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Nye Internationale konkurrencer og årets opgaver 

 Af Udvalgsformand Morten Espersen, kaproningsudvalget  

Første Coupe de la Jeunesse  

DFfR blev tilknyttet Coupe de la Jeunesse – Europæisk ungdomscup - med 15 nationer for juniorer - som 

ikke deltager i junior verdensmesterskaberne. Efter optagelse ved generalforsamling i Irland, der afholdte 

2018 konkurrencen, stillede DFfR med junior både i CF1x, CF4x-, CM1x, CM2x og CM4x- i alt 19 roere med 

ledere. Der blev roet dobbeltløb over to dage på Inniscarra Dam ved det nationale center i Cork og top 

placering ved Amalie Brems i singlesculler med 2 guld skabte en god stemning og fremtidsperspektiver. De 

øvrige fik fine B-finale placeringer. Tilbagemeldinger tyder på et højt konkurrenceniveau, hvor DFfR blev 

nr. 10 af 14 deltagende nationer.  

 

Multievent for Senior EM  

Gennem flere år havde FISA arbejde med ideen at være med i et multisports event og netop i 2018 var 

senior EM henlagt til dette. Nogle sportsgrene blev afviklet i Glasgow og andre i Berlin i 2 weekender med 

flere europæiske TV kanalers bevågenhed. DFfR deltag med F1x, F4-, M1x, M2- & LM1x. Det var spændende 

at følge de danske bådes præstationer vej gennem løbene og roere i Tv-studiet. Mette Dyrlund i 

singlesculler klarede en flot A finale og blev nr. 6, mens dame firer blev nr. 7, var tæt på finalen, mens øvrige 

både blev B og C finalister.  

 

Andet  

Årets super resultater var dame letvægtsdobbelt firer sølvmedalje ved VM, juniorpige firer bronze ved EM 

og finale pladser - lige ved og næsten medaljer - ved senior VM i dame firer uden styrmand og herre letvægts 

dobbeltfirer, U23 dame letvægts single sculler og junior herre dobbeltfirer og firer ved EM og flere både ved 

U23 VM. Ikke mindst resultater ved Baltic Cup og Junior NM giver os håb om dybde og bredde i 

kaproningsrækkerne sammen med de store inde regattaer lokalt som landsdækkende.  

DM i Sorø blev en flot afslutning på sæson med rekord deltagelse og super ro-vand, hvor dame firer uden 

kom på programmet. Ved besøg hos begynderregatta i Sorø, Holstebro, Sorø, Skolekap Bagsværd og 

Odense må klubberne satse på at få flere ungdomsroere på banen. Men også hos seniorerne ved DM. 

Student match – BIG Match – i Københavns Havn havde 15.000 tilskuere på sidelinjen og med EM 

fodboldsskærm - god reklame for roning og sammen med Harbour Race fremmøde af ottere samt ved DM, 

er der mulighed og grobund for at styrke de store både i konkurrence øjemed i klubberne. KU har fået nye 

medlemmer så det består af Rene Mejer Andersen, Johnny Bo Vikkelsøe, Anders Brems, Niels Holmquist, 

Lea Jacobsen og Morten Espersen. En stor tak til Peter Jelsgaards og Merete Boldts arbejde i KU regi 

gennem mange år. Opgaverne for KU er mange med kommissorium, udtagelses kriterie og strategi, 

seminar og Award aften med iagttagelser ved regattaer i Odense, Bagsværd, Hamborg, Ratzeburg og 

testløb. 
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Fra åbningsceremonien ved Junior VM  

Foto: Svend Aage Nielsen, rowing.dk 

Amalie Brems på podiet ved Coupe de la 

Jeunesse 


