World rowing masters regatta 2015.

Onsdag d. 9 september tog Charlotte og jeg til vores første VM regatta sammen med 2 erfarne roere. Skal
jeg kort beskrive dette kæmpe arrangement, ved at sammenligne det med noget andet, vil jeg gøre det på
denne her måde.

Jeg så engang en dyreudsendelse om bladskærer myrer fra Sydamerika. Det er en myrerart der kravler op i
træerne og skærer blade i stykker, for at bære dem tilbage til deres bo, for at aflevere dem, så de kan
bruges til at dyrke svampe med, som de så lever af. Et myldrer af trafik frem og tilbage med blade i
tusindvis. Det samme sker til et så stort regatta. Myretuen er søen, myrerne er alle roerne, og bådene er
alle bladene. Men det er præcis det samme virvar frem og tilbage. Der er hele dagen en livlig trafik på søen,
men ligeså mange både er enten på vej i søen eller på vej op på land – klar til næste tur. Der er årer og både
overalt hvor der er bare den mindste plads.

Travlhed på en af pontonerne

Men der er styr på det, for når dagens løb er afviklet, er søen tom, både og årer ligger pænt på bukke, i
stativer, på jorden eller på en trailer. Og der er mange både – rigtig mange både. Rundt om søen som er 2
km lang, ligger der både og årer overalt – og jeg mener overalt. Der ligger både for rigtig rigtig mange

penge. Mærker som ”Empacher”, ”Filippi”, ”Wintech”, ”Hudson” ses overalt, men der findes mange andre
mærker, og en del stiller op i gamle både lavet i træ. Kommer man langvejsfra, eller bare vil ro i noget af
det bedste udstyr der findes, kan det lade sig gøre ved at leje både, fra ”Filippi” som har en stand hvor de
lejer både ud til alle stævner.

Et lille udsnit af de stativer der var overalt til stævnet

Masters er opdelt i aldersklasser. Så man kommer til at ro mod andre i samme alder. Man må dog gerne
stiller op i klasser under sin alder, og det er der også mange der gør. Man kan stille op og kalde sig
masterroer, fra det år man bliver 27 år, og her ror man så i klasse A.
Klasse A: 27 år – Klasse B: 36 år – Klasse C 43 år – Klasse D 50 år – Klasse E 55 år – Klasse F 60 år – Klasse G
65 år – Klasse H 70 år
Selve regattaen foregik over 4 dage. Og der er altid fra tidlig morgen til omkring kl. 18.30 om aftenen 2 løb i
gang på banen hele tiden. Hver enkel klasse er inddelt i heat med 8 både i hvert heat. Hver heat har en
vinder, som kan kalde sig verdensmester, og fik en medalje. Jeg stillede op i 1x i C klassen, hvor der var 16
heat. Det betød at 16x8 = 128 personer stillede op i den klasse. Tænk så på alle de mange forskellige
bådtyper der findes, som igen er inddelt i klasser, som igen er inddelt i heat. Det er et vildt program.

Travlhed på søen – og her er det kun lidt travlhed.

DET BETYDER at der er skrappe trafikregler på søen, som skal overholdes. Fordi der er både på vej ned til
start, der er både der varmer op, der er både der ligger klar til start, og både der er i gang med et løb. Man
skal kigge sig godt efter, når man begiver sig ud på søen, for der er altid nogle der ikke overholder disse
simple trafikregler, så ja - det går galt. Det mest stressende del af et regatta af den størrelse er klart det at
komme fra der hvor man putter båden i vandet, og indtil man ligger i startboksen. Det ligner Køge
Bugtmotorvejen en fredag eftermiddag, men forstil jer bare hvor nogle af bilisterne ikke overholder
færdselsreglerne. Man kører 110 km/t og der kommer en i mod færdselsretningen – skræmmende ikke?

Man skal studerer trafikreglerne nøje inden regattaen starter

Men når nu alt det er sagt – så foregik regattaen rigtig godt. Alle er venlige og hjælpsomme, både
dommere, roerne, alle de frivillige, så det er en fornøjelse at være til et VM for første gang. Der foregår en
masse andet til et så stort regatta, salg af ro tøj, både, årer, udstyr, merchandise, ergometre.
D.F.F.R. havde en stand hvor de promoverede næste års VM i Danmark, Slovenien havde en stand hvor de
promoverede masters regatta 2017 og meget meget mere.
Søndag er helt speciel. Her ror man kun mix løb. Altså blandede hold med kvinder og mænd fra forskellige
klubber. Der er en helt speciel stemning og glæde denne dag. Det er fest på vandet, men tag ikke fejl – man
vil altså vinde de mix løb, så ingen kommer sovende til en medalje – heller ikke søndag.

2 stk. verdensmestre fra Danmark
Det er ikke vores sidste VM
Brian S

Startbokse fra Hazewinkel

