står i Bibelen Matthæus 20:16: ”Saaledes skulle de sidste blive de første”. DSR-

10ÅM-Fenris får lov til at starte som første hold kl. 10.30 i Kolding. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arne Månsson, Rolf Traberg 

og Thomas Weise, Hellerup 

Roklub er alle erfarne medal-

jemodtagere. Her i Nakskov – 

også i Kolding venter der me-

daljer til holdet 

Foto Finn Larsen, Nakskov 

  

Masters mix 10 km. Kommer Hellerup ubesejret gennem 2013? 

I 2012 kom Hellerup med tre førstepladser til finalen. Man havde sprunget regattaen i Vejle over. I finalen 

tabte man til Nyborg Roklub, men kunne alligevel hjemføre forbundsmesterskabet. I år møder hellerupi-

anerne op med fire sejre, og mon ikke Admiral Månsson går efter maksimumpoint og vil forsøge at komme 

ubesejret gennem 2013. Indtil nu har man kunnet afvise alle angreb, og alt tyder da også på, at der venter 

yderligere 10 point samt 10 bonuspoint i Kolding. 

DSR-10MM-Hjalte: Yde, Smidt og Juhler er kun en enkelt gang i år blevet besejret af Middelfart ”Marsvi-

nene”: Bendtsen, Lykke Jensen og Scheffel. Også her ser det ud til at rækkefølgen ligger fast, og dermed vil 

der være guld til Hellerup, sølv til DSR og bronze til Middelfart. 

 

 

 

 

 

Humlebæk Roklub ”Hvorfor 

handicap” Jette Tramm, Su-

sanne Midtgaard og Pia Ras-

mussen. I Kolding er Jette 

Tramm skiftet ud med Su-

sanne Dam Poulsen. 

Holdet har været en kærkom-

men fornyelse i kvindeklas-

sen. 

Foto Sten Carlsen, KR 

 

Senior kvinder 10 km. DSR-10W-Hu tilbage i gamet 

Med DSR-10W-Hu (DSRs førstehold): Bisgaard, Tardrup og Dahl-Petersen tilbage på startlisten ser det ud til, 

at rækkefølgen i Kolding og i klassementet er fastlagt: 

Nr. 1: DSR 10W-Hu (Bisgaard, Tardrup og Dahl-Petersen) 



Nr.2: DSR-10W-Fenris (Markussen, Heiden Laugesen og Rosbjerg) 

Nr.3: Københavns Roklub (Krarup, Mejlbjerg og Holck) 

I København vandt Fenris i Hu´s fravær, mens KR sluttede som nummer to. Denne gang får KR så lov til at 

starte som outsider til en placering højere end nummer tre, og det kan være, at det er det, der skal til for at 

udfordre Fenris? 

En anden interessant duel i kvindeklassen er Varde Roklub ”Amfitrite” (Kjær Jensen, Gravesen og Balje) ver-

sus Humlebæk (Rasmussen, Midtgaard og Dam Poulsen) Sidst de to hold var i direkte duel vandt jyderne 

med over et minut, men nordsjællænderne viste god form i København, og måske vil de to hold presse hin-

anden så meget, at man ligefrem vil udfordre Københavns Roklub?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DSR-25ÅM-ULL Anne Sofie 

Dahl-Petersen, Kristine Sam-

son og Anne Katrine Bisgaard 

ligger til at vinde bronze i 25 

km åben mix både i Kolding-

fjordens Slots Regatta og i 

den samlede stilling. 

Foto Niels Iversen 

 

 

25 km åben mix. Humlebæks 10. sejr i træk? 

Vi skal tilbage til den 13. august 2011 for at finde Humlebæk Roklubs sidste nederlag i 25 km åben mix. Den 

gang blev det til en fjerdeplads i København. Humlebæk ”Vi gør det igen”: Tramm, Olsen og Probst er såle-

des særdeles godt på vej til at gå gennem sin anden sæson som ubesejret. I 2012 blev det til fem første-

pladser, og mon ikke man opnår samme resultat i 2013? Et sublimt mandskab, hård træning og en god hur-

tig båd er opskriften på Humlebæks succes – og så kan Humlebæk jo i 2014 kalde sig: ”Vi gør det igen igen”. 

En suveræn andenplads venter Roklubben Viking: Sværke, Zangenberg og Hansen, og en ligeså sikker tred-

jeplads tilfalder DSR-25ÅM-Ull: Bisgaard, Samson og Dahl-Petersen – og det gælder både i Koldingfjordens 

Slots Regatta og i den samlede stilling. 

Aarhus-Rønne: Meinert, Wegner og Olsen har opnået tre fjerdepladser i årets fire første regattaer. I Nak-

skov stillede man ikke op. Også denne gang er Aarhus-Rønne favorit til en fjerdeplads. 

Skjold ”HVEEN”: Elkjær, Larsen og Krusell har gjort det godt i deres første år på langdistancebanerne. For 

hvert løb opbygges rutinen og i 2014 vil Skjold så afgjort være et hold man skal holde øje med. Ved finale-

stævnet i Kolding er formand Poul Jensen skiftet ud med Jørgen Elkjær. 

Varde Roklub ”Thetis 25”: Jensen, Larsen og Haagen blev nummer fem i Præstø og nummer fire i Nakskov. 

Vestjyderne er stabilt roende, og det kan godt blive til en tæt kamp med Skjold og Nyborg. 

Palæobåden fra Nyborg: Irring, Buchwaldt og Sørensen skal ud og slutte 2013-sæsonen af på en god måde. 

I København var man kun otte sekunder fra Skjold, så der er lagt op til et bråvallaslag mellem de to både – 

og her kan Varde så - som nævnt tidligere - også blande sig. 

De to sidste startende både i 10 km mix, er begge fra Randers Roklub. Hovøre, Poulsen og Sørensen beman-

der den ene båd, mens besætningen i den anden båd er: Hohwü, Furbo Sørensen og Eschelund. Især sidst-

nævnte båd kan godt, på en god dag, arbejde sig op i feltet, så her er en outsider, som man nok ikke bør 

afskrive på forhånd. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Kalundborg Roklub Mathias 

Kristensen, Alexander Hansen 

og Bjarke Christensen Bang 

fuldfører ”hattricket” og kan 

for tredje år i træk hjemføre 

Danmarksmesterskabet i se-

nior mænd 25 km langdi-

stancekaproning 

Foto Sten Carlsen, KR 

 

Senior mænd 25 km. Kalundborg danske mestre 

Kalundborg Roklub: Hansen, Christensen Bang og Kristensen skal på vandet for at gøre arbejdet færdigt – 

og mon ikke Kalundborgenserne vil slutte sæsonen med maner og en sejr? 

DSR-25M-NN: Rasmussen, Grønlykke og Gammeltoft vil uden tvivl gøre sit til, at Kalundborg ikke kommer 

sovende til mesterskabet, og med Mads Rasmussen tilbage på holdet kan studenterroerne måske godt 

drille Kalundborg og løbe med sejren i Kolding. Det vil dog være et nederlag som Kalundborg kan tåle – Ka-

lundborg vil trods et nederlag vinde Danmarksmesterskabet. 

Sidste hold til start i mændenes klasse er DSR-25M-Fenris: Tougaard, Møller Andersen og Jensen. Her ven-

ter der holdet en bronzemedalje både i Koldingfjordens Slots Regatta og i klassementet. 

 

DM fest 

Roklubberne i Kolding har valgt en lidt anden model end den traditionellen DM-fest om aftenen. Du kan 

læse mere om festen i Koldingklubbernes indbydelse. Vel mødt til DM-finalen. Skriv Gammel Strandvej 1, 

Kolding på GPS ´en, så burde du havne det rigtige sted.  

 

lthygesen@youmail.dk 

 

 
 

 

 

 

  

  


