
Lollands Havørn 

Fejende flot forårsfinale på Nakskov Fjord 
Af Leif Thygesen, LDKU 

Så lykkedes det for første gang siden 2005 at få deltagerne på den lange rute i Lollands Havørn ud på tre-

kantsbanen fra Nakskov til Tårs, herfra til Langø og retur til Nakskov. Vel var der vind og bølger at slås med, 

men da begge ruter sluttede i medvind og da solen brød igennem sidst på eftermiddagen, endte den lol-

landske regatta i fryd og gammen. Som bekendt er det sidste indtryk altid vigtigt, så alt i alt blev det en god 

dag for alle.  Solen og medvinden var et plaster på såret i forhold til turen fra Hestehovedet til Tårs om ef-

termiddagen, hvor vinden havde besluttet at bruge de sidste ressourcer inden den for alvor lagde sig. 11 

m/s blev de første både i 25 km-løbene budt på, så især passagen mellem Slotø og Vejlø bød på turbulent 

vand med pænt store krabbe bølger der væltede ind over siden. Men som tiden gik blev forholdene bedre 

og bedre, og de sidste både i 25 km løbene fik helt pæne betingelser. Man kan sige, at Signaturen - der 

havde æren af at sidde i den båd, der startede eftermiddagsløbene - overlod det pæne vand til gæsterne, 

og sådan skal det jo også være – men de både der startede umiddelbart efter Signaturen havde det nu hel-

ler ikke for nemt. 

Organisatorisk forløb dagen til alles tilfredshed. Det var tiende gang, at Nakskov Roklub var arrangør af en 

DFfR langdistanceregatta og rutinen og erfaringen betyder en god del. Som vært kan man jo gøre sig den 

største umage, det bliver kun en vellykket fest, hvis gæsterne spiller med – og det gjorde deltagerne i Lol-

lands Havørn så afgjort. Søde rare og smilende roere sørgede for, at personalet fra Nakskov Roklub fik en 

god dag. Signaturen elsker stemningen, som er svær at beskrive, men som vel er et mix af spænding, god-

modige drillerier, venskab, og måske især fællesskabet om roningen. Vel er vi konkurrenter på vandet, men 

på land deler vi alle den samme passion for roning. Så til alle roere, officials, hjælpere i Nakskov Roklub og 

alle andre der er med: Tak for jeres måde at være på – Det er en fornøjelse at deltage hver gang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Feststemning ved Nakskov 

Roklub under Lollands Hav-

ørn 

Foto Niels Iversen 

 

 

DSR slog Kalundborg 

Sportsligt bød dagen på et par små overraskelser. Kalundborg måtte for første gang siden DM finalen i 2010 

se sig slået, men det siger noget om kalundborgensernes klasse, at der måtte blandt andet en OL-guldvin-

der til for at henvise sjællænderne til andenpladsen. 

I 10 km åben mix var tredje gang lykkens gang for Viking. Efter to nederlag, hvor marginalerne absolut ikke 

har været på Vikings side, fik man has på KRs firer i Nakskov. I Masterklassen, kvindernes klasse og 25 km 

åben mix var det endnu en dag på kontoret, uden de helt store krumspring og forskydninger på resultatli-

sten. Men nogle af favoritterne presses mere og mere - og sommerferien kan jo bruges til at holde ferie, 

men kan også bruges til at komme i endnu bedre form, så givet er det, at ingen får noget forærende. Vil 



man vinde en medalje skal man kende både sin besørgelsestid (ellers går det galt undervejs☺)  og sin besø-

gelsestid ellers hugger konkurrenterne til som en sulten klapperslange. 

 

10 km åben mix. Viking fik revanche 

Efter to regattaer, hvor Viking har måttet se sig besejret med sekunder, blev det revanchens time på Nak-

skov Fjord for Sværke, Hansen og Bruun – og det blev en klar sejr på over et minut til KR: Andersen, Ander-

sen, Schmidt, Hvedstrup Jensen og Erikstrup. Måske var det sidesøen fra Hestehovedet til vendebøjen ud 

for Slotø, der bekom Vikingernes toer bedre end københavnernes firer, siden førstepladsen blev så for-

holdsvis klar. Der er nu lagt op til et par særdeles spændende og interessante løb efter ferien mellem num-

mer et og to i klassementet i 10 km åben mix. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viking med besætningen 

Reinhard Sværke, Rene Han-

sen og Ib Bruun strøg denne 

gang helt til tops i 10 km 

åben mix. 

Foto Finn Larsen 

 

På tredjepladsen finder vi en lille overraskelse, i det DSRs firer: Larsen, Alnor, Henningsen, Rasmussen og 

Samson vinder bronze foran Nyborg: Sørensen, Buchwaldt og Irring. Her var det nok firerens noget større 

maskinkraft, der blev afgørende i vindtrykket, men det er ikke en skam for Nyborg at tabe til DSR, der 

blandt andet havde en vis Mads Rasmussen på holdet.  

DSRs Coastal firer: Bille Sørensen, Gudrunardottir, Sommer, Nielsen og Munk Laybourn fik prøvet at ro på 

sidebølger, men bølgerne på Nakskov Fjord var nok noget kortere, og dermed mere krabbe end dem som 

DSR muligvis vil møde på Øresund senere på året ved VM. Studenterroerne kæmper deres chance ved lang-

distancekaproningerne i den forholdsvise tunge båd, og i Nakskov blev det til en femteplads lige foran KR: 

Kristensen, Simonsen og Minuva. Da de to både mødtes sidst i Præstø var forskellen blot to sekunder, 

denne gang er der et lille minut i studenterroernes favør. 

Varde Roklub ”Thetis”: Christensen, Jensen og Balje tager sig et gevaldigt opgør med Kalundborg 2: Densen, 

Modin og Wismar. I den duel er det Varde, der trækker det længste strå, men forskellen er blot ni sekunder 

og dermed bliver Varde nummer syv og Kalundborg nummer otte. 

Andersen, Jonassen og Hjortshøj Roklubben Ægir på holdet ”De fede pingviner” tog den lange tur fra Aal-

borg til Nakskov og gjorde en pæn figur ved regattaen og slutter som nummer ni. Der var debut til Martin 

Jonassen ved en langdistancekaproning, og både debutanten og holdkaptajn Anders Hjortshøj var tilfredse 

med debuten. Lidt mere samroning vil uden tvivl kunne bringe de stærke nordjyder længere frem i feltet. 

I 1855 skrev N.F.S. Grundtvig: 

 

Det er så yndigt at følges ad 

for to, som gerne vil sammen være; 

da er med glæden man dobbelt glad 

og halvt om sorgen så tung at bære; 

ja, det er gammen 

at rejse sammen, 

 



Så Randers Roklub 1: Christensen, Eschelund og Andersen og Præstø/Aarhus/Nakskov: Iversen, Poulsen og 

Thygesen kan passende være ”dobbelt glade” for en delt 10. plads og så er sorgen over at ende som num-

mer sidst kun halvt så tung at bære. 

  

 
Randers Roklub 1: Vibeke Christensen, Tommy Eschelund og Poul Chr. Andersen deler 10. pladsen i Lollands 

Havørn med Præstø/Aarhus/Nakskov. Foto Finn Larsen 

 

Med sejren over KR overtog Viking førstepladsen i klassementet. Top fem i 10 km åben mix holder sommer-

pause med nedenstående stilling: 

 

1. Roklubben Viking  28 point 

2. KR/ARK  27 point 

3. Nyborg  22 point 

4. DSR. 10ÅM7x+3y 15 point 

5. KR 2   13 point 

 

Masters mix. Tredje sejr i rap til Helle-rap 

Der er ingen slinger i valsen hos Admiral Månsson og hans to kumpaner Traberg og Weise. Årets tredje start 

blev til årets tredje sejr for Hellerup Roklub. Men jeg har respekt for vores konkurrenter fra DSR, siger Arne 

Månsson efter løbet. Som en anden lille terrier havde DSR bidt sig fast i vores haser, og det var faktisk først 

til sidst i medvinden, at det lykkes os at rykke fra dem. DSR 10 MM-Hjalte: Yde, Voigt Smidt og Juhler leve-

rede således en god præstation, og måske lykkes det efter ferien de tre hårdt kæmpende DSR-roere at 

komme tættere på storfavoritterne. 

 

 
DSR-19MM-Hjalte: Anne Yde, Jens Voigt Smidt og Marianne Juhler på vej til endnu en sølvmedalje i Master-

klassen. Foto Finn Larsen 

 

Det er din skyld! Du kaldte os ”De evige Bronzevindere” og så blev det sådan! Kommentaren til Signaturen 

kom fra Middelfarts Klaus Scheffel og blev fyret af med et glimt i øjet. Og rigtigt er det da også, at når der 

gøres status i Masterklassen efter forårssæsonen, så kan Middelfart tælle en sølv og to bronze, mens DSR 



har to sølv og en bronze på kontoen. Det er svært at forestille sig, at Hellerup sætter den samlede første-

plads til, men der kan endnu komme tæt kamp om sølvet i klassementet. Det kræver dog, at Middelfart slår 

DSR ved årets to sidste regattaer. Der holdes pause med nedenstående stilling: 

 

1. Hellerup  30 point 

2. DSR   26 point 

3. Middelfart  25 point 

 

Senior kvinder 10 km. KR tilbage på podiet 

Guld til DSR-10W-Hu: Bisgaard, Dahl-Petersen og Tardrup. Med Anne Katrine Bisgaard tilbage på holdet var 

det suveræne DSR hold tilbage i vanlig opstilling, og det blev fejret med endnu en sikker guldmedalje. 

Sølvet går for tredje gang i træk til DSR-10W-Fenris: Markussen, Heiden Laugesen og Rosbjerg - og så ven-

der KR: Holck, Krarup og Mejlbjerg tilbage til podiet, efter de var blevet forvist af Silkeborg i Sønderborg. 

Men københavnerne er endnu ikke tilfredse, og er begyndt at regne på afstanden til DSR ”Fenris” og kon-

staterer med tilfredshed, at man i forhold til Sønderborg er kommet tættere på sølvvinderne fra DSR. Her 

venter en spændende duel i den første regatta efter sommerferien, når KR på hjemmebanen i Sydhavnen 

tager imod studenterne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Københavns Roklubs kvinde-

hold Lise Mejlbjerg, Marie 

Krarup og Betina Holck havde 

de helt store smil på, da man 

vendte tilbage til podiet med 

en bronzemedalje i Nakskov. 

Foto Finn Larsen 

 

 

Varde Roklub: Mathiasen, Graversen og Balje blev en smule klemt i duellen mellem københavnerne, og der 

er et forholdsvis pænt hul op til de tre første placerede, men det tager næppe humøret fra de gæve vestjy-

der. 

Humlebæk: Rasmussen, Midtgaard og Dam Poulsen vender tilbage til racet med en femteplads – og tog pla-

ceringen med store smil. DSR-10W-Ull blev afmeldt. 

Stillingen i kvindernes klassement ved sommerpausen: 

 

1. DSR-10W-Hu  30 point 

2. DSR-10W-Fenris  27 point 

3. KR   23 point 

4. Varde   20 point 

5. Humlebæk  11 point 

 

25 km åben mix. ”Bundholdene” leverer spændingen 

Hvis man skal finde lidt spænding i 25 km åben mix, så skal man se på de to nederste placerede hold ved 

Lollands Havørn. Kun 12 sekunder skiller nummer fem Præstø/Aarhus/Nakskov: Hansen, Poulsen og Thyge-

sen fra nummer seks Skjold HVEEN: Larsen, Krusell og Jensen. For Skjold blev det den tredje sjetteplads i 



træk og skjolderne kan glæde sig over en samlet fjerdeplads ved sommerpausen. Signaturen vil godt sige 

tak for kampen – I har revanche til gode, når det går løs i København næste gang, og 12 sekunder kan man 

altid finde. Signaturen har efterhånden roet langdistancekaproning i 16 år, men det er første gang, at jeg 

kaster mig ud i et velkendt langdistanceroer-stunt, med at ro både formiddag og eftermiddag. Om jeg gør 

det igen? Havde man spurgt mig søndag sidst på eftermiddag var svaret NEJ - i dag mandag er svaret: Nu får 

vi se. Men en stor tak til Søren og Martin for en hård - men sjov - eftermiddagstur, hvor vi undervejs også 

smed et sæde i et skift, og det koster jo tid alt sammen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

De to Præstø-roere Søren 

Hansen (her på styrmands-

sædet) og Martin Poulsen tog 

Signaturen med på en 25 km 

tur i åben mix – tak for turen 

– den forløb over al forvent-

ning 

Foto Niels Iversen 

 

 

Og så tilbage til den sædvanlige reportage fra klassen, som er et ekko af reportagen fra Præstø og Sønder-

borg. Guld til Humlebæk: Olsen, Tramm og Probst, sølv til Viking: Zangenberg, Sværke og Hansen samt 

bronze til DSR 25ÅM-Ull: Bisgaard, Samson og Dahl-Petersen. Under de lidt mere rå betingelser på Nakskov 

Fjord måtte DSRs friske piger se sig slået med en god sjat mere end ved årets to første regattaer, men der 

er dog fortsat et pænt hul til nummer fire Varde Roklub: Jensen, Larsen og Haagen. 

Man skal ikke være det helt store orakel for at forudse medaljevinderne i denne klasse, og Signaturen er 

fræk nok til at udlove en god flaske rødvin til det hold, der kan fravriste Humlebæk, Viking eller DSR en af 

medaljerne i år.  
Redaktionel bemærkning: I virkeligheden er det gratis for Signaturen at udlove rødvin: Jeg har af LDKU fået forærende 

to gode flasker i anledning af min 60 års fødselsdag – tak for det – og som sagt ovenstående: Jeg deler gerne, for at 

skabe lidt spænding i klassen. Jeg vil dog gerne understrege, at jeg ikke har det mindste mod hverken Humlebæk, Vi-

king eller DSR! 

Stillingen i 25 km åben mix: 

 

1. Humlebæk  30 point 

2. Viking  27 point 

3. DSR-25ÅM-Ull  24 point 

4. Skjold  15 point 

 

Senior mænd 25 km. Første nederlag til Kalundborg i 34 måneder 

Så gik den ikke længere for ”Tæskeholdet fra Kalundborg”: Mattesen, Christensen Bang og Hansen. Efter en 

hård kamp på Nakskov Fjord måtte holdet se sig slået med knapt tre minutter af DSR 25M-NN: Jespersen, 

Rasmussen og Gammeltoft. Kalundborgenserne tog nederlaget med knusende ro. Sådan er det, konstate-

rede man med et skuldertræk! Kalundborg har været gode vindere og viser på den måde, at man også kan 

håndtere et nederlag i strakt arm. Tilføjes skal det da også med det samme: Det er under ingen omstændig-

heder en skam at tabe til et hold af den kvalitet, som man måtte bøje sig for. Allerede nu er der lagt op til 

revanche ved næste regatta, og mesterskabet er langt fra tabt for Kalundborg. Ubekræftede rygter vil vide, 

at Kalundborg måske kan låne en superbåd fra bådebygger Jørgen Andersen, når det går løs med finalen i 

Kolding, således at der er fair play og lige chancer, når mesterskabet skal endeligt placeres. I Nakskov roede 



Kalundborg i ”Vester”, der vejer 97 kg, mens DSR roede i Hellerups båd ”Jørgen Andersen”, der vejer 85 kg 

– og det har vel også en betydning? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DSR vindere af mændenes 

klasse i Nakskov Peter Gam-

meltoft, Mads Rasmussen og 

Jacob Jespersen. 

Foto Niels Iversen 

 

 

Bronzen går for anden gang i træk til DSR-25M-Fenris: Tougaard, Rasmussen og Jensen og med en sølvme-

dalje i Præstø ligger holdet lunt i svinget i kampen om en medalje i klassementet. På fjerdepladsen kommer 

DSR-25M-Hu: Schjerning, Korremann og Møller Andersen. 

For DSR 25M-NN er sagen klar. De skal vinde de to sidste regattaer i 2013, hvis de vil tage mesterskabet fra 

Kalundborg. Der er lagt op til et spændende og interessant efterår i mændenes langdistanceturnering. 

Stillingen hos mændene efter tre regattaer: 

 

1. Kalundborg  29 point 

2. DSR-25M-Fenris  25 point 

3. DSR-25M-Hu  22 point 

4. DSR-25M-NN  19 point 

 

Sommerpause 

Med afviklingen af Lollands Havørn går Langdistanceturneringen I ”ferie-mode” de næste syv uger. Vi mø-

des igen til Port of Copenhagen lørdag den 10. august. God ferie til alle. 

 

lthygesen@youmail.dk 

 

 


