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På vej mod Tokyo
I 2018 blev VM-sølv, World Cup finaler og nye landstrænere en del af vejen mod OL i Tokyo
Af Finn Trærup-Hansen
Med blot to år til OL har optimeringen af forberedelserne til Tokyo og fundamentet for fremtidig succes
stået i centrum for arbejdet i Danmarks Rocenter. I tæt samarbejde med Team Danmark undersøgtes
præstationsforbedringer i forsøg med varmestress-påvirkning og design af nye håndtag til årerne.
Der skete ændringer i den sportslige ledelse, eftersom vi sagde farvel til australieren Brian Richardson,
mens der blev sagt goddag til Henrik Mortensen og den tidligere landstræner Thomas Poulsen, der vendte
tilbage til DRC efter fire års fravær. DRC siger tak til Brian for arbejdet og bidragene til dansk roning, og til
den tidligere træner for Guldfireren, Bent Fransson, for assistancen gennem året. Drøftelserne omkring
renoveringen af Rostadion og Bagsværd Sø har fyldt i kalenderen den første del af året.
En række møder har beskæftiget sig indgående med planen for genhusning i byggeperioden, indretningen
og organisering af samarbejdet i det nye ro-center.
På vandet fik vi en række fine resultater med 10 World Cup finaler, hvoraf 4 også var danske medaljer.
Desværre blev Christina Juul Johansen ramt af en blodprop i begge lunger i løbet af året og måtte følge
World Cup og VM hjemmefra. Vi er rigtig glade for, at hun er godt på vej tilbage til kaproning.
Ved VM i Plovdiv var der grund til glæde over finalepladser til damefireren, damesinglesculleren og
herrernes letvægtsdobbeltfirer. Sverri S. Nielsen viste, at han har etableret sig i verdenstoppen. Naturligvis
en flot sølvmedalje til letvægtsdamedobbeltfireren med Juliane Elander Rasmussen, Mathilde Persson,
Aja Runge Holmegaard og Trine Toft Andersen.

Forberedelserne til ny Rostadion er i
fuld gang.
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