Port of Copenhagen

Velorkestreret regatta i farvandet ved operaen
Foto Sten Carlsen, Københavns Roklub. Tekst Leif Thygesen, LDKU.
Det var virtuost og velorkestreret, da Københavns Roklub inviterede til Langdistanceturneringens fjerde afdeling Port of Copenhagen. Tingene spillede perfekt sammen, og regattaen blev afviklet uden nogen former
for uheld i den stærkt trafikerede havn, der bød på rigeligt med udfordringer - også for styrmanden. Således kunne Signaturen umiddelbart efter starten på 25 km åben mix ved Operaen tælle fem sightseeingsbåde, to sejlskibe og to motorbåde i en radius af cirka 100 meter, og da man samidigt skulle holde øje med
estakaden, der starter netop her, var der rigeligt at holde øje med fra styrmandssædet. Men det forløb fint
- ikke mindst fordi alle var blevet klædt godt på ved styrmandsmøderne, hvor Kenny Andersen med kort og
billeder havde gennemgået ruterne minutiøst og på forhånd advaret om de fare og fælder, der var undervejs. Det var en professionel gennemgang af ruterne til karakteren 12 og øvrige arrangører kan godt lære af
det geniale i at bruge satellitfotos til at vise roerne, hvor farerne lurer. Samtidigt havde man bemandet det
mest kritiske punkt med en sikkerhedsbåd, der hjalp roerne sikkert forbi knudepunktet, hvor Christianshavns kanal munder ud i havnen, så der var tænkt på alt.

Kenny Andersen (med ryggen til)
ydede tre toppræstationer ved Port
of Copenhagen. To fremragende
styrmandsmøder og en sejr i 10 km
åben mix.
Udover stærk trafik i havnen fik holdene på den lange distance også noget at arbejde med, da man drejede
ud af Lynetteløbet. Vinden var stik syd og med gode tilløbsmuligheder for bølgerne, var der pænt store
søer, så bådene måtte ”hugge sig frem” til vendepunktet ved det som alle kalder ”Sneglen”, men som i virkeligheden hedder Kastrup Søbad, inden man kunne surfe hjemad mod Københavns Havn.
På land kørte det organisatoriske som en velsmurt maskine. Der var styr på logistikken og af- og pålæsning
af bådene samt søsætning og forhaling forløb gnidningsfrit. I salgsboden var det ikke til at afgøre, hvem der
var sødest, betjeningen eller de lyserøde cupcakes.

Både betjeningen og de lyserøde
cupcakes var af den søde slags i Københavns Roklub.

Det eneste der gav ærgrelser var atter en gang det nye regattasystem, der i tiden op til og under regattaen
gav arrangøren masser af problemer og arbejde. Der er lang vej endnu inden systemet fungerer, og man
fristes næsten til at sige, at DFfR har fået sit ”IC4-problem”. Men med det gamle driftssikre system som officielt tidtagningssystem fik man holdbare og pålidelige tider, så placeringerne blev fordelt rigtigt.
Et afbud og en efteranmeldelse banede vejen for overraskelser
Sportsligt var det et afbud og en efteranmeldelse, der skabte de største overraskelser. Afbuddet kom i kvindernes række, hvor DSRs førstehold ”10W-Hu” måtte melde fra på grund af småskader og afbud. Dermed
var der pludselig en ”ledig” guldmedalje, der skulle finde en ny ejermand. Læs mere nedenstående under
”Senior kvinder 10 km”.
Efteranmeldelsen kom i mændenes klasse, hvor Kalundborg først havde meddelt, at de ikke kunne stille
hold, men i sidste øjeblik lykkedes det alligevel, og dermed var situationen den modsatte af situationen i
kvindeklassen: En ”ledig” guldmedalje var nu nærmest ”uddelt på forhånd”. Kalundborg viste endnu en
gang skræmmende styrke og vandt med næsten to minutter over de nærmeste konkurrenter fra DSR. Se
mere nedenstående under ”Senior mænd 25 km”
I 10 km åben mix fik den arrangerende klub KR med en sejr udlignet Vikings føring i klassementet, og der er
nu lagt op til en vaskeægte finale i Kolding. Læs mere under ”10 km åben mix”.
I 25 km åben mix løb et nyt DSR hold med sølvmedaljerne, mens Humlebæk for alvor lagde sig i pole position (bemærk venligst at det er korrekt stavet) inden finalen i Kolding. Nordsjællænderne kan nu ro finalen
med den ene hånd bundet på ryggen og alligevel vinde klassementet. Se mere under ”25 km åben mix”.

Københavns Roklubs firer i 10 km åben mix fra venstre Lars H. Jensen, Mikkel Schmidt, Asbjørn Adersen
(ARK), Kenny Andersen og cox. Pia Erikstrup gjorde med deres sejr til et åbent spørgsmål om hvem, der skal
hjemføre sejren i klassementet i 10 km åben mix - Viking eller Københavns Roklub.
10 km åben mix. Livgivende sejr til KR
Det blev til en livgivende sejr for Købehavns Roklubs firer ”Lige efter reglerne”: Adersen, Andersen, Hvedstrup Jensen, Schmidt og Erikstrup. Inden Port of Copenhagen havde Viking (Bruun, Sværke og Hansen) et
point i friværdi og kunne med en sejr over KR næsten være sikker på at hjemføre sejren i klassementet.
Men med et forspring på 33 sekunder fik KR udlignet føringen inden finalen, og nu venter den helt store
duel om turneringssejren, når det går løs i Kolding. Københavnerne fører lige nu på grund af reglen om flest
førstepladser, men der er noget ”matematik”, der kan afgøre, hvem der løber med den samlede førsteplads. Roning.dk skal vende tilbage til det spændende opgør i optaktsartiklen til Kolding.

Nyborg Roklub Bente Irring,
Charlotte Buchwaldt og Brian
Rene Sørensen har haft en
forrygende sæson og kan
hjemføre samlet bronze i 10
km åben mix.

Nummer tre i København bliver ”Palæobåden” fra Nyborg med besætningen Irring, Sørensen og Buchwaldt.
Hermed konsoliderede nyborgenserne deres samlede tredjeplads, og fynboerne kan godt øve sig i at bukke
hovedet for at få lagt noget om halsen, når der skal uddeles medaljer i Kolding.
En udskriftsfejl havde først placeret HR/HDR/BR fra Hellerup, Hellerup Dame og Bagsværd på tredjepladsen. Men en ny udskrift, hvor holdene var sorteret rigtigt efter tiderne, viste det korrekte resultat og langdistancekoryfæerne Stockholm, Lyngby, Teisel, Banke Ramussen og Groos måtte tage til takke med den lidt
ærgerlige placering som nummer fire, kun syv sekunder fra en bronzemedalje.
Og så bliver det ellers endnu mere tæt. Nummer fem til nummer ni kommer i mål indenfor 26 sekunder, og
nummer seks til ni inden for syv sekunder. Her kan man virkelig tale om, at det er marginalerne, der afgør
tingene. Et enkelt kikset åretag kan sende ens hold tre pladser ned på resultatlisten.
ARK Oldstars: Olsen, Bassan, Øxby, Jørgensen og Michaelsen bliver en flot nummer fem i det tætte felt. Det
var i øvrigt dejligt igen at se de grønne årer med den hvide stribe ved en langdistancekaproning – man kan
håbe, at der ikke igen går så lang tid inden amagerkanerne finder vej til en langdistancekaproning.

Er det den nye klubdraget i
ARK, som roerne på ARK Oldstars her præsenterer? Noget
kunne tyde på det. Se billedet
ovenstående af Asbjørn Adersen fra ARK i den kombinerede firer fra KR/ARK. Spøg til
side. ARK var en kærkommen
fornyelse i 10, km åben mix.
DSRs coastal firer: Munk Laybourn, Bille Sørensen, Luthmann, Sommer og Nielsen fik hjælp til at pudse formen af inden VM af DSRs tidligere træner Bøg Mosegaard. De fem hårdtarbejdende pigers anstrengelser
udløste en sjetteplads. Det skal blive spændende at følge holdet om en lille uge i Helsingborg. Roning.dk
ønsker held og lykke.
Kun to sekunder efter DSRs coastalbåd krydser endnu en båd fra den arrangerende klub mållinen. Med syvendepladsen til KR-2: Simonsen, Minuva og Kristensen, rykker det københavnske trekløver en plads frem i
klassementet og ligger nu på en flot fjerdeplads.
DSR-10ÅM4-Møhring: Larsen, Henningsen, Elgaard Larsen, Gudrunardottir og Ralfkiær er kun et sekund efter KR-2 på ottendepladsen, men til gengæld presses DSR-båden nedefra af debutantbåden fra Køge (Larsen, Bull Andersen og Klattkowsky). Blot fire sekunder er Køge fra DSR, men som sagt er det ganske små
marginaler, der skiller bådene i midterfeltet.
Der er så et lidt større spring på 35 sekunder til nummer ti Aarhus-Rønne: Olsen, Petersen og Wegner. Feltets anden coastalbåd fra Skovshoved og Fredensborg: Cervin, Skavin, Skavin, Hendriksen og Widenfeldt
slutter på en 11. plads. Skovserne måtte på grund af en knækket åre have en ny starttid. Ægir: Hjortshøj,
Andersen og Danø Sørensen gør dusinet fuldt på 12. pladsen.
10 km åben mix ved Port of Copenhagen var et flot, spændende og jævnbyrdigt løb, der er med til at sætte
langdistancekaproning i relief. Flere løb af den slags tak.
Masters mix 10 km. Favoritternes dag
Det blev favoritternes dag i masters mix. Helle-rap: Månsson, Traberg og Weise kunne hjemføre sæsonens
fjerde førsteplads ud af fire mulige. Det er suverænt og viser hellerupianernes klasse. Admiral Månsson &
Co. overgiver sig aldrig og endnu et forbundsmesterskab kan føjes til de imponerende CV´er som helleruproerne kan fremvise.
Marsvinene: Scheffel, Bendtsen og Lykke Jensen fra Middelfart var ved godt mod, da båden blev taget op af
vandet og regnede så småt med, at man denne gang havde fået ram på DSR: Yde, Voigt Smidt og Juhler.

Men endnu en gang måtte fynboerne bøje sig og resultatlisten viser en forskel på 41 sekunder i studenterroernes favør, da handicaptiderne blev regnet ud. Så slutresultatet blev det sædvanlige: Guld til Hellerup,
sølv til DSR og bronze til Middelfart.
De to nye hold i klassen Roklubben SAS: Nielsen, Bøckhaus og Truelsen samt Skovshoved: Markussen, Skavin og Meldgaard Madsen må sande, at der roes stærkt. Begge hold ror på en pæn tid under en time i reel
rotid, men det er bare ikke nok, når rogiganterne i masterklassen trykker til. Men et friskt indslag var både
SAS og Skovshoved, og man kan håbe at se begge klubber til flere langdistancekaproninger.

Marianne Juhler, Jens Voigt
Smidt og Anne Yde fra DSR
på vej til endnu en sølvmedalje
Senior kvinder 10 km. DSR 10W-Fenris trådte i karakter
På grund af skader og afbud måtte DSRs førstehold ”DSR 10W-Hu” melde afbud til Port of Copenhagen. Det
medførte så, at der var en ”ledig” guldmedalje at kæmpe om for de tilbageblevne tre hold.
Her var det så at ”DSR-10W-Fenris” kendte deres besøgelsestid og slog til. Med en flot tid på 59.37 min. kan
Markussen, Heiden Laugesen og Rosbjerg sørge for, at guldet stadig er på DSR-årer i kvindeklassen. Inden
løbet var Lise Markussen forsigtig med at love sejren, og det eneste svar Signaturen fik, da han ville have
Lise til at udtale sig om holdets chancer umiddelbart før styrmandsmødet, var et lille forsigtigt underfundigt
smil – Guldsmilet!

Københavns Roklubs kvindehold Marie Krarup, Lise Mejlbjerg og Betina Holck kæmpede det bedste de havde
lært, men var selv skuffet
over tiden, selv om det rakte
til en sølvmedalje.
Københavns Roklub: Holck, Mejlbjerg og Krarup havde nok håbet på, at det denne gang var lykkedes at distancere ”DSR-10W-Fenris” - og lykkedes det, så vil det jo i ”DSR-10W-Hu´s” fravær udløse en guldmedalje.
Om det var nerverne, der spillede KR et puds vides ikke, men i hvert fald var Betina Holck en smule skuffet
efter løbet: Vi er ikke kede af at vinde sølv, det er fint nok – men vi er absolut ikke tilfredse med vores tid
på 1.01.12 timer. Det kan vi gøre bedre.

For Humlebæk: Tramm, Rasmussen og Midtgaard blev det årsbedste. For nordsjællænderne var det en sejr,
at man ikke blev overhalet af nogen de øvrige kvindehold, og det er den slags små delmål, der opnås, der
giver blod på tanden, og som kan være motivationsfaktor, når det hele ellers ser lidt broget ud. Humlebæks
pæne indsats belønnes med en bronzemedalje - måske på en lidt billig baggrund, da der kun er tre startende hold, vil nogen mene. Men er der nogen der har ondt af det, så kan de jo bare stille op og forsøge at
ro fra Humlebæks tre friske piger. Signaturen tør godt sige, at det gør man ikke bare sådan lige.
Åben mix 25 km. Nyt DSR hold sender Vikings sølvfavoritter ned på tredjepladsen
I 25 km åben mix har tingene i hele sæsonen ligget fast. Der har været stor forskel på de enkelte hold og
rangfølgen er fulgt nøje i alle løbene. Resultatlisterne har til forveksling lignet hinanden og overraskelser
har været en by i Rusland.

DSRs nye hold i 25 km åben
mix Jonathan Winn, Niels Jørgen Gommesen og Kristine
Samson skabte ”uorden” i
den sædvanlige rækkefølge i
25 km åben mix ved at vinde
sølv i en kanonflot tid
Med afbud fra de vanlige kræfter på ”DSR-25ÅM-Ull” stillede DSR denne gang med et nyt hold i klassen.
Men det var velkendte navne, der betjente årer og ror. Jonathan Winn, Kristine Samson og Niels Jørgen
Gommesen er alle erfarne langdistanceroere og på Øresunds noget bulede vand og i den tættrafikerede
Københavns Havn slap studenterroerne håndbremsen og roede på en reel tid på 2.17.01 time – en tid der
kunne have indbragt bronze i mændenes eliteklasse. Omregnet til handicaptid række det dog ikke helt, og
resultatet vil garanteret endnu en gang få diskussionen om handicappene til blusse op. Under alle omstændigheder var det forfriskende, at rækkefølgen ikke en gang til blev den samme – og det ikke skrevet fordi
Signaturen har noget mod Viking. Sydsjællænderne Zangenberg, Sværke og Hansen ror faktisk et flot løb, og
er da også kun 18 sekunder efter DSR – Så sølv til DSR og bronze til Viking. Hvem der vandt guld? Dumt
spørgsmål! Det er ingen nyhed, at Humlebæk (Probst, Olsen og Tramm) vinder 25 km åben mix, så i stedet
for at trætte læserne med denne gentagne nyhed bringer roning.dk her nogle uundværlige oplysninger om
holdets kaptajn og formand for LDKU Christian Probst: Christians yndlingsfarve er Humlebæk Roklubs blå
farve, hans livret er pasta bolognese, han bruger nummer 44 i sko, hans favoritfilm er ”Die Hard”, han foretrækker en Nokia mobiltelefon og drømmer om en BMW. Når Christian ikke arbejder professionelt, passer
sit frivillige arbejde med roning eller ror aktivt, slapper han af ved at gå tur med sine to hunde. Se det vidste
du ikke!
Tilbage til Port of Copenhagen 25 km åben mix. På fjerdepladsen finder vi Aarhus-Rønne: Olsen, Petersen
og Wegner. Det er som den kombinerede båd har det bedre på den lange strækning. I 10 km åben mix når
man lige akkurat med i Top Ti, mens det bliver til en pæn fjerdeplads på 25 km distancen.
I Nakskov måtte Roklubben Skjold: Larsen, Krusell og Jensen se sig henvist til sidstepladsen, slået med sølle
12 sekunder i kampen om den lidet attraktive placering. I København var det skjoldernes tur til at have marginalerne på deres side. Med otte sekunders forspring snupper Skjold femtepladsen og henviser Palæobåden fra Nyborg (Irring, Sørensen og Buchwaldt) til sjettepladsen. Det var en kærkommen revanche for
Skjold. Nyborg benyttede lejligheden til at få mest muligt ud af rejsepengene og stillede for første gang i år
op på den lange distance, og på den noget hårde sø på Øresund gjorde Nyborg en pæn figur.
Randers Roklub var for første gang i denne sæson til start i 25 km åben mix. Hovøre, Drachmann og Eschelund havde en udmærket tur og belønnes med en syvendeplads.

På ottendepladsen finder vi ”PAN” Præstø/Aarhus/Nakskov med over seks minutter op til nummer syv og
over 24 minutter op til nummer et agerer PAN en ganske rimelig prügelknabe - og en sådan skal man jo
også en gang imellem have med.
Senior mænd 25 km. Kalundborg hjemførte reelt mesterskabet
Det kneb gevaldigt for Kalundborg at samle hold til Port of Copenhagen, men i sidste øjeblik lykkedes det at
få brikkerne til at falde på plads. Aleksander Hansen, Bjarke Christensen Bang og Mathias Kristensen roede
på suveræn vis mesterskabet hjem til Kalundborg. Jo, Kalundborg skal starte i Kolding for at vinde og for at
få sine bonuspoint, men selvom de slutter som nummer sidst kan de ikke længere indhentes af DSR.
Der er næsten to minutter ned til nummer to ”DSR-25M-NN”: Moustgaard, Gammeltoft og Buch Grønlykke
og næsten fire minutter mere til bronzemedaljerne, der også tilfalder DSR med besætningen Jensen, Rasmussen og Møller Andersen.
Roforeningen KVIK var kommet i menneskehænder, men sørgede dog for, at man ikke bare kunne få en
medalje ved at stille op. Bo Adelholm gjorde i øvrigt Signaturen opmærksom på, at når han i optaktsartiklen
skriver, at det er første gang i flere år, at vi ser KVIK ved en langdistancekaproning, så er det ikke korrekt. I
2012 startede Lauritsen, Nielsen og Haastrup i kvindeklassen i Humlebæk for Roforeningen KVIK. Sidst KVIK
deltog i mændenes klasse var i 2010. Og så håber Signaturen, at det er på plads.
KVIK Jan Skovø, Bo Adelholm
og Jens Kofod sørgede for at
KVIK var repræsenteret i
mændenes klasse.

Kolding kalder
Den 24. august er der langdistancefestival i Kolding. Der er sidste tilmeldingsfrist onsdag den 14. august kl.
12.00. For nogle mandskaber er det sidste løb kun make up. Den sidste sminke skal lægges, inden medaljerne skal modtages - Andre kan med en sejr manifestere sig på toppen af langdistancestjernehimlen. Under alle omstændigheder håber Signaturen på god deltagelse, så vi efter de senere års tilbagegang igen kan
få sorte tal på bundlinjen i deltagerantallet.
lthygesen@youmail.dk

