
Langdistancesæsonen indledes på Nakskov Fjord 
 
Af Leif Thygesen 
Med 42 tilmeldte hold starter Langdistanceturneringen 2011 pænt, når første afdeling roes på Nak-
skov Fjord. Et hurtigt blik ned over startlisten afslører, at mange af de gamle garvede langdistance-
roere er klar til en ny sæson. Det er velkendte navne, man møder fra DSR, Hellerup, Kalundborg 
mv., når man løber startlisten igennem. Enkelte nye hold optræder dog også på startlisten. Så vidt 
Signaturen umiddelbart erindrer, er det første gang, at Nykøbing Sj. starter ved en langdistancekap-
roning. I øvrigt er nordvestsjælland godt repræsenteret, idet Kalundborg denne gang har hele tre 
hold med til en langdistanceregatta. Den arrangerende klub, Nakskov Roklub, deltager for første 
gang i flere år med et rent klubhold i kaproningen. 
I Nakskov har de organisatoriske forberedelser stået på et stykke tid og man håber, at vejret vil spil-
le med, således at man igen kan sende roerne ud på trekantsbanen på Nakskov Fjord på 25 km ru-
ten. Og så bestræber man sig fortsat på at kunne byde langdistanceroerne en god oplevelse i Lol-
lands hovedstad og byde på service helt i top. 
 
§ 3 stk. 2 Razzia 
DFfRs dommere har planlagt en større razzia i Nakskov, hvor samtlige deltagende både vil blive 
målt, vejet og kontrolleret - så der er lidt logistik, der skal gå op i en højere enhed. Generelt kan det 
siges, at ingen båd må gå på vandet, før den er tjekket. Man skal altså tage højde for, at det vil tage 
lidt længere tid at komme på vandet end normalt. Dommere og hjælpere vil gøre deres til at kontrol-
len foregår hurtigt, smidigt og med mindst mulig gene for roerne, men en kontrol vil naturligvis 
tage tid, og det skal man være opmærksom på. Der vil blive givet nærmere information på styr-
mandsmødet, men som sagt må ingen både tage på vandet, før dommerne har sagt OK for båden.  
Det gælder også om eftermiddagen, hvor både der er kontrolleret om formiddagen, naturligvis ikke 
igen skal igennem et kontroltjek, men man bør sikre sig, at man har tilladelse til at gå på vandet, 
inden man tager af sted. 
Kontrollen af bådene vil blive fulgt op ved efterfølgende regattaer, og sammen med den nye dispen-
sationsordning skal det gerne være med til at sikre en god og fair afvikling af langdistanceturnerin-
gen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Præstø Roklub er i år ar-
rangør af DM finalen. Her 
er det Martin Poulsen, 
Jørgen Mortensen og Ka-
rina Hovmand fotograferet 
af Henrik S. Asmussen ved 
DM finalen på Øresund i 
2010. 



Åben mix 10 km 
18 hold til start. Lodtrækningen har maget det således, at Nykøbing Sj. med Knudsen, Rasmussen 
og Espenhain får æren af at starte som første hold i 2011 turneringen.  
Varde Roklub har i flere år startet i en firer, men denne gang har man blandet kortene og ”lokket” 
flere med, således at Varde denne gang stiller med hele tre toåres hold. Det er imponerende, at så 
mange i den forholdsvis lille roklub har mod på at ro langdistancekaproning. Vardes tre hold er: 
Thetis: Nørby, Balje og Jensen, Amfitrite: Haagen, Mathiasen og Balje samt Galathea: Nykjær, 
Dyrvig og Pedersen. Om ikke andet er der lagt op til en forrygende intern kamp mellem de tre Var-
dehold – og så kunne Varde måske overveje at stille med et eller flere hold i masterklassen for at 
sikre klassens overlevelse. 
Præstø stiller med mandskabet Hansen, Mortensen og Poulsen. De tre Gønge-roere plejer normalt at 
yde en solid indsats på langdistancebanerne og kunne sidste år hjemføre en samlet 13. plads i 10 km 
åben mix. Også Præstø har mulighed for ved kommende regattaer at stille op i masterklassen. 
Roklubben Furesø var sidste år til start en enkelt gang. Denne gang stiller man med Boysen, Vind 
og erfarne Reuther Nielsen - og en gang til: her er ligeledes et hold, der kunne være med til at redde 
masterklassen – nå! Nu siger Signaturen det ikke mere. Roerne er godt klar over, hvem der kan ro 
med i masterklassen. 
De forsvarende mestre fra Silkeborg, Højgaard, Skjødt Pedersen og Søby, må i denne sæson finde 
sig i, at alles øjne vil være rettet mod ”mesterbåden”. Men silkeborgenserne udviste sidste år stabili-
tet, og mon ikke de tre mestre vil gøre deres til, at man får en vellykket sæsonstart.  
Nivå Roklub, Jørgensen, Nielsen og Nielsen, var sidste år til start en enkelt gang ved DM finalen i 
København. Her blev det til en fjerdeplads.  
Med start nummer otte finder vi de erfarne kræfter Birgit Schøler, Lone Banke Rasmussen og Tinna 
Groos fra Hellerup Dame Roklub, der denne gang har valgt at starte i 10 km åben mix. Tidligere har 
holdet slået sine folder i den daværende veteranklasse, der i år har skiftet navn til masters. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pia Olsen, Jenny Larsen, 
Lillian Albrecht, Helle Juhl 
Jørgensen og Karin Thau-
ner fra Nakskov har til-
meldt sig Lollands Havørn 
på hjemmebanen Nakskov 
Fjord. Foto Finn Larsen 
 

Den arrangerende klub, Nakskov Roklub, stiller med en firer, hvor besætningen udgøres af fem seje 
kvinder Jørgensen, Larsen, Thauner, Albrecht og Olsen. Det er flere år siden, at det er lykkedes 
Nakskov Roklub at stille med et rent klubhold, så der er grund til at kippe med flaget og udtrykke 



respekt for pigernes mod til at stille op. De fem friske piger håber på en god tur på hjemmebanen og 
har så vidt roning.dk erfarer ikke planer om at blande sig i medaljerækken – men måske vil oplevel-
sen blive så god, at man kunne overveje også at starte på udebane i for eksempel Præstø til august 
ved DM finalen? 
DSR stiller ligeledes med en firer. Her er besætningen: Borgen Paulsen, Arentoft, Nielsen, Rasmus-
sen og Pedersen. DSR hold ror normalt altid stærkt, og måske er der her et hold, der vil blande sig 
helt i toppen. 
Randers Roklub stiller med Møller og Christensen, der ved anmeldelse endnu ikke havde helt styr 
på tredjemand m/k. Randrusianerne er erfarne folk, der har været med i mange år. 
Københavns Roklub ”Costal Rowers”, Kristensen, Skyggebjerg og Andersen, må tælles blandt fa-
voritterne. Det københavnske trekløver har i årenes løb hjemført et utal af medaljer. 
Hellerup Roklub er en velkendt og respekteret langdistanceklub, og når Hellerupianerne stiller til 
start, skal det altid tages alvorligt. På holdet ”Helle-RIP” sidder Lyngbye, Madsen og Phil. 
”Gamle” solide folk fra Københavns Sydhavn finder vi på ARKs hold. Hansen, Hansen og La Cour 
har før været til start i mændenes klasse, men vælger denne gang den noget kortere strækning. 
Bornholmerne har også lært det med at kombinere. Holdet, med navn efter klippeøen, har sit fun-
dament i Rønne Roklub, men i løbet af sæsonen vil der også optræde roere fra Aarhus og Vejle på 
holdet. Ambitionerne har aldrig fejlet noget hos kaptajn Olsen og Co. Compagniet er denne gang 
Meinert og Vest Hansen. 
Sørensen, Nielsen og Irring er denne gang ene om at repræsentere Nyborg Roklub. Holdet opnåede 
sidste år næsten alle tænkelige placeringer, men mon ikke bomstærke Morten og Brian i år satser på 
lidt mere stabilitet? 
I årets første løb er det altid spændende at se, hvordan de gode erfarne kræfter er kommet igennem 
vinteren, og der er som regel også hold, der har benyttet selvsamme vinter til at få formen et par 
hakker op, og endelig er der jo også nye hold, der kan blande sig, når der skal hænges medaljer om 
halsen på de bedste - så der er lagt op til et spændende løb i 10 km åben mix ved Lollands Havørn. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Ingen har lyst til ”at lege 
med” Arne Månsson, 
Johnny Bloch og Lise Tei-
sel i Masterklassen, hvor 
Hellerup-holdet er ene 
anmeldt. Konsekvensen 
kan blive, at klassen luk-
kes. 
Foto Henrik S. Asmussen 
 

Masters 
Sidste års Veteranklasse var rent deltagermæssigt en tynd kop te. Kun to hold – Hellerup og Nyborg 
- kæmpede for alvor mod hinanden i løbet af sæsonen. I år falder første afdeling af Langdistance-
turneringen sammen med et halvmaraton på Storebæltsbroen, og Nyborg-roerne har så valgt at løbe 



i stedet for at ro. Resultatet er, at Hellerupholdet Månsson, Bloch og Teisel er ene anmeldt, og hvis 
der ikke snart dukker flere op, vil konsekvensen blive, at klassen bliver afskaffet. Hvorfor der ikke 
er flere, der har lyst til at starte i klassen, har Signaturen ingen forklaring på. Er Hellerups hold vir-
kelig så skræmmende, at man på forhånd løber skrigende bort? Eller er det mere trygt ”at gemme” 
sig et eller andet sted i mixklassen i stedet for at vinde medaljer i Masters? Eller er det simpelthen 
fordi, at vi har ”kombineret” klassen ihjel. Er det så sjovt at lave hold på tværs af klubberne, at det 
kvæler den rene klubklasse Masters? 
Sikkert er det, at arrangørerne gerne vil i dialog med roerne om, hvad vi gør, så har du en ide, der 
kan skaffe flere deltagere i Masters, så sig endelig til, inden vi lukker klassen. 
Signaturen vil inden længe lavet et oplæg på RoForum, og man kan så håbe, at vi her i fællesskab 
kan finde ud af, hvad vi gør for Masterklassen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anne Poulsen, Tenna Pe-
dersen og Line Hesselholt 
Lynggaard er førsteudfor-
drer til DSR i langdistan-
ceturneringen 2011. Foto 
Henrik S. Asmussen 
 

 
Kvindeklassen 
I kvindeklassen finder vi denne gang seks hold til start. DSR er som altid flot repræsenteret med fire 
hold, mens de to sidste hold kommer fra henholdsvis Roklubben Ægir og ARK. Også i kvindeklas-
sen er der plads til flere klubber, så kom nu piger, vi savner jer. 
DSR har i de sidste år haft monopol på mesterskabet og Lebahn, Sommer og Samson på holdet 
”Hu” må også påtage sig favoritrollen, men herudover tør Signaturen ikke kloge sig på, hvem der 
kan ro fra hvem. 
DSRs øvrige hold er ”Fenris”: Eltorm, Kelly og Ruby, ”Ull”: Bisgaard, Luthman og Schow og 
”Möhring” Christensen, Yde og Lindvig. 
Studenter-roerne udfordres af ARK’s Gisselmann Jessen, Svan Olsen og Søndergaard samt af Ægirs 
Poulsen, Hesselholt Lynggaard og Pedersen. Sidste år vandt Ægir sølv, og så vidt roning.dk erfarer, 
har de tre nordjyske piger trænet ihærdigt i løbet af vinteren, så måske vil 2011 blive sæsonen, hvor 
de ellers guldvante DSR-roere for alvor bliver udfordret. Og så er det da i øvrigt værd at bemærke, 
at ARK en enkelt gang sidste år roede fra Ægir, så man skal absolut ikke undervurdere Gisselmann 
Jessen, Søndergaard og Svan Olsen. 
Ubekræftede rygter vil vide, at der er mindst et nyt hold mere på vej i kvindeklassen ved kommende 
regattaer. Så alt i alt ser det ud til, at kvindeklassen også i 2011 bliver en interessant affære. 
 



Åben mix 25 km 
Syv hold til start. Heraf har en god håndfuld medaljepotentiale, så der er lagt op til en benhård dyst 
om medaljerne i Nakskov. 
Pedersen, Iversen og Thygesen fra Nakskov og Aarhus får lov til at starte klassen. Holdet har endnu 
ikke roet sammen på vandet og et skrantende helbred hos Thygesen, har dæmpet forventningerne 
væsentligt. Holdet ”NR, DSR, FR, NSR, AR” kan meget vel få lov til at lukke døren i 25 km åben 
mix – selvom de starter først. 
Randers stiller med erfarne folk: Furbo Sørensen, Andersen og Eschelund. Randers blev i 2010 
samlet nummer syv i 25 km åben mix. 
Kalundborg har også et hold til start i den lange mix klasse: ”2 fast 2 real” med besætningen Bro-
dersen, Sørensen og Wismar. Kalundborg roede med en enkelt gang i 25 km åben mix i 2010. Her 
blev det til en 12. plads ved DM finalen i København. 
Rønne/Aarhus og Vejle alias ”Bornholmerne” med Olsen, Meinert og Vest Hansen vinder næsten 
altid medaljer. 
Da der sidst blev roet på Nakskov Fjord i 2009, blev 25 km åben mix vundet af Københavns Ro-
klub. To af roerne fra dengang er atter med, nemlig Andersen og Holck, mens Christian Felter er 
skiftet ud med Jørgen Rasmussen. 
”Torpedoen” fra Humlebæk, Probst, Tramm og Olsen, har ikke fået deres nye båd fra bådebygger 
Jørgen Andersen, men holdet plejer alligevel altid at blande sig i de øverste lag, så også her er der 
en oplagt medaljekandidat. 
”Kværnen” fra Hellerup, Månsson, Traberg og Weise, er altid et hold med skarpt slebne knive og 
går uden tvivl efter guldet. 
Hellerup Dame Roklub, Danske Studenters Roklub og Hellerup Roklub med Banke Rasmussen, 
Juhler og Hansen har et utal af gange ”snydt” konkurrenterne, så også her er en seriøs podiekandi-
dat. Alt i alt en yderst spændende klasse. 

 
 
 
 
 
 
 
Thomas Sørensen, Aarhus, 
Henrik Danø, Ægir, og 
Peter Holm, Ægir, roede 
sidste år sammen i 25 km 
åben mix. I 2011 deltager 
alle tre roere i mændenes 
klasse og bliver konkurren-
ter i ”Kampen om Jyl-
land”. Foto Henrik S. As-
mussen 
 

Senior mænd 25 km  
Ni hold til start. Mændenes klasse ser i år ud til at få en noget bredere deltagelse (og her tænkes 
ikke på deltagernes livvidde!) og det er jo en særdeles positiv udvikling. Sjælland er fortsat bedst 
repræsenteret med seks hold, men Jylland er i fremmarch og tre jyske hold har meldt deres ankomst 
i Nakskov. 



DSR stiller med tre hold. DSR ”Ull”: Østergaard, Alnor og Buch Grønlykke, DSR ”Fenris”: Ene-
mærke, Riishus Jensen og Møller Andersen samt DSR ”Hu”: Winn, Gommesen og Krogh Hansen. 
DSR ”Hu” er forsvarende mestre, men blev undervejs i 2010 presset alvorligt af både Kalundborg 
og Københavns Roklub. Kalundborg-roerne Nygaard Hansen, Christensens Bang og Smidt Matte-
sen på holdet ”Fast Furios” er klar til endnu en gang at udfordre DSR. Sidste år lå Kalundborg in-
den finalen i København til at vinde mesterskabet, men ”snublede” i det afgørende løb og blev slået 
af både DSR og Københavns Roklub i finaleløbet. Til gengæld tog Alexander Nygaard Hansen og 
Bjarke Christensen Bang revanche og vandt det danske mesterskab på kortbane i toåres inrigger. 
Endnu et Kalundborg-hold er til start. De kalder sig ”Gone in 60” og består af Elkjær Kristensen, 
Modin og Kristensen. Langdistanceroere, der har været med i nogle år, vil nikke genkendende til at 
par af navnene - og også her er der tale om et hold, man bør have respekt for.   
Københavns Roklub stiller med Østergaard, Andersen og Schmidt. Holdet er i forhold til 2010 ble-
vet opgraderet med Kristian Østergaard, der tidligere har vundet flere danske mesterskaber i single-
sculler – så også her er der et særdeles seriøst bud på guldmedaljen. 
Og så er der - som sagt - i år hele tre jyske hold til at tage kampen op med roerne fra ”Djævleøen”. 
Der er ingen tvivl om, at jyderne vil gøre deres yderste for at give sjællænderne kamp til stregen, 
men der vil også være en særdeles spændende intern duel i ”Kampen om Jylland”, når ARA, Ægir 
og Aarhus stævner ud på Nakskov Fjord. 
Aarhus Roklub stiller med besætningen Lindholm, Wegner og Sørensen. Holdet er et fysisk stærkt 
hold og har i forberedelserne fået hjælp af Niels Iversen, så måske vil det være Århus, som kan sæt-
te sig på ”Den Jyske Trone”. 
Ægir stiller med Danø, Holm og Johansen. Holdet roede sidste år i mix klassen - den gang sammen 
med Thomas Sørensen fra Aarhus - og roede her på tider, der kunne have indbragt en fjerdeplads i 
mændenes klasse. Så også her er der tale om et seriøst bud på en topplacering. 
Roklubben ARA med Diwan, Tonsgaard og Uggerhøj Andersen roede sig sidste år til en flot samlet 
fjerdeplads i mændenes klasse og vil da sandsynligvis i år gøre deres bedste for at konsolidere eller 
forbedre denne placering. 
DSRs forsvarende mestre må påtage sig favoritrollen i mændenes klasse, men herudover er der tale 
om flere seriøse hold, som kan indtage podieplaceringerne. Der er lagt op til et brag af en kamp, når 
de store drenge lader årerne tale. 
 
lthygesen@youmail.dk 
 

 


