
Præstø inviterer til årets første langdistancekaproning 

 

Af Leif Thygesen, LDKU 
For to år siden i 2011 havde Præstø Roklub planlagt den helt store DM-finale, og alt var klappet og 
klart til at afvikle et brag af en langdistancekaproning - men det blev som bekendt aflyst i sidste 
øjeblik, da torden og uvejr trak ind over Præstø, alt i mens roerne stod og var mere end parate på 
bredden. Hvis der er retfærdighed til byder vejrguderne denne gang på perfekt langdistancevejr, 
med passende vind og temperatur. Hvis vejrguderne kan overholde denne del af aftalen, så er Signa-
turen sikker på, at Præstø Roklub med formand og regattaleder Martin Poulsen i spidsen nok skal 
levere en perfekt regatta. Præstø har før bevidst, at man kan det der med at arrangere en langdistan-
cekaproning, så glæd dig roligt, der skal nok være styr på tingene, når langdistancekaproerne mødes 
lørdag den 25. maj 2013 for at afvikle første afdeling af årets langdistanceturnering. 
33 mandskaber var ved tilmeldingsfristens udløb tilmeldt, og det er en beskeden tilbagegang på et 
hold i forhold til første afdeling af Langdistanceturneringen i 2012. Et par eftertilmeldinger vil dog 
pynte, især i mændenes klasse. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Der bliver igen trængsel 

ved Præstø Roklubs bro 

 
10 km åben mix. Tre firere til start 
I 10 km åben mix er der 12 tilmeldinger. Bag navnet Palæobåden gemmer sig velkendte roere fra 
Nyborg Roklub. Sørensen, Buchwalt og Irring er klar til endnu en gang at give den fuld skrue. 
Sidste sæson roede holdet sig til en samlet femteplads og undervejs blev det blandt andet til en fjer-
deplads i Humlebæk. Nyborg møder sandsynligvis op i deres nye kulfiberbåd fra Vejle Yacht Ser-
vice – sponsor for langdistanceturneringen, så det skal blive spændende at se, hvad holdet kan præ-
stere i den nye båd. 
Randers Roklub er også stabile gæster ved langdistancekaproningerne. Denne gang betjenes årer og 
ror, af Vibeke Christensen, Tommy Eschelund og formand for Randers Roklub Poul Chr. Andersen. 
Som nævnt i overskriften er der tre firere til start i klassen, to fireåres inriggere og en coastalbåd. 
KR kalder deres hold for ”Lige efter reglerne”, og besætningen er Mads Peter og Kenny Andersen, 
Mikkel Schmidt, Jeppe Branner og Ronan Tinsley. Det er rutinerede kræfter med et par nye islæt og 
KR er altid god for en høj kadence og en herrefight til sidste åretag. 
DSRs ”Flag-firer” vandt sidste år bronze i den samlede turnering, og det er kendte og rutinerede 
kræfter der bemander båden. Larsen, Alnor, Henningsen, Thor Grønlykke og Andersen borger for 
én kvalitet, der lugter af medaljer. 
Den sidste firer i feltet – coastalfireren – kommer også fra DSR. Og det er navne, der springer i øj-
nene, hvis man har fulgt bare lidt med i dansk roning i de senere år. Christine Bille Sørensen, Gunil-
la Sommer, Malene Nielsen, Anna Munck Laybourn og Diana Luthmann. Det er en besætning, der 
ikke vil være tilfreds med blot at gennemføre. Det skal blive spændende at se, hvordan pigerne i den 
lidt tungere coastalbåd klarer sig, i forhold til inriggerne. 



Aarhus-Rønne med Olsen, Meinert og Wegner må påtage sig en god del favoritværdighed. Den 
bomstærke murer Steen Wegner har før bevist, at han kan ro stærkt sammen med den altid fighten-
de Geert Olsen og hans tro væbner Jeppe Meinert. De tre herre kan flytte båd, så hold øje med Aar-
hus-Rønne – de går efter metallet. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

DSRs ”Flag-firer” i 10 km 

åben mix er klar til en ny 

sæson.  

Foto Ulrich Ralfkiær 

 
KR: Simonsen, Minuva og Kristensen er tre garvede langdistanceroere, der altid yder en særdeles 
pæn indsats. I 2012 blev det til en fjerdeplads i klassementet, så også her bydes der på kvalitetsro-
ning. 
De regerende mestre Roklubben Viking er i vanlig opstilling med Sværke, Hansen og Bruun. Sæ-
sonafslutningen 2012, var vel ikke helt som sydsjællænderne kunne ønske sig med en sjetteplads i 
finalen, men tre sejre i årets første tre regattaer og en andenplads i den fjerde havde skabt et behage-
ligt polster, så mesterskabet blev hjemført i flot stil. 
Den arrangerende klub Præstø møder med Andersen, Hansen og Søndervang. Holdet er et forholds-
vis ubeskrevet blad, men om ikke andet, så har holdet jo hjemmebane fordelen. 
Tissø Roklub er efter flere års fravær tilbage på langdistancebanerne. Mads Olsen og Signe Frede-
riksen stiller op sammen med en endnu ukendt tredjemand m/k  
Et hold der absolut også kan blande sig i medaljerækken er Kalundborg, der stiller med Kåre Matte-
sen, Lars Modin og Britta Densen. Holdets to mandlige roere er kendte og respekterede langdistan-
ceroere, der kender den tornede vej til podiet. 
Seje vestjyder fra Varde finder vi på holdet ”Thetis” med roerne Christensen, Jensen og Balje. Var-
de Roklub er altid flot repræsenteret, og også denne gang finder vi klubben i flere klasser. 
 
 
Masters mix 10 km. For tidligt at afskrive masterklassen? 
På årets langdistancenetværksmøde blev der forsøgt et attentat mod Masterklassen, der skulle ned-
lægges og lægges sammen med 10 km åben mix og som derefter skulle deles i to divisioner. Klas-
sen overlevede dog ”mordforsøget”, og kvitterer nu for livet med fire anmeldelser - og det er da alt 
andet lige et livstegn, så måske er det for tidligt at afskrive klassen? 
Til start er de regerende mester Hellerup i velkendt opstilling med Månsson, Traberg og Weise. 
Holdet er favorit i Præstø og til at genvinde forbundsmesterskabet.  
Middelfart Roklub stiller med to hold. Sidste års bronzevindere i klassementet Marsvinene: Bøgh 
Pedersen, Lykke Jensen og Scheffel. Mon ikke der fortsat er en medalje til Marsvinene. 
Jokerholdet i klassen er Middelfart 2. John Kromand, Ole Bendtsen og Hardy Olesen er navne der 
er kendte i rokredse - så de basale ting for at flytte en inrigger hurtigt er til stede. Om det er nok til 
at blande sig i medaljekampen må tiden vise. Og så er Hardy Olsen i øvrigt langdistancens kon-
taktmand i Hovedbestyrelsen, så ham er det en god ide at holde sig gode venner med. 
DSR Hjalte med Juhler, Yde og Voigt kan godt gå hen og give storfavoritterne fra Hellerup kam til 
håret. Juhler og Yde vandt sidste år samlet sølv i 10 km åben mix, og de to kvinder er ikke til at 
stoppe, så der er lagt op til benhård duel om guldet i Masters mix. 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Hellerups forbundsmestre i 

Masterklassen, Arne Måns-

son, Thomas Weise og Rolf 

Traberg 

Foto Ulrich Ralfkiær 

 
Senior kvinder. Regattaens bedste nyhed. 
Med seks hold fra fire forskellige klubber til start, er det slut med, at kvindeklassen er klubkapro-
ning for DSR. Det er en særdeles glædelig udvikling, som hilses velkommen af alle - især DSR, der 
sidste sæson for det meste rejste land og rige rundt for kun at ro mod klubkammeraterne. 
Københavns Roklub er tilbage i kvindeklasen med et særdeles kompetent mandskab. Holdet, der er 
maraton specialister, består af Lise Mejlbjerg, Betina Holck og Marie Krarup. Det vil ikke være en 
overraskelse, hvis DSR for første gang i flere år må se sig detroniseret i kvindeklassen af KR. 

 
Anna Sofie Dahl-Petersen har fået nyt selskab i form af Anne 

Katrine Bisgaard og Tanja Nors Tardrup i DSRs formodentlig 

stærkeste kvindebåd. 

Foto Ulrich Ralfkiær 

 
Humlebæks piger Susanne Midtgaard, Pia Rasmussen og Su-
sanne Dam Poulsen stiller i deres navn det kække spørgsmål 
”Hvorfor handicap?” Mon ikke Humlebæk-pigerne er blevet 
superviseret af langdistancemester og -formand Christian 
Probst, og hvis den indstilling man viser ved navnevalget, går 
igen i roningen, ja så skal ”Hvorfor handicap” nok klare sig. 
Tre friske Varde piger Karin Kjær Jensen, Ida Mathiasen og 
Lene Balje udviser ligeledes en fandenivoldsk indstilling ved 
at tilmelde sig kvindeklassen og udfordre de metalvante DSR-
piger. Erfaringen og rutinen er på plads hos vestjyderne, så 
hvis man på forhånd afskrive holdet, er man naiv. 
Og så til DSR. Som sædvanligt er der rystet godt og grundigt 
rundt på holdsammensætningerne, og nye roere er kommet til. 
Men alene navnet DSR borger for en høj kvalitet, når talen er 
om langdistancekaproning, så hvis man vil fravriste DSR me-
sterskabet i kvindeklassen, skal man stå tidligt op. 
Normalt er det sådan, at DSRs bedste hold får lov til at ro i den 
legendariske båd ”HU”. Og hvis det princip stadig gælder i 

DSR, så må Anne Katrine Bisgaard, Tanja Nors Tardrup og Anna Sofie Dahl-Petersen være DSRs 
favoritter. Anna Sofie Dahl-Petersen er regerende mester i kvindeklassen. 
I Ull ror Lise Markussen, Sophie Heiden Laugesen og Stine Rosbjerg. Lise Markussen startede sid-
ste år en enkelt gang til en langdistancekaproning og blev nummer 11 på hjemmebanen på Svane-
møllebugtens Blågrønne Vande. 
Besætningen i den sidste DSR-kvinde-båd er Thora Gudrunardottir, Maiken Nielsen Og Mette Ste-
nild Grøn. 
Der er dækket op til fest med spænding og uforudsigelighed i kvindeklassen. 



 
25 km åben mix. Fortsætter Humlebæk deres sejsrække? 
Otte hold til start. Humlebæk: Tramm, Probst og Schmidt har valgt navnet ”Vi gør det igen” og man 
kan vel gå stærkt ud fra, at der hentydes til sæsonen 2012, hvor Humlebæk gjorde rent bord og 
vandt alt hvad der kunne vindes. Per Olsen er denne gang skiftet ud med Lars Schmidt, og holdet 
meldes fit for fight, så favoritterne er klar. 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Der vil blive holdt øje med 

Humlebæk: Tramm, Probst 

og Olsen. Når der roes 25 

km åben mix. 

Foto Ulrich Ralfkiær 

 
 
Men der er flere hold, der vil gøre et forsøg på at stikke en kæp i Humlebæks ”guldhjul”. Et af disse 
hold er Aarhus-Rønne: Olsen, Meinert og Wegner. Jeppe Meinert og Geert Olsen startede med at ro 
sammen før Steen Wegner blev født, og har holdt ved i alle årene, så samroningen må formodes at 
være på plads og den ungdommelige styrke tilføres jo holdet af Steen Wegner, så hold øje med 
Aarhus-Rønne. 
Roklubben Skjold, der havde en jubelsæson i 2012 med mange nye medlemmer og stor aktivitet, 
debuterer på langdistancebanerne med holdet Christine Toreld, Jacob Krusell og Poul Jensen (Sig-
naturen formoder, at Poul Jensen er klubbens formand – men der kan jo være flere der hedder Poul 
Jensen). Velkommen til og god tur. 
Roklubben Viking vandt sidste år bronze i klassementet i 25 km åben mix. Til at forsvare eller for-
bedre denne placering, sender Viking Zangenberg, Sværke og Hansen i kamp. Også sydsjællænder-
ne må regnes for seriøse udfordrere til Humlebæk. 
DSR Hjalte: Juhler, Yde og Smidt har varmet op om formiddagen i 10 km åben mix, og når man nu 
er kommet i byen, kan man jo ligeså godt tage det hele med. Og det er nøjagtigt, hvad holdet vil 
forsøge – nemlig at tage det hele med. Der er gode chancer for at Hjalte vil hjemføre to medaljer i 
Præstø. 
Også DSRs formodede førende kvindehold Bisgaard, Samson og Dahl-Petersen vil have fuld valuta 
for rejsepengene, så også de er til start i 25 km åben mix – her kan fladt vand, høj kadence og sær-
deles god form udløse medalje til DSR-pigerne. 
Og selvfølgelig har de allestedsnærværende Varde Roklub også et hold med i 25 km åben mix. I 
Båden Thetis sidder Jensen, Larsen og Haagen tre stærke og rutinerede roere 
Sidste hold til start i 25 km åben Mix er Nakskov Roklub ”Trio Thygesen”: Jonas, Freddy og Leif 
Thygesen. Signaturens normale romakker Niels Iversen fra Aarhus var forhindret i at deltage i 
Præstø, så i stedet er Signaturens familie blevet tvangsudskrevet. Bror Freddy er normalt cykelrytter 
og Jonas, der er Signaturens søn, kan man ikke beskylde for at have slidt træningslokalerne ned i 
vinteren løb - og Signaturen selv? Jo, formen er i hvert fald bedre end sidste år, men der skal heller 
ikke ret meget til, så Trio Thygesen har hverken ambitioner eller planer om at blande sig i topstri-
den. Vi håber på en god tur i Præstø og er klar til at tage tævene som de kommer. 
 
 



Brødrene Thygesen Nak-

skov Roklub er klar til at 

blive serveret som kanon-

føde i Præstø, når der roes 

25 km åben mix i Præstø. 

Sidste mand i båden bliver 

Jonas Thygesen 

Foto Michael Hansen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Senior mænd. Kun tre tilmeldinger 
Der er altid en klasse, der skranter en smule – og det ser så ud til, at det i år er mændenes klasse. 
Men Ægir kan måske dukke op senere, så man ikke kan hæve en medalje ”i banken”, bare ved at 
stille op. 
De regerende mestre Kalundborg stiller med Aleksander Hansen, Bjarke Christensen Bang og Ma-
thias Kristensen, en frygt indgydende trio, der fejede al modstand til side i 2012. Favoritværdighe-
den er på højde med Kalundborg Domkirkes fire spir. 
DSR stiller med to mandskaber. I HU ror Martin Schjering, Sune Korremann og Nikolaj Møller 
Andersen. Selvom odds for at slå Kalundborg måske ikke er de bedste, så være sikker på, at DSR 
vil gøre sit til at Kalundborg bliver fulgt til dørs. 
Sidste DSR-hold består af Morten Rasmussen, Christian Tougaard og Flemming Jensen. Holdet må 
betegnes som jokerholdet i klassen, men det er før set, at der er sket overraskelser, og dysten er ikke 
afgjort før dommeren har tudet det sidste hold i mål. 
God tur til alle 
 
 
lthygesen@youmail.dk 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


