DRV Masters Championat
11.-12. Juni 2016
Werder, Berlin
Jeg deltog i Championatet sammen med en masse andre dygtige roere
fra hele Tyskland.
Om lørdagen havde jeg tre løb med roere fra henholdsvis Erster Kieler
RC, RC Neptun Darmstadt og WSV Meppen. Desværre var vi uheldige
med en skade på båden i vores 2X og roret i den 4X vi skulle ro i. På
trods af roret lykkedes det os alligevel at få en 2. plads i MM/W4XDMix
hvor jeg roede med: Susan Arndt, Bernd Klose og Ulf Beck fra Erster
Kieler RC.
Om søndagen startede vi med et MM/W4XE hvor jeg havde fornøjelsen
af at ro med tre dygtige roere: Gaby Schulz og Georg Moll fra Erster
Kieler RC samt Hilko Koch fra Crefelder RC. Det var rigtigt ærgerligt
roret var i stykker på båden for vi roede rigtig godt sammen. Det rakte
derfor til en 3. plads. Bedre gik det i MW2XC hvor jeg roede sammen
med Susan Arndt fra Erster Kieler RC. Vi kvalificerede os til finalen.
Endnu et løb i dobbeltfirer MW4XD med roere fra RC Neptun Darmstadt,
Schweriner RG og WSV Meppen blev lidt for spændende da roret på
båden igen satte sig fast og vi lavede en u-vending!
I finalen roede Susan Arndt og jeg os til en bronze som vi var rigtig
glade for. Det var nogle stærke modstandere vi skulle møde og det var
vores første regatta sammen i år. Det var et meget tæt løb.
Som det fremgår at billederne så var alle løb meget tætte. Ved denne
regatta kommer de bedste masters roere for at prøve kræfter med
hinanden. Når man kigger på startlisten så er det umuligt at forudse
hvem der vinder. Selvfølgelig er der nogle favoritter. Blandt andet dem
der fik guld og sølv i finalen hvor Susan og jeg også roede.

FINALE LØB 75
Løb WM2XC
1. Sportverein Energie Berlin e.V. Abt. Rudern
Grit Funke (1967), Sabine Winkler (1962)
2. Rgm. RC Aschaffenburg / WSV Offenbach am Main-Bürgel
Carola Bösinger (1967, RCA), Sybille Roller (1971, WSVO)
3. Rgm. Erster Kieler RC / Nordschleswigscher RV
Susan Arndt (1979, EKRC), Anette Lindberg Friedrichsen (1968,
NRV)
Jeg overnattede i Werder RC. Klubben har fine værelser med køjesenge,
sengelinned og bad samt køkkenfaciliteter. Det koster 20Euro for en
weekend så er fin og billig overnatning.
Regatta pladsen ligger midt i byen så der er nem adgang til restauranter
og indkøbsmuligheder. Et hyggeligt sted og en Regattaforening der så
absolut har styr på alt. Er en fornøjelse at være til Regatta der og jeg
kan varmt anbefale det.

Finalen

Finalen

Siegersteg
1. Sportverein Energie Berlin e.V. Abt. Rudern
Grit Funke, Sabine Winkler
2. Rgm. RC Aschaffenburg / WSV Offenbach am Main-Bürgel
Carola Bösinger (RCA), Sybille Roller (WSVO)
3. Rgm. Erster Kieler RC / Nordschleswigscher RV
Susan Arndt (EKRC), Anette Lindberg Friedrichsen (NRV)

Rgm. Erster Kieler RC / Crefelder RC / Nordschleswigscher RV
Hilko Koch (CRC), Gaby Schulz (EKRC), Anette Lindberg Friedrichsen (NRV), Georg Moll (EKRC)

Rgm. RC Neptun Darmstadt / WSV Meppen / Erster Kieler RC / Nordschleswigscher RV
Katrin Wichert (RCN), Susan Arndt (EKRC), Anette Lindberg Friedrichsen (NRV), Roswitha Wolken (WSVM)

regattabanen Havel

