Lollands Havørn

Knivskarpe dueller på Nakskov Fjord
Af Leif Thygesen, LDKU
31 hold var på listen da fristen for tilmelding til tredje afdeling af Langdistanceturneringen, der holdes i
Nakskov under navnet Lollands Havørn, udløb. Det er to hold mindre end sidste år, men et par efteranmeldelser kan dog rette op på dette. På listen over tilmeldte hold savnes blandt andet Aarhus-Rønne og Kolding klubberne. Men ellers er der lagt op til nogle uhyre interessante dueller i de enkelte klasser. Lollands
Havørn vil afgøre ”Forårsmesterskabet”, og give svar på hvem der får lov til at holde ferie på de øverste
pladser i tabellen.
Nakskov Roklub håber inderligt, at vejret for en gangs skyld vil vise sig fra den pæneste side, så det vil være
muligt at sende deltagerne ud på den lange trekantsbane først nord på til Tårs, så syd på langs Enehøje til
Langø og retur til Nakskov. Ikke siden 2005 er det lykkedes at komme ud på trekantsbanen, så det er, som
om vejret efterhånden skylder Nakskov Roklub, at spille lidt med. Lykkes det at komme på trekantsbanen vil
der også blive stillet krav til styrmanden. Det gælder om at finde den bedste kurs og undgå for meget lavvande. Man kan forberede sig på ruterne på nakskovroklub.dk, hvor der er søkort og en gennemgang af de
planlagte ruter på både 10 og 25 kilometer distancen. Men hårdt vejr kan - af sikkerhedshensyn - tvinge arrangøren til at ændre ruten.
Trekantsbane eller ej – Nakskov Roklub er under alle omstændighed klar til at sige velkommen til Nakskov –
og vejret - ja det har man som bekendt ingen indflydelse på, man kan kun håb.

Styrmandsmøde ved Lollands
Havørn 2011
Foto Jens Højkrog
10 km åben mix. Duel KR vs Viking om førstepladsen i klassementet
I 10 kilometer åben mix er der 12 tilmeldinger. Der er lagt op til en forrygende duel om den samlede førsteplads mellem KR, ”Lige efter reglerne”: Andersen, Andersen, Schmidt, Hvedstrup Jensen og Erikstrup og Viking: Sværke, Hansen og Bruun. Hos københavnerne er der en enkelt ændring i holdopstillingen. Lars Hvedstrup Jensen har erstattet Asbjørn Adersen fra ARK. Kaptajn Kenny forventer dog ikke, at det vil give problemer med farten, da Lars er en ægte KR-dreng, der elsker høj kadence. For Viking gælder det denne gang om
at få marginalerne over på deres side. I Præstø var man 10 sekunder fra guldet, i Sønderborg syv sekunder,
og nu venter så en ny kamp, hvor man skal forsøge at indhente de manglende sekunder. Det lyder let, men
når man i forvejen ror helt op til den maksimale ydelse, kan det være svært at lægge yderligere til. Duellen
mellem KR og Viking er ikke for folk med svage nerver, og hvis der eksisterede et organ, der hed ”Statens
Konkurrencecensur” (som man havde Statens Filmcensur) ville løbet helt sikkert blive forbudt for børn under 16 år. Arrangørerne anbefaler, at folk selv medbringer den nødvendige nervemedicin, der sælges ikke
beroligende midler i Nakskov Roklubs cafe. Signaturen vover det ene øje og spår, at KR og Viking løber med
guld og sølv, men hvem der tager hvad, er et åbent spørgsmål.

KR/ARK Kenny Andersen, Asbjørn Adersen, Mikkel
Schmidt og Mads Peter Andersen. I Nakskov udskiftes Asbjørn med Lars Hvedstrup Jensen. KR vinder guld i Nakskov eller..
Foto perd.dk
Der kan også blive tæt kamp om bronzemedaljen. På papiret ligger Palæobåden fra Nyborg: Sørensen,
Buchwaldt og Irring til at tage tredjepladsen. Men hård vind kan gøre, at DSRs firer XXXXXYXYXY: Larsen,
Alnor, Henningsen, Ralfkiær og Samson med deres noget større maskinkraft kan ødelægge fynboernes
drøm om en medalje. Indtil videre har Palæobåden haft sekunderne på deres side, men det er før set, at
DSRs firer bliver bedre og bedre som sæsonen skrider frem.

…også vinder Viking guldet med holdet Reinhard
Sværke, René Hansen og Ib Bruun
Foto perd.dk
DSR har endnu en fireåres inrigger til start i Nakskov under navnet DSR-10ÅM-Ask med besætningen Bentsen, Hansen, Larsen, Gudrunardottir og Rasmussen. Bag det lidt anonyme ”Rasmussen” gemmer sig ingen
ringere end OL-guldvinder Mads Rasmussen, så også denne firer vil, tiltrække sig en del opmærksomhed,
når det går løs i Nakskov.
Og endnu en DSR-firer til start. Coastalbåden ”Balder” med besætningen Bille Sørensen, Luthmann, Sommer, Nielsen og Layborn skal samle konkurrenceerfaring i Nakskov inden sæsonens store mål, som er VM i
Coastal i Helsingborg til august. Coastalfireren blev nummer syv i Præstø.
KR 2: Kristensen, Simonsen og Minuva er tilbage i vant opstilling, efter at Hasse Minuva måtte stå over i
Sønderborg på grund af en rygskade.
Kalundborg 2: Densen, Modin og Wismar sprang over i Sønderborg, men i Præstø blev det til en femteplads. I forhold til Præstø er Kåre Mattesen – der denne gang ror i mændenes klasse - skiftet ud med Ulrik
Wismar.
Roklubben Ægir ”De fede Pingviner”: Andersen, Jonassen og Hjortshøj tager den lange tur fra Aalborg til
Nakskov. Der bliver langdistancedebut til Martin Jonassen, og det er lidt af et sats, da vi kun har roet sammen få gange - men vi er spændte på om han kan få styrken ud åren, siger Anders Hjortshøj fra Ægir.
Varde Roklub: Christensen, Jensen og Balje har en niende- og ottendeplads med i bagagen fra Præstø og
Sønderborg.
Kronjyderne fra Randers stiller i vanlig opstilling Andersen, Christensen, Eschelund. Randers Roklub har to
11-pladser fra årets første regattaer.
Sidste hold til start er Præstø/Aarhus/Nakskov PAN: Hansen, Thygesen og Poulsen. Måske laves der en
holdændring her, så Søren Hansen erstattes med Niels Iversen, da Niels Iversen efter en skade endnu ikke
er helt fit for fight, og derfor nok bytter klasse med Søren Hansen, så Søren ror 25 km og Niels 10. Men uanset holdopstilling forventes det, at PAN vil være agterlanterne i 10 km åben mix.

10 km åben mix er en åben klasse, hvor jævnbyrdigheden er stor, så der kan hurtigt ske forskydninger i den
forventede rækkefølge. Lørdag klokken cirka 13.00 er vi alle sammen klogere.

Middelfart: Klaus Scheffel, Ole Bendtsen og Søren
Lykke Jensen skal slås med DSR om sølvet i Masterklassen og forsøge at presse Hellerup i kampen om guldet.
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Master mix. Duel om den samlede andenplads mellem DSR og Middelfart
Desværre er der kun tre både til start i Masters Mix, men til gengæld er det tre både, der kan give hinanden
kamp til stregen. Forhåndsfavorit er Hellerup: Månsson, Traberg og Weise. Rolf Traberg er tilbage på holdet
efter, at han var erstattet af Johnny Bloch i Sønderborg. Helle-Rap - som holdet kalder sig - er et stærkt
hold i en god båd og har stor erfaring, så der bør vel ligge en guldmedalje i Nakskov og vente på hellerupianerne.
Der forventes åben kamp om sølvet mellem Middelfart, Marsvinene: Scheffel, Bendtsen og Lykke Jensen og
DSR-10MM-Hjalte: Yde, Voigt og Juhler. I klassementet står de to hold nøjagtigt lige med hver en anden- og
tredjeplads. Duellen i Nakskov vil afgøre, hvem der får lov til at holde ferie på andenpladsen i klassementet,
i det Hellerup rent matematisk ikke kan indhentes. Der skal et havari til før Hellerup mister førstepladsen.
Senior kvinder. KR søger æresoprejsning
Seks hold til start i kvindernes klasse. Hidtil har der stået DSR på både første- og andenpladsen. DSR-10WHu: Bisgaard, Dahl Petersen og Tardrup har indtil nu gjort rent bord. Anne Katrine Bisgaard er tilbage på
DSRs bedste kvindehold, efter at Kirsten Kirk Jepsen var på gæstevisit på holdet i Sønderborg. Mon ikke
sejrsrækken fortsættes på Nakskov Fjord?
Med to sølvmedaljer har DSR-10w-Fenris: Markussen, Heiden Laugesen og Rosbjerg gjort det rigtig godt
indtil nu. Om de tre friske studenterroere kan komme tættere på deres klubkammerater DSR-10W-Hu, nu
da Hu er i vanlig opstilling, må tiden vise.

KRs kvindehold Lise Mejlbjerg, Betina Holck og
Marie Krarup vil i Nakskov forsøge at vise, at det
var en fejl, der skyldtes ”maskinskade”, at de ikke
var på podiet i Sønderborg.
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I Sønderborg endte KR: Holck, Krarup og Mejlbjerg på den lidt utaknemlige fjerdeplads lige uden for en podiet. KR blev slået af Silkeborg med seks sekunder. Men med til historien hører det, at københavnerne på
Alssund havde ”maskinskade” undervejs, i det man tabte en split. Det kostede et lille minut at få denne
skade udbedret undervejs, og det ville jo så have ændret rækkefølgen i Sønderborg – Dette skrevet uden på
nogen måde at ridse i Silkeborgs medaljer. Desværre er Silkeborg ikke til start i Nakskov, så vi kunne få afgjort om Silkeborg også kunne ro fra KR, hvis KR ikke havde uheld undervejs. Man kan håbe, at midtjyderne

møder til start i enten København eller Kolding, så vi kan få afgjort denne duel. Måske er KR så indædt rasende over deres uheld på Alssund, at ærgrelsen når den skal ud, vil give holdet så meget speed, at man
ligefrem vil udfordre DSR-10W-Fenris i kampen om sølvet?
Og så bliver der åben kamp om de efterfølgende pladser mellem DSR-10W-Ull (Nielsen, Stenild Grøn og Eltorm), Varde Roklub, Amfitrite (Mathiasen, Graversen og Balje) og Humlebæk. Hvorfor handicap (Rasmussen, Midtgaard og Dam Poulsen).
Humlebæk, ”Hvorfor handicap” er tilbage efter, at man samlede kræfter, mens der blev roet i Sønderborg. I
Præstø blev det til en sjetteplads. Varde Roklub har skiftet Karin Kjær Jensen ud med Anja L. Graversen – og
DSR har skiftet Thora Gudrunardottir ud med Ida Eltorm. Ida Eltorm vandt sidste år bronze i kvindernes
klassement, så det er en erfaren pige, der sætter sig i båden. Varde har før slået både Humlebæk og DSR og
må anses for svag favorit i kampen om midterfeltet, mens rollen som outsider tilfalder Humlebæk. Signaturen vil dog ikke give garanti for denne slutstilling. Det er set mange gange før, at kvinderne ikke gør som
Signaturen siger – både på den ene og på den anden måde! Men med seks hold til start, der er i stand til at
udfordre hinanden om de enkelte pladser, er kvindeklassen i år en spændende og sjov klasse.

Varde Roklub Lars Jensen, Allan Haagen og John
Balje er tilbage på 25 km distancen i Nakskov efter
at man i Sønderborg ”nøjes” med at ro på 10 km
distancen. I Nakskov skiftes John Balje ud med Jørgen L. Larsen.
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25 km åben mix. Der er Humlebæk og så er der de andre
På forhånd ser det ud til at guld, sølv og bronze er fordelt. Hvis ikke der sker meget store overraskelser i
klassen vil guldet gå til Humlebæk, ”Vi gør det igen”: Probst, Olsen og Tramm. Sølvet vil gå til Viking: Zangenberg, Sværke og Hansen og endelig vil DSR-25ÅM-Ull: Bisgaard, Samson og Dahl Petersen ro sig til bronzen. Alt andet vil være en sensation.
Der kan blive kamp om fjerdepladsen mellem Varde Roklub, ”Thetis 25”: Jensen, Larsen og Haagen og
Skjold, ”HVEEN”: Toreld, Krusell og Jensen. Vestjyderne er favorit i den duel, men efterhånden som Skjold
samler erfaring kan de blive en ubehagelig konkurrent for Varde. I første omgang må det for Skjold dreje sig
om at formindske den afstand på næsten fire minutter, der var mellem de to hold i Præstø og så må man se
hvad fremtiden bringer.
Præstø/Aarhus/Nakskov: Iversen, Poulsen og Thygesen forventes at lukke døren i 25 km åben mix. Her kan
ske en holdændring, så Niels Iversen erstattes med Søren Hansen fra Præstø.

Kalundborgs tæskehold Bjarke Christensen Bang,
Alexander Hansen og Mathias Kristensen. I Nakskov skiftes Mathias Kristensen ud med Kåre Mattesen
Foto Simone Hoffmann, Præstø roklub

Senior mænd 25 km. DSR vs Kalundborg
Med holdet Thor Buch Grønlykke, Peter Gammeltoft og Mads Rasmussen - og sandsynligvis endnu en gang
lån af Hellerups superbåd ”Jørgen Andersen” - har DSR samlet et frygtindgydende hold til at udfordre Kalundborg. Kalundborg har udskiftet Mathias Kristensen med Kåre Mattesen, og ellers er det Bjarke Christensen Bang og Aleksander Hansen, der skal forsøge at forsætte den ubrudte sejrsrække siden 2011. Det bliver
giganternes kamp og en særdeles spændende og interessant duel. Normalt ville man vel regne et hold, der
har en olympisk guldvinder ombord som favorit, men Kalundborgs tæskehold har indtil videre uddelt tørre
prygl til alt og alle, så om det lykkes for DSR at stoppe Kalundborgs sejrsmarch er et åbent spørgsmål.
De to øvrige DSR hold i klassen Fenris: Tougaard, Rasmussen og Jensen, og Hu: Schjerning, Korremann og
Møller Andersen skal kæmpe om bronzen. I den duel må Fenris påtage sig favoritrollen.
Frisk som en havørn
I Nakskov Roklub glæder man sig meget til at få gæster. Klubbens medlemmer har forberedt sig godt, og
alle systemer burde være stand by til den store dag.
Den sportslig korrekte afvikling er lagt i hænderne på dommerne John Høck, Aarhus og Lone Bjerring Jensen, Varde.
Tast ”Skibsværftsvej 2, 4900 Nakskov” på GPS´en, så burde du havne det rigtige sted. Du kan læse mere om
regattaen på nakskovroklub.dk. Danmarks bedste roklubhjemmeside – min beskedenhed forbyder mig at
skrive hvem, der er webredaktør af siden.
lthygesen@youmail.dk

