Så er der igen lidt nyt fra kapronings afdelingen i Saxkjøbing Roklub. Denne gang gjaldt
det Sorø regattaen, hvor Saxkjøbing var repræsenteret med “næsten” fire både, Den
fjerde er nok det man kalder en journalistisk stramning. Men mere om det senere.
Dagen startede kl 9.00 med Carl på vandet i single sculler Det blev i en flot tid, en af
hans bedste og det rakte til en 3. Plads og en plads i B finalen, kun lige slået af hans
double makker fra Odense.
Næste båd på vandet var David i single sculler, der suverænt i ensom majestæt vandt
hans indledende heat. Om det var Davids nye hurtige frisure det gjorde udslaget, skal
være usagt men en plads i A finalen var en realitet.
Her kommer så den “fjerde” båd ind i billedet, Vores Træner havde før David. Christian
Hagemann som “elev” Christian har ikke deltaget i Regattaer i halvandet år, pga af en
skade. Han fik nu mulighed for at teste formen i single sculler. Godt nok stillede Christian
op for Lyngby, men lidt Saxkjøbing er der vel over det. Christian sluttede som nr 3 i hans
indledende og kom dermed ikke i finalen. han fulgte dog godt med sine konkurrenter.
Formiddagen sluttede med at Carl og Tobias roede indledende, i deres mixede
Saxkjøbing/Odense båd. Det gjorde de så godt at de fik en 2. Plads og en billet til A
finalen.
Efter Middag blev det finaletid, vinden havde taget godt til og forholdene blev noget
besværlige specielt under staterne. Det var blevet til en kraftig side/medvind, så vejret
var noget mere passende til optimistjoller.
Carl fik en fin start i hans B finale, og kom godt ned over banen i singlesculler. Carl lå i
spids i stort set hele løbet, men blev hentet på målstregen angiveligt efter han tog en
bøje, det var så tæt at der måtte målfoto til.
Næste mand på de oprørte vande var David der gav alt hvad han havde i sig i sin finale,
David fulgte godt med hele vejen hvilket rakte til en 4. Plads. Flot i et hård felt.
Sidste båd lørdag var dobbeltsculler med Carl og Tobias fra Odense. Efter en tyvstart
fra en af konkurrenterne kom de godt i gang de fik kæmpet sig op på en fjerdeplads. Flot
roet i en hektisk spurt med tre både der næsten lå lige.
efter lidt tørke lørdag vel og mærke medaljetørke. Så fik vores to vandhunde hul på
bylden søndag. David starter i stærk stil med at kvalificere sig til A finalen, med en flot
andenplads i sin indledende i singlesculler senior. Det var et stærkt felt David var i, og
der var ild i øjnene på David, hvilket plejer at være et godt tegn.
Juniorernes løb var arrangeret lidt anderledes, da de ikke skulle ro indledende søndag.
Men var årgangsopdelt så der var kun finaler. Carl roede kl 9:00 i hans singlesculler
klasse. Han fik en fin start selv om vores træner godt vil se lidt mere vildskab, nok noget
der skal trænes lidt den kommende tid. Carl fik et godt løb og kæmpede side om side
med en Holstebro båd, som han dog fik overtaget på på de sidste 70 meter. Og en flot
sølv medalje til samlingen.
Så var Det davids tur til at ro finale, og Drama skulle der til, en af forhåndsfavoritterne
kæntrer ved 1000 meter mærket. Og så er løbet pludseligt helt åbent, hvilket vores roer
der for tiden er udstationeret i Aarhus, ikke var sen til at benytte sig af. Hvilket
resulterede i en stærkt tilkæmpet bronzemedalje.
Sidste løb inden den obligatoriske nedpakning i regnvejr, var dobbeltsculler med Tobias
og Carl. Konkurrenterne fra Sorø havde de på forhånd afskrevet, mens båden fra
Holstebro gav dem god kamp det meste af tiden, dog tog de dem til sidst med en halv
bådlængde. Sølv til drengene og hjemturen var reddet for alle mand. Så status med
vores drenger er tre A finale pladser en bronze og to sølv. Så alt i alt en super god
regatta.
Næste Regatta er Årgangsmesterskaberne i Holstebro som finder sted den 6. og 7.
august.

