
 

 

Favoritterne gjorde rent bord i Præstø 
Af Leif Thygesen, LDKU. Foto Simone Hoffmann, Præstø Roklub 
Redaktionel bemærkning 
Signaturen vidste det jo godt - at hans gamle PC havde det skidt - og dagen efter Præstø Roregatta valgte den så at stå helt af. Fred være med den! 
Men det er forklaringen på, at denne artikel udkommer med flere dages forsinkelse. Nu er Signaturen så 9.998 kr. fattigere og en ny pc rigere. Den 
nye pc er en god kraftig sag og office-pakken professionel er installeret - jo, det er både sjovt og billigt at møde med egen værkstøjskasse, når man 
skal arbejde frivilligt for DFfR. En tidligere fremsendt ansøgning til DFfR om at få dækket omkostningerne til ”værktøj” blev ikke imødekommet - 
men det giver på den anden side en fri og uafhængig presse! Så nu er tiden igen inde til at beskæftige sig med det, som det hele drejer sig om: Roning. 
Vi stiller tilbage til Præstø. 
 

Vejret forbarmede sig over roerne 
I ugen op til Præstø Roregatta lød vejrudsigten på 20 mm regn og op til 13 m/s fra NØ over Præstø 
Fjord lørdag den 25. Maj. Men sådan gik det langt fra. Vinden var sølle 6 - 7 m/s og regnen var i 
småtingsafdelingen. Ja, Signaturens hold - der brugte god lang tid på 25 km ruten - blev sidst på ef-
termiddagen oven i købet belønnet med enkelte solstrejf - og sådan var der så også fordele ved ikke 
at være alt for hurtig. 
Hvad vinden manglede i styrke, havde den så i aroma. Op langs med Feddet duftede det grangive-
ligt som havde en god del mennesker dagen før spist brunkål, derefter været en tur på tønden og 
herefter tømt latrinen i strandkanten (duften beskrevet ud fra Signaturens fantasi og ikke erfaring) 
men hellere det end “en halv pelikan”. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Regattaleder Martin 

Poulsen byder velkom-

men til årets første 

langdistancekaproning i 

Præstø. 

 

Dobbelt bogholderi 
Ellers var der styr på tingene. Nybagt formand og regattaleder Martin Poulsen havde overblik over-
detaljerne, og selvom der var nok at se til med dobbelt bogholderi i tidtagningen, da et nyt system 
skulle testes, blev det alligevel en perfekt regatta uden nævneværdige skærmydsler. Så en stor tak 
og ros til alle de frivillige i Præstø Roklub, der var med til at få alle til at føle sig velkomne, og som 
med smil servicerede de krævende gæster. Jo, Præstø gjorde det igen: Leverede en formidabel re-
gatta som i 2009, mens man som bekendt i 2011 ikke fik lov til at træde i karakter, da man blev 
tvunget til at aflyse på grund af lyn og torden. 
Det nye system til tilmelding og afvikling af regattaen viste særdeles gode takter, og det er blandt 
muligt - næsten live - at følge med i kaproningen på skærme på land og på nettet, så når de sidste 
ting er rettet ind, er der ingen tvivl om, at alle vil få glæde af det nye tilmeldings/afviklingssystem. 
Men endnu er vi ikke helt i mål. 
 
Favoritterne efterlod ingen tvivl 
Sportsligt gik det stort set som forventet. I alt deltog 32 hold og som sædvanligt var en meget stor 



 

 

del fra DSR. I øvrigt var DSR ubeskeden nok til at løbe med syv ud af 15 mulige medaljer. OL 
guldvinder Mads Rasmussen og Co. vandt guld i 10 km åben mix, men blev fulgt pænt til dørs af 
Viking. Hellerup sejrede i Masterklassen og DSR tog både guld og sølv hos kvinderne. Humlebæk 
fortsatte sejrsrækken i 25 km åben mix, og endelig vandt Kalundborg dagens mest suveræne sejr i 
mændenes klasse. 
Spændingen var størst i 10 km åben mix, og her er der lagt op til en drabelig sæson med knivskarpe 
afgørelser, mens det for de øvrige klassers vedkommende vil være overraskende, hvis der ændres 
væsentligt i hierarkiet. DSRs superhold fra 10 km åben mix Moustgaard, Rasmussen og Gammel-
toft, har dog særdeles gode muligheder for at skabe ravage i mændenes klasse - hvor de vel også 
retteligen hører hjemme - hvis de næste gang vælger at stille op her. Om det sker er der modstrid-
ende oplysninger om. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

KR/ARKs firer vandt 

”Kampen om Danmarks 

bedste fireåres inrigger” 

i 10 km åben mix. 

Fra venstre Asbjørn 

Adersen, Mikkel 

Schmidt, Mads Peter 

Andersen, Kenny Ander-

sen og Pia Erikstrup 

 
10 km åben mix. Nye udfordringer til OL guldvinder 
Når man har vundet OL guld er det vel efterhånden svært at finde nye udfordringer i rosporten? 
Mads Rasmussen valgte at starte i 10 km åben mix sammen med langdistancelegende Anders 
Moustgaard og Peter Gammeltoft. Holdet gennemførte de 10 kilometer på dagens hurtigste toårestid 
og det var nok til guldet. Der er egentlig forbavsende lidt forskel på banekaproningen og langdi-
stancekaproning, sagde Mads Rasmussen efter løbet. Tempo og intensitet er næsten det samme, tek-
nikken er lidt mere grovkornet, men til gengæld er det jo nyt for mig at skifte, og det var da en se-
riøs udfordring, men sjovt var det, sluttede Mads. 
De regerende mestre fra Viking: Bruun, Sværke og Hansen viste god form, og var i handicaptid kun 
10 sekunder efter DSR, så sjællænderne har sendt et klart signal om, at de er parate til at forsvare 
deres mesterskab med næb og klør. 
Der er et pænt hul til tredjepladsen, hvor vi finder “Sydhavnsfireren” fra ARK/KR med to gange 
Andersen, Adersen, Schmidt og cox. Erikstrup. Der er lagt op til nogle drabelige dyster mellem 
Sydhavnsfireren og DSRs firer, der sidste år vandt bronze i klassementet. Studenterroerne endte i 
Præstø på en delt femteplads, men under et minut efter KR, så mon ikke DSR vil udfordre ARK/KR 
i Sønderborg. Besætningen på DSR-båden var Larsen, Alnor, Henningsen, Buch Grønlykke og 
styrkvinde Andersen. 
Det lykkedes Nyborg Roklub ”Palæobåden”: Irring, Sørensen og Buchwaldt at kile ind mellem de 
to københavnerfirere på fjerdepladsen. Om det er kosten der er skyld i den flotte placering vides 
ikke, men nyborgenserne har efterhånden stor erfaring, og er kendt for at træne flittigt, så det er et 
hold vi kommer til at høre meget mere om. 
Kalundborg 2 deler femtepladsen med DSR. Kåre Mattesen og Lars Modin havde fundet sig en 
dame at ro samme med, og det er absolut ikke hvem som helst. Britta Densen var i 1984, 85, 86, 87, 



 

 

89 og 92 dansk mester i langdistancekaproning for KR og DSR i kvindeklassen og CV´et byder 
også på et par kortbanemesterskaber i inrigger. Kalundborg 2 ror i en fornem reel rotid på 52.51 
min for de 10 kilometer. 
Anna Munk Layborn, Christine Bille Sørensen, Diana Luthmann, Gunilla Sommer og Malene Niel-
sen fra DSR træner coastalfirer for at starte ved VM senere på året i Sverige. De fem kompetente 
roere gjorde en flot figur med en reel rotid på 52.51 minutter og belønnes med en syvendeplads. 
Blot to sekunder efter DSRs coastalfirer finder vi KR 2 Simonsen, Minuva og Kristensen. De tre 
“sydhavnsknægte” er efterhånden fast inventar på langdistancelisterne, og ser ud til at trives med 
god solid roning. 
Varde Roklub ”Thetis”: Christensen, Balje og Jensen slutter som nummer ni, og det er en fornem 
placering af de tre vestjyder. Aarhus-Rønne: Olsen, Meinert og Wegner var nok ikke helt tilfredse 
med deres 10. plads og holdet har da også tidligere klaret sig bedre. I øvrigt karakteriserede Steen 
Wegner omtalen af Aarhus-Rønne i Signaturens optaktsartikel som en gang morgenurin (vi holder 
os til de pæne ord i denne omgang), hvor Aarhus-Rønne var udråbt til medaljefavorit. 
Randers Roklub: Andersen, Eschelund, og Christensen indleder sæsonen med at blive nummer 11, 
mens Tissø (Lyderik, Olsen og Frederiksen) gør come back til langdistancebanerne med en 12. 
plads. Den arrangerende klub Præstø fuldender feltet på 13. pladsen. I Præstøs båd sad Else Ander-
sen, Jan Søndervang og Søren Hansen. 
 

 
Hellerup Roklub Rolf Traberg, Arne Månsson og Thomas Weise på vej mod guldet i Masterklassen 

 

Masters mix 10 km. Helle-Rap vinder komfortabel sejr 
Ved finalestævnet i Randers i august 2012 måtte Hellerup Roklub se sig slået af Nyborg. I årets før-
ste kaproning er Helle-Rap: Månsson, Traberg og Weise tilbage på vinderkursen. Der er over et mi-
nuts forskel ned til nummer to DSR-10MM-Hjalte med besætningen Anne Yde, Marianne Juhler og 
Jens Voigt Smidt. Yde og Juhler vandt sidste år sølv i 10 km åben mix. I år har man så skiftet Mi-
chael Jørgensen ud med Jens Voigt Smidt og samtidigt har man skiftet klasse til Masters og Signa-
turen tør næsten godt garantere, at også i denne klasse venter der en medalje i klassementet. 
Middelfart havde tilmeldt to hold, men et af holdene måtte desværre melde afbud. Bronzevinderne 
fra 2012 ”Marsvinene”: Pedersen, Scheffel og Jensen kunne føje endnu en bronzemedalje til sam-
lingen, mens klubkaproningen mod Kromand, Bentzen og Olesen er udsat til en anden god gang. 
 
Senior kvinder 10 km. Dobbelt sejr til DSR 
DSR har altid leveret stærke kvindehold til langdistancekaproningerne og meget tyder på, at Svane-
mølleklubben også i 2012 vil hjemføre DM i kvindeklassen i suveræn stil. Bisgaard, Dahl-Petersen 
og Nors satte konkurrenterne på plads med en klar sejr på små tre minutter. Der trænes flittigt i 
DSR og det giver udbetaling ved kasse 1, når der roes langdistancekaproning. Så også på anden-
pladsen finder vi DSR: Markussen, Laugesen og Rosbjerg på holdet DSR-10W-Fenris.  
Københavns Roklub vender tilbage til kvindeklassen med en fornem bronzemedalje. Holdet består 
af tre friske KR-piger Holck, Mejlbjerg og Krarup. Bettina Holck vil gerne snakke alder i forhold til 



 

 

konkurrenterne, men man spørger som bekendt ikke om en kvindes alder, og foreløbig ser det abso-
lut ikke ud til at hverken alderen eller noget som helst andet trykker Betina, Lise og Marie. KR hol-
det pynter på flere måder i kvindeklassen - og må nødtvunget påtage sig rollen som førsteudfordrere 
til DSRs skrappe piger. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
DSR-10w-Hu (fra venstre) Tanja Nors, 

Anne Katrine Bisgaard og Anne Sofie 

Dahl-Petersen vandt suverænt kvinder-

nes klasse. 

 
Varde Roklub ”Amfitrite”: Mathiasen, Kjær Jensen og Balje er ligeledes en særdeles velkommen 
fornyelse hos pigerne. For Karin Kjær Jensens vedkommende var der tale om come back efter et 
par års pause. Og de gjorde det flot de tre vestjyder. En fjerdeplads lige uden for podiet kan Varde 
nu skrive i historiebøgerne. 
På femtepladsen finder vi det tredje DSR hold: DSR-10W-Ull med Nielsen, Stenild Grøn og Gudru-
nardottir, men ”Ull” er for alvor presset nedefra. Sølle fire sekunder afgør, at Humlebæk: Rasmus-
sen, Dam Poulsen og Midtgaard får lov til at lukke døren i kvindeklassen. Man kan allerede nu næ-
sten høre det nordsjællandske råb om revanche, når vi mødes næste gang i Sønderborg. 
Kvindeklassen ser ud til at blive en sjov og spændende klasse i 2013. 
 
Åben mix 25 km Humlebæk ustoppelige 
I 25 km åben mix er der klar forskel mellem de enkelte placeringer. Fra to til godt fire minutter ad-
skiller holdene, og det er som rangfølgen allerede nu er fastlagt. Mellem nummer et og nummer
syv er der næsten 28 minutter, så der er stor spredning i feltet.    
Humlebæk havde skiftet Per Olsen ud med Lars Schmidt og ellers bestod holdet af Jens Jørgen 
Tramm og Christian Probst. Udskiftningen fik ingen betydning, og man må nok allerede efter første 
regatta give Humlebæk ret: De gør det igen! Altså vinder klassementet. 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Ingen slinger i valsen. Sidebølger 

langs Feddet kunne (heller) ikke 

stoppe Humlebæk i 25 km åben mix. 

 
Roklubben Viking skiftede Ib Bruun ud med Jørgen Zangenberg i forhold til 10 km distancen om 
formiddagen, og så var Reinhard Sværke og Rene Hansen ellers klar til at tage endnu en tur og 



 

 

endnu en sølvmedalje. 
På DSRs Guld-kvindehold fra formiddagens løb, var det Tanja Nors der stod over til fordel for Kri-
stine Samson, og så var Anne Sofie Dahl-Petersen og Anne Katrine Bisgaard ikke mere trætte end 
at de kunne ro dagens anden medalje hjem. Denne gang måtte studenterroerne dog ”nøjes” med 
bronze. Jo når man nu har brugt vinteren på træning og til at komme i form, kan man jo ligeså godt 
tage de medaljer, der byder sig til. Flot roet af de tre piger. Den reelle rotid på 2.26.39 er impone-
rende. 
Aarhus-Rønne: Olsen, Meinert og Wegner får på 25 kilometer turen revancheret den lidt blege ind-
sats på 10 kilometer distancen. Den kombinerede båd slutter på fjerdepladsen. 
På femtepladsen finder vi Varde Roklub ”Thetis 25” med Haagen, Larsen og Jensen. Varde ror et 
godt og stabilt løb. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Roklubben Skjold debuterede ved 

en langdistancekaproning med hol-

det Poul Jensen, Jacob Krusell og 

Christine Toreld 

 
Roklubben Skjold debuterer med en sjetteplads. En storsmilende Christine Toreld kunne med en 
charmerende norsk/svensk accent efter løbet berette, at 2013 er hendes anden sæson som roer, og at 
det havde været en sjov og god oplevelse at ro langdistancekaproning. 
På syvendepladsen finder vi Nakskov Roklub tre gange Thygesen. Det skortede ikke på friske be-
mærkninger, da holdet langt om længe ankom til Præstø Roklub efter 25 km åben mix. Nå, der er 
I… Vi var ved at blive helt nervøse…, Ja vi var jo bange for, at I ikke nåede frem inden vi lukkede 
osv. osv. Signaturen vil i den forbindelse blot citere Ole Ritter: Der er nogen der aldrig lære at for-
stå, at der er noget meget stort og stolt i et gigantisk nederlag - Stolt fordi du turde stille op! Men vi 
havde en hyggelig familie udflugt og så var vi med. 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Mathias Kristensen, Bjarke Chri-

stensen Bang og Alexander Han-

sen fra Kalundborg fejede al mod-

stand af banen og uddelte bølle-

bank i mændenes klasse 



 

 

Senior mænd 25 km. Kalundborg urørlige 
Aleksander Hansen, Bjarke Christensen Bang og Mathias Kristensen fra Kalundborg lagde ud som 
de sluttede i 2012 - med en klar sejr. Det er svært at se, hvem der skal stoppe de tre sjællændere, 
men måske er der en OL-guldvinder & Co., der næste gang vil gøre forsøget? 
Andenpladsen går til DSR-25M-Fenris med besætningen Christian Tougaard, Flemming Jensen og 
Morten Rasmussen. 
Også på tredjepladsen finder vi DSR. Træner Ulrik Ralfkiær måtte i sidste øjeblik skifte Nikolaj 
Møller Andersen, der havde rygproblemer, ud med sig selv, og det var hårdt, sagde Ulrik efter lø-
bet. På ”HU” roede desuden Martin Schjerring og Sune Korremmann. 
Mændenes klasse kunne godt bruge et par hold mere. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Flagene var hejst og det var en fest-

dag i Præstø Roklub, da første afde-

ling af årets Langdistanceturnering 

blev afviklet under gode forhold 

 
Sønderborg kalder 
Inden længe mødes langdistancenørderne igen, når Sønderborg Roklub inviterer til Alssunds Røde 
Løver. I skrivende stund ser det ud til, at regattaen i Sønderborg for første gang i flere år vil blive en 
international regatta med deltagelse af tyske hold. Så auf widersehen i grænselandet lørdag den 8. 
juni 2013.  
 
lthygesen@youmail.dk 
 

 
 

 
 
 

 


