Bagsværd Regatta 2017!
I sidste weekend drog ungdommen i Horsens Kajakklub på langtur. Ikke en langtur i kajak, men
en langtur i bil helt til Bagsværd i det fjerne udland.

Efter fire stive timer nåede vi udmattede og ømballede frem, fik slået fortæltet op til
campingvognen og poleret Tobbers speedbåd. Spejlende blank blev den sat i vandet fredag
eftermiddag, klar til 2500 meters disciplinen.

Starten gik og det hele lignede ét stort springvand! Nu var det med at hænge på, og undgå alt for
mange ”molebølger” fra de andre roere. Thorbjørn fandt hurtigt et par at hænge på, fik pusten inden
vendingen på 1250 meter, og lod så de andre tre segle deres egen sø i hans kølvand. Armene havde
mere at skulle have sagt, og den ene efter den anden, måtte se sig forbiroet af den nypolerede kajak.
Med 750 meter igen havde Tobber fanget to nye roere. Her havde han fundet sine ligemænd, trak
dem 200 meter, og lod sig så falde bagud på deres hænger ved 500 meter mærket. Med 300 meter
tilbage, blev der åbnet op for sluserne. Tobber trak godt ud til siden og lavede et mega ryk og fik
slået et hul på fire meter ned til de andre. Tobber svarede godt igen på deres forsøg på angreb, og
holdt dem bag sig hele vejen til mål. 12 minutter og 14 sekunder efter startskuddet! Flot roet! Tiden
rak til en 28. plads ud af de 59 roere.

Gustav, Emil, Ida, Søren og Karoline, skulle først i startboksene næste dag, så nu var det tid til
spagetti med kødsovs, og så på hovedet i seng.

Næste dag gik første start 7.30 for Tobbers vedkommende. Nu lød distancen på 500 meter. Med 9
roere i hvert heat og 72 tilmeldte på 500 meter distancen, skulle han blive blandt de første fire for at
komme i en semifinale. Han fik flyttet en god mængde vand, og endte på en tredjeplads, sikkert
videre!

Nu kom turen til Gustav, Søren og Emil. De skulle alle ro i samme heat, hvor de 6 første gik
videre til semifinalerne. Super spændte roede de ud mod startboksene, blev kaldt frem af starteren,
og – ready, set, go – starten gik! De fik alle tre en god start. Gustav og Søren lå meget lige, mens
Emil, som er noget yngre, roede lidt længere tilbage. Søren gravede dybt i energiposen og rykkede
lidt fra Gustav med 200 meter tilbage. Gustav svarede godt igen, men måtte se sig slået af Søren.
Dog slog han fire andre, og endte altså på en 5. plads, mens Søren blev nr. 4. Emil kæmpede super
flot med en god slutspurt og endte på en 9. plads. Gustav og Søren var altså klar til semifinalerne.

Herefter blev det Karoline og Idas tur. Karoline stillede op i U16 klassen, hvor konkurrencen er
meget hård. Det var blæst godt op i løbet af formiddagen, så med sidevind, blev starten noget
vanskelig. Hun startede lidt skråt i startboksen, med kom fint af sted. Armene og lungerne brændte,
og hun roede super godt. Desværre holdt det ikke til en semifinaleplads.

Ida roede i freelancer og kom også lidt nervøst fra start, dog fik hun kæmpet sig op på en 6. plads,
og kunne hermed stakåndet glæde siger over en plads i semifinalerne på 500 meter.

Med en veloverstået formiddag i banken, drog vi tilbage mod campingarealet, for at tanke op med
rugbrød og makrel og få en halv time på øjet.

I løbet af eftermiddagen fik Tobber, Ida, Søren og Gustav roet sig i semifinalerne på 200 meter.
Emil og Karoline roede også super flot men måtte sande, at de andre havde lidt mere fart på på
dagen.

Hen under aften blev det tid til semifinalerne på 200 meter. Topper, Ida og Søren måtte se sig
slået, mens Gustav med nød og næppe fik kæmpet sig op på en plads i B-finalerne! Sådan!!!
Næste dag blev Tobber, Ida og Gustav slået i 500 meter semifinalerne, mens Søren spændte
mullerne og roede sig i en B-finale! FEDT!!!
Gustav endte på en 8. plads i sin finale, mens Søren fik en 9. plads.
Trætte og fyldt med indtryk og inspiration vendte vi snuderne mod fastlandet og sagde tak for
denne gang til nogle velroende Københavnere! :-)

Tak for turen fra Thomas og Asger! Det var rigtigt hyggeligt og sjovt!

