110:e Distanskapprodden och Waxholm A.R.
Lördagen den 29/8 kl 15:00 så ljuder den sista och utdragna signalen och startfältet ger sig av på den
utmanade banan mot Vaxholm. Startfältet för den 110:e Distanskapprodden och Waxholm A.R.
bestående av 6 inriggade fyror, 2 kustroddfyror, 5 kustroddsingar och en kustroddubbel som slåss om
att få en bra position genom den trånga passagen mellan Fjäderholmarna. Aldrig tidigare har vi sett
så många kustroddare på plats och det är fullt av namnkunniga roddare. Maria Berg och Lovisa
Claesson har satt sig i en dubbelsculler, en spännande kombination. Dennis Gustavsson fightas i
singelklassen och gör en mycket bra prestation som leder till seger.
I inriggarklassen hittar vi också namnkunniga roddare, där Peter Berg som ror för Helsingborg krigar
mot debutanterna Eskil Borgh och Artur Åsberg i båten från Stockholms RF. Stockholms RF går snabbt
upp i ledning och behåller den hela vägen till mål.
I övrigt så ser vi en blandning av erfarna roddare och debutanter i de olika klasserna. Extra kul är att
se Lidingö RK som har en båt fylld av nykomlingar till sporten och Uppsala RS som har två mixfyror i
tävlingen. Singelklassen består utöver Dennis Gustavsson av elitmotionärer roddare från Varberg,
Vaxholm och Höganäs.
Tyvärr visade sig vädret inte från sin bästa sida utan 10 km av banans 14,5 km fick roddarna kriga mot
7 m/s motvind. Detta kryddades med kraftiga regnskurar som snabbt gjorde besättningarna och
båtarna dyngsura. Men detta är en del av uteidrott och roddarna höll gott mod. Det var trötta men
glada miner hos deltagarna när de tog upp båtarna vid Vaxholms RF båthus.
Att arrangera roddtävlingar under rådande pandemi har sina utmaningar. Men ÖRDF har tagit fram
en modell för hur vi kan göra detta på ett säkert sätt för deltagare och funktionärer. Vi saknar
naturligtvis anhöriga och publik men vi tror att de gärna stannar hemma för att deltagarna ska få
möjlighet att få göra det som de tycker så mycket om.
I framtiden så kommer vi att kunna vara tillsammans vid tävlingar och sammankomster, men fram till
dess så får vi ”laga efter läge” och hålla i och hålla ut.
Tack alla deltagare, ledare och funktionärer för ert deltagande och engagemang. Vi ser redan fram
emot tävlingarna 2021.
Per H Lundberg

