
Koldingfjordens Slotsregatta 

En gevaldig fin DM afslutning i Kolding 
Af Leif Thygesen, LDKU. Foto Poul Jakobsen, Uffe Lau Sørensen, Birgit Thomsen 

”Tak for en gevaldig fin DM afslutning i Kolding”, skriver dommeraspirant Inger Valentiner-Branth i den 

mail, som ledsager dommernes rapport fra Kolding. Normalt er dommernes evaluering et internt arbejds-

papir og som sådan ikke offentligt, men Signaturen løber risikoen og citerer Inger, som rammer meget præ-

cist med sin beskrivelse. 

For det var en gevaldig fin regatta, hvor tingene fungerede, og der var styr på detaljerne. Koldingklubberne 

havde valgt at lave 10 km-banen noget anderledes end normalt, så man kunne følge bådene hele vejen 

rundt på en bane, der skulle roes to gange. Lidt bekymring om, at det kunne give trængsel og problemer 

ved bøjerne blev gjort til skamme. Deltagerne tog pænt hensyn til hinanden, og langsomme både gav plads 

til hurtigere, og fulgte ellers de regler, der var blevet indskærpet på styrmandsmødet. 

Koldingklubberne ligger særdeles smukt og med service helt i top blev det en god dag på Gammel Strandvej 

i Kolding. Der var fin hjælp med håndtering af bådene, og der var masser af personale til at træde hjæl-

pende til, hvis man havde brug for hjælp af den ene eller anden slags. Vinden havde valgt en østlig retning 

denne dag, og det betød så, at turen langs med Kolding Havn gav noget kedeligt ”dingle-vand”, hvor bøl-

gerne blev slået retur af bolværket. De krappe uberegnelige bølger ved havnen gav en del vand i bådene. 

Samtidigt blev turen ud af Kolding Fjord nærmest en tur ud gennem ”et pusterør” i stiv modvind, og der var 

pænt med hvide skumtoppe på bølgerne. Det var til fordel for de fysisk stærke hold, og det gav da også en 

pæn overraskelse i den forventede rækkefølge i klassementet i 25 km åben mix. Mere herom senere. Ved 

Drejens Odde var der flere mandskaber, der forsøgte at skyde genvej og overvurderede vanddybden, hvil-

ket bevirkede, at flere måtte en tur i vandet for trække deres båd fri.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fra Kolding Dame-Roklubs og 

Kolding Roklubs klubhuse var 

der førsteparket til 10 km-lø-

bene, der var henlagt til en 

firkantet ”rundbane” foran 

klubhusene 

 

 

Roklubben Vikings dag 

Sportsligt blev det Roklubben Vikings dag, der med en sejr i både 10 og 25 km mix sørgede for, at det blev 

en sand jubeldag for sydsjællænderne. Derimod kan man ikke påstå, at marginalerne var med Københavns 

Roklub. I 10 km åben mix mistede KR turneringssejren efter et nederlag på blot otte sekunder, mens KRs 

kvinder var seks sekunder fra DSR-rivalinderne i kampen om sølv. 

Hellerup Roklub vandt masterklassen med maksimumpoint, og blev således det eneste hold i hele dette års 

turnering, der gik ubesejret gennem sæsonen. 

For Humlebæk lykkedes det ikke at passere det skarpe hjørne med ti sejre i træk i 25 km åben mix. ”Deca-

sejren” forsvandt på Kolding Fjords urolige vand og blev ”Borte med Blæsten”. I mændenes klasse knuste 

Kalundborg deres konkurrent. 

 



Åbent mix 10 km. Viking vinder finalen 

Roklubben Viking: Bruun, Sværke og Hansen havde timet og tilrettelagt alt rigtigt, således at formen kulmi-

nerede den rigtige dag, nemlig ved DM-finalen i Kolding. Måske var den firkantede ”rundbane” en smule 

bedre for en toer end en firer, især langs med Kolding Havn, hvor bølgerne gav vand i båden, men under 

alle omstændigheder var det en kraftpræstation af de tre sydsjællændere, der havde tempo og tryk hele 

vejen rundt – begge gange. Turneringssejren kom dog i hus på yderste ”decimal”. Både Viking og Køben-

havns Roklub/ARK slutter med 48 point, dermed er det så antallet af førstepladser, der er afgørende. Her 

har begge hold to førstepladser, så er det nødvendigt at se på antal andenpladser og her har Viking tre mod 

københavnernes to, så det er med meget lille margen at turneringsmesterskabet i 10 km åben mix placeres. 

Københavns Roklub/ARK: Adersen, Andersen, Andersen, Schmidt og Erikstrup ærgrede sig forståeligt nok 

efter løbet over de manglende otte sekunder. Man havde medbragt en lænsepumpe til Kolding, men tog på 

vandet uden at montere den. Med mindre vand i båden kunne man måske havde hentet de manglende se-

kunder og dermed kunne guldet være havnet små 80 kilometer længere nordpå. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Københavns Roklub/ARK: Pia 

Erikstrup, Kenny Andersen, 

Asbjørn Adersen, Mikkel 

Schmidt og Mads Peter An-

dersen manglede otte sekun-

der for at blive den første fi-

rer, der vandt klassementet i 

10 km åben mix. 

 

Nyborg Roklub ”Palæobåden”: Irring, Sørensen og Buchwaldt var ikke helt tilfreds med deres egen indsats 

umiddelbart efter løbet, men ved præmieoverrækelsen blev de skeptiske toner afløst af et jubelbrøl, da det 

gik op for fynboerne, at det var blevet til en flot tredjeplads, og dermed havde man cementeret den sam-

lede tredjeplads. Men også her uddeles placeringen med meget lille tidsforskel. Der er kun tre sekunder 

ned til DSRs firer: Skjødt, Larsen, Alnor, Henningsen og Jørgensen. 

Og jævnbyrdigheden fortsætter i kampen om fjerde/femtepladsen. Aarhus-Rønne: Olsen, Meinert og Weg-

ner er kun otte sekunder efter studenterroerne. De lidt barske betingelser passede det fysisk stærke mand-

skab godt, og man er kun 11 sekunder fra medaljerne, men må trøste sig med en samlet fjerdeplads. 

Tre friske fyre på holdet KR-2: Simonsen, Minuva og Kristensen hygger sig gevaldigt, når de er afsted. Vittig-

hederne og det kammeratlige drilleri fyger gennem luften, og de gæve københavnere kan slet ikke undvære 

langdistancekaproningerne, som bruges som afslapningsoase fra dagligdagens dont. Og så er det værd at 

bemærke, at man samtidigt klarer sig særdeles godt sportsligt. I klassementet slutter man som nummer fire 

lige uden for en podieplads. Jo, vi kommer igen til næste år, lyder det fra den københavnske trio. 

Varde Roklub: Christensen, Balje og Jensen afslutter en god sæson med en syvendeplads, og det udløser en 

samlet sjetteplads.  

De arrangerende klubber havde tre hold med i 10 km åben mix: Lemon Moons: Gregersen, Rasmussen og 

Nielsen slutter bedst som nummer otte. Team TSC: Kjær, Laporte og Larsen bliver nummer 16. Langdi-

stancedebutanterne ”Palby Dream Team”: Simonsen, Colmer og Sørensen slutter på en pæn tiendeplads og 

det er slet ikke så ringe i det stærkt besatte felt. 

Også et andet debutanthold leverer en pæn indsats. Horsens: Andersen, Thorsen og Jørgensen bliver num-

mer ni og man kan håbe, at den pæne placering giver østjyderne blod på tanden, så de stiller op igen i 

2014. 

To toåres fra DSR bliver nummer 11 og 13. På 11. pladsen er det DSR-ÅM-NN 1: Stenild Grøn, Gudrunardot-

tir og træner Ralfkiær, mens DSR ”Elektra”: Fuglsang, Hansen og Stæhr Olsen slutter som nummer 13. 



To Randers-hold sætter sig på 14. og 15. pladserne. Nummer 14 bliver Randers 1: Drachmann, Andersen og 

Christensen, mens Randers 4: Pedersen, Moss, Munch, Andersen og Eschelund bliver nummer 15. 

”PAN” Præstø, Aarhus/Nakskov: Pedersen, Iversen og Thygesen lukker og slukker i 10 km åben mix. For re-

gattaens ældste deltager 74 årige Kurt Pedersen var det debut. Kurt var ikke helt tilfreds med sin egen ind-

sats efter løbet, men synes alligevel, at det havde været en sjov oplevelse. Der er en fin stemning, Kolding 

har organiseret det hele godt, og så er roning jo en fantastisk sport, der giver god motion, frisk luft og et 

fint socialt samvær, siger Kurt Pedersen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Middelfart ”Marsvinene”: 

Klaus Scheffel, Søren Lykke 

Jensen og Ole Bendtsen har 

brugt inriggerløbene i ma-

sterklassen til at komme i ka-

nonform inden de skal til Va-

rese i Italien for at ro FISA 

masters VM. 

 

Masters mix. Hellerup gjorde arbejdet færdigt 

Hellerup Roklub: Månsson, Traberg og Weise på holdet ”Helle-Rap” vinder en komfortabel sejr med næsten 

to minutter ned til andenpladsen. 53.51 minutter viser tiden efter løbet, og det kan som et kuriosum næv-

nes, at det er nøjagtig samme reelle rotid Viking ror på i 10 km åben mix.  Med sejren gjorde Hellerup rent 

bord og vinder forbundsmesterskabet med maksimum point. Hellerup er dermed det eneste hold i hele tur-

neringen, der går ubesejret gennem sæsonen. 

Heller ikke andenpladsen er der tvivl om. DSR 10MM-Hjalte: Yde, Voigt Smidt og Juhler er godt nok kun ti 

sekunder foran Middelfart ”Marsvinene”: Scheffel, Bendtsen og Lykke Jensen, men set over hele sæsonen 

har studenterroerne fire andenpladser – kun i Sønderborg lykkedes det Middelfart at distancere DSR - og 

dermed må det siges at være en velfortjent sølvmedalje til ”Hjalte”. 

Slutfacit i Masterklassen: Guld til Hellerup, Sølv til DSR og bronze til Middelfart. Måske var det sidste gang, 

at Masterklassen var på programmet. I støbeskeen er et forslag om at slå 10 km åben mix og Masterklassen 

sammen og derefter dele holdene i en første- og anden division. Men det er som sagt kun et forslag, som 

kan blive forkastet. 

 

Senior kvinder 10 km. Dobbelt sejr til DSR 

DSR 10W-Hu: Bisgaard, Dahl-Petersen og Tardrup lever til fulde op til favoritværdigheden og hjemfører 

Danmarksmesterskabet i sikker stil. Der er ingen slinger i valsen og med teknisk pæn roning sikrer de tre 

piger DSR det sjette DM i træk i kvindeklassen. Anne Katrine Bisgaard, Tanja Nors Tardrup, Anne Sofie Dahl-

Petersen og Kirsten Kirk Jepsen kan for fremtiden skrive ”Dansk mester i langdistancekaproning 2013” på 

CV´et. 

Var førstepladsen suveræn i Kolding, så var der til gengæld kamp om sølvet denne gang. Med seks sekun-

der sikrer DSR-10W-Fenris sig sæsonens femte sejr over Københavns Roklub: Holck, Mejlbjerg og Krarup. 

Lise Markussen fra DSR siger: Vi er godt tilfreds, selvom vi undervejs var ved at kæntre. Jeg kunne da godt 

unde KR at slå os en enkelt gang, men jeg synes jo ikke vi skal holde vel et antal sekunder før målstregen for 

at det kan lykkes, siger Lise med slet skjult humor. 

Ja, denne gang havde du jo ikke skruet forventningerne op til os i din optaktsartikel, sagde Marie Krarup, 

Københavns Roklub og fortsatte: Det var derfor vi var så tæt på, men det var desværre ikke helt nok. Vi ta-

ger dem til næste år! Dermed har Marie Krarup allerede nu lavet målsætningen for 2014-sæsonen, og med 

den på plads kommer man jo nok nemmere gennem vintersæsonen. 



 

 

 

 

Glade medaljevindere i kvin-

dernes klasse. Fra venstre: 

DSR, (sølv): Sophie Heiden 

Laugesen, Stine Rosbjerg og 

Lise Markussen. Øverst DSR 

(guld): Tanja Nors Tardrup, 

Anne Katrine Bisgaard og 

Anne Sofie Dahl-Petersen. Til 

højre Københavns Roklub 

(bronze): Marie Krarup, Be-

tina Holck og Lise Mejlbjerg. 

 

Kampen om fjerdepladsen blev vundet af Varde Roklub ”Amfitrite”: Graversen, Kjær Jensen og Balje. Karin 

Kjær Jensen fejrede således sin fødselsdag med en pæn placering, og virkede da også godt tilfreds efter lø-

bet. 

Humlebæk: Rasmussen, Dam Poulsen og Midtgaard fuldender feltet på en femteplads. Placeringen blev 

som sædvanligt taget med et stort smil og godt humør. 

Kvindeklassen har i 2013 været en sjov og interessant klasse med god deltagelse efter at deltagerantallet 

har skrantet i de foregående år. Man kan håbe, at udviklingen fortsætter. Varde og Humlebæk har været en 

særdeles kærkommen fornyelse i klassen. Det er Signaturens håb, at de friske piger holder ved og er med 

igen i 2014. 

 

25 km åben mix. Overraskende bronze til Aarhus-Rønne 

I optaktsartiklen til Koldingfjordens Slots Regatta var Signaturen skråsikker: Guld til Humlebæk, sølv til Vi-

king og bronze til DSR både i Kolding-regattaen og i klassementet. Sådan kom det så ikke til at gå. Ved årets 

sidste kaproning blev der vendt noget op og ned på begreberne. Viking: Zangenberg, Sværke og Hansen ud-

nyttede deres gode fysik, til at byde Humlebæk: Probst, Tramm og Olsen op til dans i modvinden i ”pusterø-

ret” på vej ud af fjorden. Og det blev til en sejrsdans for sjællænderne.  Det kørte bare og det gik rigtig godt, 

sagde Jørgen Zangenberg efter løbet, hvor Viking havde tilføjet Humlebæk det første nederlag efter ni før-

stepladser i rap. 29 sekunder skiller de to mandskaber, men Humlebæk kan dog glæde sig over, at deres 

guldmedalje i klassementet ikke var i fare. Dertil har nordsjællænderne været for suveræne ved årets første 

fire regattaer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ved Drejens Odde måtte 

Humlebæk – som flere andre 

mandskaber – en tur i vandet 

for at komme videre fra det 

drilagtige rev. 

Fra venstre Christian Probst, 

Jens Jørgen Tramm og Per Ol-

sen. 

 



Viking kunne glæde sig over en førsteplads i Slots-regattaen og samtidigt juble over en sølvmedalje i klasse-

mentet. Ubekræftede rygter vil vide, at Vikings bil på vej hjem var tæt på overlæs – i hvert fald hang den 

godt og grundigt med bagenden efter, at den var blevet læsset med dagens medaljehøst – en medaljehøst, 

der var af den tunge kaliber. Ved regattaen: To guldmedaljer og i klassementet en guld- og en sølvmedalje. 

Jo Vikings bil måtte arbejde lige så hårdt, som roerne havde gjort på vandet. 

For at fortælle historien om bronzemedaljen er det nødvendigt at fortælle om ”Dagens gode” og ”Dagens 

onde”. Lad os starte med ”Dagens Gode”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aarhus-Rønne fra venstre 

Jeppe Meinert, Steen Wegner 

og Geert Olsen vandt overa-

skende bronze i klassemen-

tet. 

 

”Dagens gode” 

Ved tre regattaer er man blevet nummer fire efter de tre samme hold hver gang, og samtidigt har man 

valgt at springe en regatta over. Der er således ikke noget, der indikerer, at man ved finalen skal have en 

medalje - og da slet ikke en medalje i klassementet. En klassementsmedalje ville jo kræve, at det hold man 

ligger i konkurrence med bliver mindst fire pladser dårligere placeret end en selv.  

Sådan var situationen for Aarhus-Rønne: Olsen, Meinert og Wegner. Og så var det lige nøjagtigt, hvad der 

skete. I den stride modvind udnyttede Aarhus-Rønne sin fysik og roede sig til en bronzemedalje, og da den 

nærmeste konkurrent DSR samtidigt endte som nummer syv, ja så er der en bronzemedalje både i Slotsre-

gattaen og i klassementet. Inden løbet var Kaptajn Geert Olsen noget skeptisk og talte om, at det nok var 

sidste sæson han deltog – i hvert fald i hele turneringen. Efter at resultatet forelå var tonen en lidt anden: 

Ja, jeg har jo tidligere sagt, at vi ikke samler på tredjepladser, men den her er jeg glad for. Mon ikke medal-

jen får Aarhus-Rønne til at overveje at tage endnu en sæson? Moralen må være, så længe der er en teore-

tisk chance, er der en reel chance, som man bør gå efter. Det var så vidt roning.dk erfarer Jeppe Meinert, 

der holdt humøret oppe hos Geert og Steen, der ellers hang lidt med hovederne efter en medaljeløs sæson 

- lige indtil Kolding. Og så over til  

 

”Dagens Onde” 

som sådan set er den samme historie. Ved tre regattaer er man blevet nummer tre efter de samme to hold 

- men også foran det samme hold på fjerdepladsen hver gang. En regatta har man sprunget over. Inden fi-

nalen skal man altså blot sikre sig, at man ikke taber med mere end tre placeringer til det hold man har roet 

fra tre gange. Sådan var situationen for DSR-25ÅM-Ull: Bisgaard, Dahl-Petersen og Juhler. Og så arter vejret 

sig således, at det tilgodeser råstyrken, og selvom man gør hvad man kan og ror et godt løb, ja så slutter 

man som nummer syv og dermed fire pladser dårligere end det hold, man har slået tre gange i løbet af sæ-

sonen. Hermed var mareridtet en realitet og bronzen i klassementet havde blæsten snuppet og sendt et 

andet sted hen. Bare en placering bedre som nummer seks og man havde opnået pointlighed og dermed 

havde man i kraft af tre tredjepladser vundet den samlede bronzemedalje. Og hvor langt var der så op til 

den bronzegivende sjetteplads? Fem sekunder! Sølle fem sekunder er Skjold foran DSR. Man ror 100 kilo-

meter kaproning og ligger indtil slutningen til en samlet bronze, men på de sidste meter mister man fem 

sekunder og dermed bronzen. Det er hjerteskærende og næsten ikke til at bære.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

DSR -25ÅM-Ull Anne Sofie 

Dahl-Petersen, Anne Katrine 

Bisgaard og Marianne Juhler 

snublede lige før målstregen 

og mistede dermed bronze-

medaljen i klassementet. 

 

Det er da bittert. Men vi gjorde hvad vi kunne, lå i høj kadence og trykkede det bedste vi havde lært, men i 

den hårde modvind var det så ikke nok, sagde Anne Sofie Dahl-Petersen til roning.dk i telefonen dagen ef-

ter, hvor hun sammen med Anne Katrine Bisgaard forsøgte at komme sig over den missede medalje. Hvor 

tæt på det var, blev Anne Sofie først klar over da Signaturen fremlagde de hårde facts. Tak! Du har ødelagt 

resten af min søndag lød den bittersøde kommentar fra Anne Sofie. Men det sidste ord blev dog: Nu har vi 

noget at gå efter til næste år - og således kan det sure nederlag være motivationsfaktor, når der skal trænes 

i vinter. Morale? Jah… morale og morale! Lad os nøjes med at konstatere, så hård, skånselsløs og ubarm-

hjertig kan roning altså også være. 

 

Øvrige placeringer 

Varde Roklub: Haagen, Larsen og Jensen slutter som nummer fire. Randers Roklub: Furbo Sørensen, Hohwü 

og Eschelund blev belønnet med en femteplads, men havde i øvrigt moret sig over, at de af Signaturen var 

blevet udnævnt til outsidere. 

Roklubben Skjold slutter sæsonen med en sjetteplads. I den samlede stilling slutter Skjold på en pæn femte-

plads i sin debutsæson. Men som skrevet skaber Varde, Randers og Skjold med deres placeringer foran DSR 

ravage i den forventede medaljerække. 

Randers 5: Sørensen, Hovøre og Gammelgaard lukker 25 km åben mix-feltet på en ottendeplads. Nyborg 

Roklub ”Palæobåden” meldte afbud inden start. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalundborg Roklub fra ven-

stre Bjarke Christensen Bang, 

Alexander Hansen og Ma-

thias Kristensen blev suve-

ræne mestre i mændenes 

klasse. 

 

 

 



Senior mænd 25 km. Kalundborg knuste DSR 

Med en rotid på 2.14.05 timer vandt Kalundborg: Hansen, Christensen Bang og Kristensen en suveræn sejr 

over DSR-25M-Fenris: Tougaard, Jensen og Møller Andersen, der brugte 2.35.20 timer. Tidsforskellen er 

over 21 minutter. 

Til DSRs undskyldning skal det dog siges, at man havde haft problemer med det nye spændholdt med klik-

sko. De faste beslag havde flere gange undervejs været løse og det havde kostet tid og studenterroerne var 

langt fra tilfreds med deres egen tid. 

DSR-25M-NN meldte afbud, da man ikke kunne stille hold. Og det fik den konsekvens, at DSR 25M NN ikke 

kan indgå i kampen om Danmarksmesterskabsmedaljerne. I regulativet står, at man skal have deltaget i 

mindst fire regattaer for at få en medalje, og det krav opfylder DSR ikke, idet man heller ikke var til start 

ved årets første kaproning i Præstø. 

Slutresultatet bliver at Kalundborg Roklub: Aleksander Hansen, Bjarke Christensen Bang, Mathias Kristen-

sen og Kåre Mattesen bliver danske mestre 2013, der er sølv til DSR-25M-Fenris: Christian Tougaard, Flem-

ming Jensen, Nicolai Møller Andersen og Morten Rasmussen. Bronzemedaljen uddeles ikke. 

 

Sæsonen 2013 

Deltagermæssigt er det gået lidt frem i 2013. Men vi skal have fat i en lup for at få øje på fremgangen i del-

tagerantallet. Under en procent viser et hurtigt overslag, men efter to år med tilbagegang er det trods alt 

en konsolidering af deltageantallet. Signaturen skal i en senere artikel vende tilbage med lidt mere statistik 

og vi skal også have afgjort, hvilen klub og hvilken roer, der er Danmarks bedste i langdistancesammen-

hæng. 

 

lthygesen@youmail.dk 

 

 
 


