
En sensommer-fornøjelse 
-en beretning om ASR Orienteringsroning 2002 

Lørdag d. 28. september 2002 kl. 10 lød startsignalet til ASR Orienteringsroning 2002. Et klart pift 
fra trillefløjten suppleret med ned-svingning af et klubflag fik de 4 deltagende både til at sætte af ud 
for pontonen i rasende skumhvirvler. Umiddelbart inden start var holdene blevet briefet om vejr og 
vind og hvad løbsledelsen mente var af relevans for dysten, som for eksempel oplysninger om store 
sten og andre uhyrligheder man uforvarende kunne støde på undervejs. 

 

Så gik starten - vinden var endnu østlig, men den skulle snart vende 

På grund af det sene tidspunkt på året var vandtemperaturen ikke ligefrem sommerlig og en frisk, af 
og til hård vind fra N-NØ gjorde ikke tingene lettere for kombatanterne, hvoraf flere var i starten af 
deres rokarriere og ikke før havde roet i sådan et blæsevejr. Holdenes styrmænd (m/k) var dog alle 
garvede folk.  



 

Kan det virkelig passe 

Løbets første bemandede post var i Nappedam, hvortil holdene arriverede så nogenlunde samlet 
mellem kl. 13 og 14. I læ af vinden kunne vi (Peter Person og undertegnede) fra sejlklubbens 
veranda i kikkerten se de små prikker helt nede ved Knebel Vig krydse sig frem gennem den 
oprørte sø. Interessant var det at iagttage, hvordan hver enkelt båd valgte sin helt egen teknik / 
taktik ganske uden skelen til, hvad de officielle lærebøger i roning ellers foreskriver om at ro i 
halvstore bølger. Det er jo set før og vil nok også i fremtiden blive diskuteret intenst, men heldigvis 
er "stil" ikke indlagt i løbets koncept. Som ved tidligere løb skulle holdene også denne gang løse 
forskellige opgaver, primært søværts-og landværts orienterings-kendskab, men også opgaver af 
lokalhistorisk tilsnit. Løbet i 2002 havde ikke obligatoriske poster, som de tidligere løb, fordi 
ressourcerne i form af tid og mandskab denne gang ikke var til stede. Det vil der fremover blive 
rådet bod på, idet der i løbet af indeværende år (2003) bliver dannet et udvalg omkring 
Orienteringsroning-arrangementerne. Den gamle drøm om et landsdækkende løb lever da gudskelov 
stadig.  



 

Den garvede styrmand lader de nye komme til. Bemærk det smukke vand her i læ 

Næste bemandede post efter Nappedam var Havskov-bugten mellem Vosnæs Pynt og Kaløvig 
Marina (Studstrup). Her holdt Helene Grenild og Claus Behrendsen stand og kunne fra deres 
forpost på stranden stille holdene nye - og til dels strabadserende opgaver. Første båd ankom hertil 
få minutter i 15; sidste omkring to timer senere. En enkelt båd gik overhovedet ikke ind i bugten, 
hvilket selvfølgelig kostede mange rare points.  

 



Hjemme i varmen. Løbsledelsen gør klar til placeringerne 

Sidste bemandede post var Kaløvig Marina, som første båd ankom til henad halvfem - sidste lidt i 
18. Og jeg må da sige, eftersom jeg selv havde denne post og ved selvsyn kunne konstatere det, at 
nu var folk s´gu trætte - rigtigt trætte! Og da mørket var ved at falde på og blæsten ikke havde løjet 
bare en enkelt sekund-meter, traf jeg som løbsleder den beslutning at afblæse det heat, som holdene 
ellers skulle have haft herfra og til Egå Marina. Der var ingen, der protesterede !  

 

Præmievinderne Jonas Marschner og Søren Agergaard ønskes tillykke. Charlotte Nielsen havde 
fået lov at tage til fødselsdagsfest forinden. 

Hjemme i ASR havde Rikke Marschner, bistået af flere gode medlemmer, tilberedt en fortrinlig 
suppe - og efter badet og tørt tøj blev middagen under megen munterhed sat til livs med stor appetit. 
Ind imellem blev der dog også tid til en diplomoverrækkelse og "pokalskue" og fra 
Orienteringsroning 2002 er der indstiftet en pokal, hvor det vindende hold nu og fremover får 
navnetrækkene foreviget. Orienteringsroning kommer igen 2004 - og vi vil bestræbe os på, at det 
bliver under lunere vinde. Og så mange tak til Claus Behrendsen for de flotte fotos til artiklen.  
  

 


