Halvleg i Langdistanceturneringen

Trængsel ved broen i Præstø ved Præstø Roregatta. Foto Leif Thygesen
Af Leif Thygesen
Med kun tre gennemgående konkurrencer, 10 kilometer åben mix 1. division, senior kvinder 10 kilometer og senior
mænd 25 kilometer er langdistanceturneringen lidt lettere at overskue i år. Oven i købet er der desværre kun to
deltagende hold i kvindeklassen.
Favoritterne har bragt sig i en gunstig position, men med to kaproninger tilbage, kan der stadig ske forskydninger.

Med to sejre og en tredjeplads er Nyborg blevet forårsmestre i 10 kilometer åben mix 1. division. Foto Leif Thygesen
10 kilometer åben mix 1. division. Nyborg versus Viking
Nyborg Roklub (Seelk, Sørensen og Irring) vinder forårsmesterskabet og det på trods af, at Nyborg ved forårets sidste
kaproning i Præstø blev henvist til en tredjeplads. Med to sejre i henholdsvis Sønderborg og Kolding ligger
nyborgenserne lunt, når dårligste placering fratrækkes, som man gør ifølge reglerne.
På andenpladsen ligger de regerende mestre Roklubben Viking (Hansen, Zangenberg, Bruun og Dyhr). Vikingerne har
præsteret tre andenpladser og skal besejre Nyborg ved de to sidste regattaer for at forsvare deres mesterskab.
Vikings sejr over Nyborg i Præstø åbnede for en mulighed, hvor Nyborg og Viking kan ende med samme antal point,
og dermed kan Vikings andenplads i Præstø blive guld værd, da Nyborg jo endte på tredjepladsen. I tilfælde af

pointlighed tæller man antal førstepladser, er man lige her, tæller man andenpladser og så videre. Det kan blive en
gyser af rang, når man skal finde turneringsvinderen i 10 kilometer åben mix 1. division.
Humlebæk (Tramm, Tramm, Renner Mortensen og Probst) tog med sejren i Præstø et vigtigt skridt mod en medalje.
Lige nu dufter det af bronze, men det kan også blive en ædlere medalje. Stabil roning i de sidste to regattaer vil give
medalje til humlebækkerne. Sidste år endte Humlebæk på den lidt utaknemmelige fjerdeplads efter DSR firer.
Københavns Roklub (Minuva, Kristensen og Kristensen) og DSRs firer ”Den unavngivne” (Berg, Nielsen, Lindegaard,
Abdou, Blom-Hanssen, Grand Ast, Bjerregaard) kan i teorien godt blande sig i kampen om medaljer, men det kræver
lidt mirakler for begge hold.
Halvlegsstilling 10 kilometer åben mix 1. division
Nr Klub
Point Korrigeret*
1 Nyborg Roklub
28
20
2 Roklubben Viking
27
18
3 Humlebæk Roklub
24
18
4 Københavns Roklub
14
14
5 DSR
12
12
* Dårligste placering fratrukket

Roforeningen KVIKs kvinder har sat kursen direkte mod et nyt mesterskab. Foto Leif Thygesen
Senior kvinder 10 kilometer. KVIK 95 procent sikre på et nyt DM
Kun Roforeningen KVIK og DSR deltager i denne klasse, og de danske mestre 2018, KVIK, har indtil nu gjort rent bord
med tre sejre i tre regattaer. DSR måtte i Præstø udgå med en bådskade, og derfor kan KVIK tillade sig at tabe
sæsonens to sidste kaproninger til DSR og alligevel blive danske mestre. Et eller flere nye hold i klassen kan dog
skabe ravage i klassen.
Halvlegsstilling Senior kvinder
Nr Klub Point Korrigeret*
1 KVIK
30
20
2 DSR
18
18
* Dårligste placering fratrukket

Kalundborg med DM-standeren, som de er godt på vej til at forsvare med succes.

Senior mænd. DSR fører i tabellen, men Kalundborg ligger bedst
I mændenes klasse over 25 kilometer har man fået den ventede duel mellem Kalundborgs danske mestre (Mattesen,
Hansen, Christensen Bang) og DSR (Møller Andersen, Glerup og Fabricius Clausen). Kalundborg sprang den første
regatta i Sønderborg over og har derfor brugt deres ”fritur”. Til gengæld har kalundborgenserne gjort rent bord og
vundet i både Kolding og i Præstø.
Der kan blive kamp om bronzen, men lige nu ser det ud til, at bronzen vil havne i Strandvænget hos Roforeningen
KVIK (Bjærre, Kloster, Schack Pedersen, Ilsøe Mahneke).
Viking (Zangenberg, Dyhr og Hansen) og Humlebæk (Probst, Tramm, Olsen, Jensen) slås lige nu om fjerdepladsen.
DSR ”Den Trojanske Søhingst” (Stenby, Darre og Jakobsen) skal håbe, at de kan fortsætte med at besejre Viking og
Humlebæk, som de gjorde i Præstø, for at avancere i tabellen.
Halvlegsstilling Senior mænd 25 kilometer
Nr Klub
Point Korrigeret*
1 DSR (Regnedrenge)
28
19
2 KVIK
25
17
3 Kalundborg
20
20
4 Roklubben Viking
19
14
5 Humlebæk
18
14
6 DSR (Søhingst)
17
12
* Dårligste placering fratrukket

Roforeningen KVIK, Kalundborg Roklub og Roklubben Viking har sammen med DSR sat deres
præg på langdistancekaproningerne i 2019. Foto Leif Thygesen

