
Alssunds Røde Løver 

Langdistanceregatta bliver international 
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Med 37 tilmeldte hold til årets anden langdistancekaproning Alssunds Røde Løver i Sønderborg, går det igen den 
rigtige vej med deltagerantallet ved langdistanceregattaerne. Efter at vi i de fem regattaer i 2012 og ved den før-
ste regatta i 2013 måtte konstatere tilbagegang kan vi denne gang - sammenlignet med den anden regatta i 
2012 - melde om en fremgang på to hold og samtidigt får Alssunds Røde Løver et internationalt islæt, i det Ru-
derklub am Wannsee Berlin (Silberrücken) har to hold med, når det går løs i Sønderborg. 
Og det er da to gode nyheder fra grænselandet. Sønderborg Roklub er efterhånden en erfaren arrangør. På Søn-
derborg Roklubs hjemmeside skriver Sønderborg Roklubs grand old (langdistance)man Johannes Andersen: 
Sønderborg Roklub afholder langdistancekaproning lørdag d. 8. juni for alle landets langdistancekaproere. 
Her er en fremragende mulighed for at se flot roning på nærmeste hold. Der bliver start og mål ud for klub-
huset, og roerne på den lange distance vil passere klubben flere gange på ruten. – Og så er der naturligvis 
mulighed for at købe en vaskeægte ringridderpølse! 
 
Åben mix 10 km. 16 hold til start 
Med 16 hold til start er 10 km åben mix traditionen tro langdistancekaproningens bedste besøgte klasse. 
Efter årets første regatta er Viking med besætningen Sværke, Hansen og Bruun seedet bedst og får dermed 
lov til at starte fra baghjul. De tre sydsjællændere blev i Præstø kun slået af OL-guldvinder Mads Rasmussen 
& Co. og med dem ud af spil ligger favoritværdigheden hos Viking. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Roklubben Viking Ib Bruun, 
Rene Hansen og Reinhard 
Sværke. Bytter de sølvet fra 
Præstø ud med guld i Sønder-
borg? 

 
Den kombinerede firer fra ARK/KR med to gange Andersen, Schmidt, Adersen og styrekvinde Klein leverede 
et flot resultat i Præstø, samtidigt KR er kendt for temporoning i høj kadence, så det må forventes, at der 
ligger en medalje og venter på holdet fra hovedstaden. 
Fra Nyborg Roklub er Sørensen, Irring og Buchwaldt til start under navnet ”Palæobåden”. De rutinerede 
fynboer er ligeledes at finde i feltet af medaljekandidater. 
DSRs firer med det mundrette navn XXXXXYXYXY (der henvises vistnok til kromosomfordelingen i båden) 
starter i Sønderborg under et nyt navn og er dermed ikke seedet. Det er dog fortsat kompetente folk, der 
betjener årer og ror, og der er lagt op til en forrygende duel med KR i kampen om at være ”Danmarks bed-
ste fireåres inrigger”. Besætningen er Larsen, Alnor, Henningsen, Sommer og Samson. DSRs firer må forven-
tes at slutte i de tyndere luftlag i feltet. 
Københavns Roklub KR-2 Kristensen, Simonsen og Minuva er et langdistance-trekløver, der næppe behøver 
den helt store præsentation. Holdet leverer altid god solid roning. 
Varde Roklub er også ved denne langdistancekaproning flot repræsenteret. Jensen, Haagen og Balje skal ud 
og forsvare klubbens blå stander. I Præstø blev det til en niendeplads. 



Aarhus-Rønne med Olsen, Wegner og Meinert sluttede i Præstø på 10. pladsen. I en mail til Signaturen skri-
ver Jeppe Meinert: Det var en ordentlig en vi fik på hatten i Præstø. Var det den lånte båd? årerne? mand-
skabet? I Sønderborg har vi vores egen båd og årer, så bliver det sgu´ regnskabets time. Så der er lagt i kak-
kelovnen til konkurrenterne. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aarhus-Rønne: Steen Weg-
ner, Geert Olsen og Jeppe 
Meinert har planer om at 
tage revanche på Alssund for 
en lidt bleg indsats i Præstø. 

 
Randers Roklub 1: Christensen, Andersen og Eschelund sluttede i Præstø som nummer 11 og er klar til 
endnu en tørn på Alssund. 
Og så er vi fremme ved alle de holde, der deltager for første gang i år, og som måske kan skabe ravage 
blandt favoritterne. Den arrangerende klub Sønderborg har to hold til start: Neumann, Haug Krab og Lade-
lund på holdet Sønderborg 3 og Outzen, Bräuner og Hammerstrøm på holdet Sønderborg 2. 
Randers Roklub har endnu et hold til start i 10 km åben mix, her er besætningen Sørensen, Hovøre og Ho-
hwü 
DSR-10ÅM2-Ull har besætningen Maiken Nielsen, Niles Ellegaard Larsen og Marianne Stæhr Olsen. Maiken 
Nielsen var i Præstø til start i kvindeklassen, hvor det blev til en femteplads, mens Marianne Stæhr Olsen 
sprang over i Præstø. I 2012 vandt Marianne Stæhr bronze i kvindernes klassement. 
Ingo Brokat, Carl-Friedrich Ratz og Marianne Pyrczek tager turen til Sønderborg fra Berlin, og starter under 
navnet ”Silberrücken und Verstärkung”. Det tyske hold er en spændende og velkommen fornyelse. 
Roklubberne i Kolding sender to hold til Sønderborg. Team TSC med Møller, Laporte og Kjær samt ”Lemon 
Moons” med Gregersen, Nielsen og Rasmussen. Og endelig er der så også et glædeligt gensyn med Ægir. 
Ægir kalder sig for ”De fede pingviner” - mandskabet er Nielsen, Andersen og Hjortshøj. 
Præstø/Aarhus/Nakskov ”PAN” med besætningen Jensen, Iversen og Thygesen var tilmeldt som ”ro-
ning.dk´s udsendte medarbejder” – men en rygskade hos Niels Iversen har desværre gjort, at holdet er ble-
vet tvunget til et afbud. Signaturen har derfor valgt at spare den lidt lange og dyre tur fra Nakskov til Søn-
derborg, og vil i stedet - som alle andre moderne journalister - prøve at klare sig med telefonen, når det 
gælder om at få informationer fra Sønderborg. Har du en nyhed der absolut må med – så ring! 
10 km åben mix plejer altid at levere en overraskelse eller to, så mon ikke klassen også er leveringsdygtig 
denne gang? 
 
Masters mix 10 km. Fem hold til start 
I Præstø var der - efter et afbud - kun tre hold til start i Masters mix. Denne gang er der tilmeldt fem hold, 
så i Sønderborg undgår man forhåbentlig, at man kan høste en medalje, bare ved at stille op i klassen. 
Favorit er Hellerup med holdet Helle-Rap: Månsson, Bloch og Weise. I forhold til Præstø er Rolf Traberg ud-
skiftet med Johnny Bloch, men det har næppe den store betydning for de rutinerede guld-favoritter. 
DSR 10MM-Hjalte: Yde, Voigt Smidt og Juhler var et godt minut efter Hellerup i Præstø, men studenterro-
erne arbejder stenhårdt, så måske kan de på en rigtig god dag presse favoritterne fra Hellerup. 
Middelfart Roklub ”Marsvinene”: Bendtsen, Lykke Jensen og Scheffel - ”De evige Bronzevindere” har skiftet 
Bent Bøgh Pedersen ud med Ole Bendtsen. Om det bliver til endnu en bronzemedalje på Alssund, må tiden 
vise. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Middelfart Roklubs hold i 
Master klassen kalder sig 
Marsvinene. Her er det Bent 
Bøgh Petersen, Søren Lykke 
Jensen og Klaus Scheffel. I 
Sønderborg skal Marsvinene 
forsvare bronzen eller måske 
angribe sølv eller guld 

 
Og så til de ukendt faktorer – de to nye hold i klassen. Sønderborg Roklub stiller med Henning Plesner, Jør-
gen Hinsby og Sven Dyhr. Signaturen skal afholde sig fra at spå om holdets chancer. Samme ”skudsmål” til-
deles Humlebæk ”Badedyrets hyldest”: Anders Thorsen, Lars Søndergaard og Per Stagaard. Måske ligger 
der en overraskelse og venter i denne klasse? 
 
Senior kvinder 10 km. Ingen vil påtage sig favoritværdigheden 
Marie Krarup KR og Anne Sofie Dahl-Petersen havde i Præstø fat i Signaturen og fortalte ham, at han med 
sine skriverier på roning.dk lagde pres på dem. Signaturen havde så store forventningerne til både KR og 
DSR, at det næsten gik ud over roernes nattesøvnen. Både KR og DSR foretrak at være ”underdog” og 
komme fra ”baghjul” og så overraske.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
For at imødekomme Marie 
Krarup (læs mere vedstå-
ende) denne billedtekst: 
Det vil være en sensation, 
hvis dette gentager sig i Søn-
derborg 

 
Det er taget til efterretning – MEN - Nu er det svært at lave en optaktsartikel uden at beskæftige sig med, 
hvem der på forhånd må anses for at være de bedste hold. Det er heller ikke nemt at sørge for, at alle hold 
bliver udråbt til ”underdogs” og outsidere - nogen skal jo vinde. Man kan jo ikke skrive, at i kvindeklassen 
forventes det ikke, at nogen af de fem startende hold er gode nok til at vinde en medalje! På trods af det vil 
Signaturen gerne imødekomme Marie og Anne Sofie - så Signaturen vil (for at undgå at lægge pres på no-
gen) nøjes med at konstatere at i Præstø blev rækkefølgen for medaljevinderne: 

1. DSR.10W-HU: Dahl Petersen, Bisgaard og Tardrup 
2. DSR. 10W-Fenris: Rosbjerg, Laugesen og Markussen 
3. KR: Krarup, Holck og Mejlbjerg 



Hvem der så er favorit til medaljerne, vil jeg overlade til pigerne selv og læserne. Ud over de tre oven-
nævnte hold er også Varde: Mathiasen, Kjær Jensen og Balje til start. Vestjyderne roede et godt løb i 
Præstø og blev nummer fire. 
Silkeborg Roklub er tilbage på langdistancebanerne med Louise Friis Hansen, Julia Hirsch og Jane Bech Thø-
gersen. Velkommen tilbage til langdistanceshowet og god tur. 
 
25 km åben mix. KR stiller ny spændende firer 
I 25 km åben mix var der stor spredning i feltet. ”Bundproppen” i Præstø fra Nakskov er ikke med denne 
gang, men til gengæld er der tysk deltagelse med ”Silberrücken” fra Berlin med besætningen: Hoger, Ax-
hausen, Just, Hasse og Brokat. 
Et andet spændende islæt i 25 km åben mix er den ny formede firer fra Københavns Roklub ”Nu er vi jo her 
alligevel”: med Kenny Andersen, Mads Peter Andersen, Betina Holck, Marie Krarup og Lise Mejlbjerg. Både 
den mandlige og den kvindelige del af holdet er kendt for at blande sig i medaljerækken, når de starter hver 
for sig – hvad det bliver til, når man ”slår pjalterne sammen”, er et yderst interessant spørgsmål, som vi får 
svar på lørdag eftermiddag på Alssund. 
Men ellers er der jo i 25 km åben mix lagt op til endnu en gang paraderoning af Humlebæk, der denne gang 
er i vanlig opstilling med Tramm, Olsen og Probst. Et stærkt og sammenroet hold i en superhurtig Jørgen 
Andersen båd. Det er et miks, som det er svært at bide skeer med. 
Roklubben Viking: Zangenberg, Sværke og Hansen udviste god form i Præstø, og roede en sikker sølvme-
dalje hjem til Faxe Ladeplads. På forhånd ser det ud til, at der venter mere metal i Sønderborg. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DSR. 25 ÅM—ULL: Kristine 
Samson, Anne Katrine Bis-
gaard og Anne Sofie Dahl-Pe-
tersen på vej til bronzen i 25 
km åben mix i Præstø. Venter 
der mere metal i Sønder-
borg? 

 
Anne Katrine Bisgaard, Kristine Samson og Anne Sofie Dahl-Petersen vandt lidt overaskende bronze i 
Præstø – Men det var en sikker bronzemedalje med næsten tre minutters friværdi ned til nummer fire Aar-
hus-Rønne: Olsen, Meinert og Wegner. Det kan måske alligevel blive en lidt tættere duel denne gang. Aar-
hus-Rønne stiller i Sønderborg op i eget materiel, som oplyst under 10 km mix. Om det er nok til at hente 
de tre seje DSR-piger, er et åbent spørgsmål, så der bliver kamp om podiepladserne. 
Roklubben Skjold havde en god oplevelse i Præstø og Krusell, Toreld og Jensen glæder sig til at komme til 
Sønderborg. 
Der roes stærkt i 25 km åben mix, og er man ikke vaks ved havelågen, så får man en snitter – Signaturen 
taler af egen erfaring. Vandet i Alssund vil blive pisket til skum med de store skeer og hvis man vil have no-
get af det der, som er beregnet til at hænge om halsen med hjem, ja så skal man være mere end hurtig. 
 
Senior mænd 25 km. Tre gange DSR mod Kalundborg 
DSR har atter en gang blandet kortene lidt og skabt nye konstellationer i et forsøg på at stoppe Kalundborgs 
guldmarch i mændenes klasse over 25 km. 
DSR. 25M-NN består af yderst kompetente roere, nemlig Thor Buch Grønlykke, Peter Gammeltoft og Jacob 
Jespersen. Det er et hold, der har fysikken i orden. 
DSR. 25M-Hu er til start i den oprindelig opstilling med Sune Korremann, Martin Schjerning og Nicolai Møl-
ler Andersen. I Præstø måtte Ulrik Ralfkiær erstatte Nicolai Møller Andersen i sidste øjeblik på grund af en 
rygskade. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sølvvinderne i senior mænd 
25 km ved Præstø Roregatta 
DSR. 25 M-Fenris: Christian 
Tougaard, Morten Rasmus-
sen og Flemming Jensen. 
Holdet er også til start i Søn-
derborg 

  
DSR. 25M-Fenris Rasmussen, Tougaard og Jensen vandt sølv i Præstø, men der var dog en pæn stor margen 
på over fem minutter op til Kalundborg. Målet må i første omgang være at forkorte afstanden op til de su-
veræne sjællændere. 
Hansen, Christensen Bang, Kristensen fra Kalundborg forventes at ro guldet hjem i sædvanlig sikker stil. 
 
Velkommen til Verdens Ende 
Dommerne Annie Kaalby og Lone Bjerring Jensen vil sørge for, at Alssunds Røde Løver bliver afviklet sports-
ligt korrekt. 
Som Johannes skriver på Sønderborg Roklubs hjemmeside, vil der være en fremragende mulighed for at se 
flot roning på nærmeste hold lørdag den 8. juni 2013 ved Sønderborg Roklub. Sæt GPS´en til ”Verdens Ende 
2, 6400 Sønderborg”. Få yderligere oplysning om parkering, forplejning mv. på Sønderborg Roklub hjemme-
side: http://www.sonderborg-roklub.dk/ 
 
lthygesen@youmail.dk 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


