
Olympisk guldvinder til start i Nakskov 

Mads Rasmussen - der er regerende olympisk mester i letvægtsdobbeltsculler - er til start, når Nakskov 

Roklub inviterer til tredje afdeling af Dansk Forening for Rosports langdistanceturnering lørdag den 22. juni 

2013.  Mads Rasmussen har trukket sin barneåre i Nykøbing F. Roklub, og vender således for en kort stund 

tilbage til Lolland Falster, men denne gang for at ro den noget tungere inrigger. I Nakskov skal Mads 

Rasmussen ro på både 10 og 25 kilometer distancen. Mens der på 10 kilometer distancen er lagt op til et 

”hyggeløb”, hvor den olympiske mester ror fireåres inrigger, og placeringen ikke har den store betydning, 

er der tale om en anderledes alvorlig udfordring i mændenes toåres inrigger over 25 kilometer. Mads 

Rasmussen ror her sammen med Peter Gammeltoft og Thor Buch Grønlykke for Danske Studenters Roklub, 

og det er et frygtindgydende hold, der samtidigt har lånt en superbåd af Hellerup Roklub til at ro i. Man 

skulle således forvente, at holdet ville være klar favorit, men de regerende danske mestre Kalundborg 

Roklub med Kåre Mattesen, Bjarke Christensen Bang og Alexander Hansen har indtil nu kunnet afvise alle 

angreb, og er ubesejret siden 2011, og det er ikke muligt at udpege en favorit. Det er giganternes kamp og 

en særdeles spændende og interessant duel, der roes på Nakskov Fjord. 

Mads Rasmussen fungerer herudover som træner for Danske Studenters Roklubs langdistanceroere, så det 

bliver en travl dag for Mads i Nakskov. 

Der er tilmeldt i alt 31 mandskaber til regattaen, og efter at Maribo Regattaen i år måtte opgive på grund af 

for få tilmeldinger, er man i Nakskov Roklub tilfredse med deltagerantallet. Nakskov Roklub kalder sin 

regatta for Lollands Havørn, og det er den 10. i rækken siden 1998.  

Der bliver start og mål i Nakskov Havn ud for Nakskov Roklubs klubhus. Der er fem klasser: åben mix 10 

kilometer, masters mix 10 km, kvinder 10 km, 25 km åben mix og mænd 25 km. I mix klasserne kan man 

kombinere på tværs af klubber, køn, alder og bådtype. 

10 km løbene startes fra kl. 10.30 og 25 km løbene fra kl. 13.30. Der er enkeltstart, og bådene sendes af 

sted med to minutters mellemrum, og der vil være rig lejlighed til at se rigtig flot roning. 

Som et kuriosum kan det nævnes, at de tilmeldte både på tre måder udviser bred repræsentation: 

Styrkemæssigt er der deltagelse fra en olympisk guldvinder til motionsroeren, geografisk er der spredning 

fra Aalborg i nord til Nakskov i syd og fra Varde i vest til København i øst og endelig er der politisk spredning 

fra Socialdemokratiet til Dansk Folkeparti, idet Thor Buch Grønlykke fra DSRs herrehold er medlem af 

Regionsrådet i Hovedstaden for Socialdemokratiet, mens Marie Krarup (datter af Søren Krarup), der ror for 

Københavns Roklub i kvindernes klasse, er medlem af Folketinget for Dansk Folkeparti. 

Yderligere oplysning om regattaen på www.nakskovroklub.dk , hos regattaleder Morten Knudsen tlf. 22 53 

35 05, Nakskov Roklubs formand Poul Erik Wulff-Høyer tlf. 22 44 49 44 eller hos undertegnede. 
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