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Om din uddannelse, erhverv, arbejde:  
Uddannet prof.bachelor i sundhed og ernæring. 
Har arbejdet i idræts børnehave, men har valgt at koncentrere mig om familien og roningen frem mod OL i 
Rio. 
 

 
 
Om roeren Juliane Elander 
Jeg deltog første gang på ungdomslandsholdet i 1999 og har siden 2001 været en del af seniorlandsholdet, 
hvor jeg har roet letvægts singlesculler, dobbeltsculler og dobbeltfirer. Dog med to barselspauser. 
Har deltaget i utallige EM, VM og worldcups og har været med ved de Olympiske lege i 2004 (nr. 10), 2008 
(nr. 7) og 2012 (nr. 4).  
Til OL 2012 roede jeg sammen med den tidligere 3-dobbelte VM vinder i kajakroning, Anne Lolk. En dygtig 
og målrettet sportskvinde, som jeg selv har håndplukket som makker og været med til at uddanne som 
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scullerroer. En spændende konstellation, som fik meget medieomtale frem mod Ol i London 2012, hvor vi 
roede sig ind på en fornem 4. plads. 
 
Juliane og Odder Roklub 
”På landholdet repræsenterer jeg Danmark, og så har Odder-tilknytningen en tendens til at forsvinde i 
medierne, men jeg gør, hvad jeg kan for at gøre journalisterne opmærksomme på, at jeg er forankret i 
Odder og Odder Roklub, også selvom jeg har boet i København i flere år nu. Det er min måde at give tilbage 
til klubben på, og ja så kommer jeg og deltager i klublivet når jeg kan på fællesture og til 24-timers roning. 
Jeg prøver også at tage mig af u-roerene, når de er til stævne i København. Det er superhyggeligt.” 
 
Sportslige mål:  
Fra foråret 2014 har jeg igen været på banen sammen med Anne Lolk, og vi blev genudtaget til 
landsholdet i september 2014, og vores erklærede mål er at vinde Guld til OL i Rio 2016. 
Dobbeltsculler er den skrappeste ro-disciplin af alle, da alle verdens letvægtsroere konkurrerer om OL-
udtagelse i denne ene bådtype 
 
Hvor der du dig selv om 10 år (personligt).   
Om 10 år passer jeg min familie og mine børn et sted i provinsen - 
Og er formentlig engageret i roning på en eller anden måde. 
 
Gift/ samlevende /familie 
Er gift med Mads Rasmussen og sammen har vi døtrene Vera (2010) og Vibe ( 2013) 
 
De vigtigste fem nøgleord om dig som person. 
Ser muligheder, er omstillingsparat, hjælpsom, storesøster, konkurrencemenneske. 
 
Hvad er dine grundlæggende værdier i livet  
At opføre sig ordentligt!! 
Passe på andre og naturen. 
Økologi. 
Familien vægtes højest. 
 
Hvornår begyndte du at ro og hvorfor 
1994, fordi jeg var stoppet med at ride og en veninde tog mig med i klubben. 
 
Hvornår blev du for alvor grebet af det og hvorfor 
Ret hurtigt! Blev grebet af at være på vandet, at det var en meget social sport, hvor man også kan 
konkurrere og arbejde hårdt! 
 
Hvad har Odder Roklub betydet for dig 
En rigtig god start, at der var nogen der troede på mig og hjalp mig frem. Og den fortsatte opbakning fra 
klubben betyder meget. 
 
Hvorfor har du valgt fortsat at ro for Odder Roklub. 
Fordi Odder Roklub troede på mig og hjalp mig frem - så synes jeg også det skal være Odder Roklub der 
skummer fløden og en andre klub. Jeg er glad for at kunne give noget tilbage særligt til de unge roere. 
Og så er det hyggeligt at komme hjem. 
 
Hvad betyder det for dig, at Odder Kommune og lokale sponsorer, med Kvickly Odder i spidsen ,støtter 
op om elitesatsningen. 
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Det er dejligt at der er opbakning til rosporten i odder og samtidig en Anerkendelse. Samtidig med at det 
gør det muligt at opretholde en stor ungdomsafdeling, som er fødekæde og som skaber liv i klubben. 
Dejligt ar vide at der er nogle unge mennesker der kan få de samme muligheder og oplevelser som jeg har 
haft med roningen. 
Dejligt, at der i klubben bliver gjort et stort arbejde for at finde sponsorer! 
 
Hvor træner du til daglig og hvorfor 
På Bagsværd Sø, fordi der er der landsholdet træner. 
 
Hvor meget træner du pr uge 
Skal de næste år træne 10-14 gange om ugen/ 
 
Hvad er dine sportslige ambitioner og mål og evt. delmål 
OL guld i Rio!!!! 
 
Hvad er dine sportslige styrker  
Udholdende, mange år i sporten, så jeg ved hvad jeg vil og arbejde lært at arbejde med svagheder. 
 
Hvad er dine sportslige svagheder, hvis du har nogen 
Svagheden har været ikke at forholde sig til svagheder og kun arbejde med det jeg var god til - da det var 
det sjoveste ;) 
Men det har jeg lært på mine ældre dage. 
 
Bedste nationale og internationale resultater på vandet  
2015:  Nr 4 til EM i Poznan i Polen, maj  
2014:  DM sølv i dobbeltsculler sammen med Christina Pultz (i den tunge række) okt 
2014:  Genudtaget til landsholdet i september  
2013:  Barselsorlov 
2012:  DM-guld i den ”tunge klasse” sammen med Christina Pultz Odder 
2012:  OL i London nr. 4 
2012:  World Cup München nr. 2 
2012:  World Cup Luzerne nr. 4 
2012:  World Cup i Beograd nr. 6 
2011:  VM 8. plads i let dobbeltsculler. Den gav kvalifikation til OL i London. 
2010:  (Barselsorlov) 
2009:  VM bronze i let singlesculler  
2009:  DM guld i let singlesculler  
2008:  OL nr. 7 i Beijing 
2008:  DM guld i let singlesculler  
2007:  VM bronze i let dobbeltsculler  
2007:  DM guld 2007 i let dobbeltsculler med Christina Pultz, OR 
2006:  VM sølv i let dobbeltfirer  
2005:  VM sølv i let dobbeltfirer  
2004:  OL nr. 10 i Athen i let dobbeltsculler 
2004-2010  Mange Worldcupmedaljer 
 
Bedste resultater indendørs, Ergometerroning 
2015:  DM guld – Ergometer DM, jan 
2012:  DM guld  
2012:  Verdensrekord i 20 min. roning 



4 

 

2007:  VM-guld 
Inden da  2 x VM-sølv  
Inden da  1 x VM- bronze 
1999-2009:  Dansk mester 
 
Andet:  
2008:  Modtog Gudmund Schacks Mindelegat 
2009:  Vandt TV2’s udsendelse Stjernetræf 
2009:  Deltog i Fjernsynsprogrammet Høvdingebold  
 
Artikler og TV-indslag: 
En søgning på Infomedia, (Database over de trykte og webbaserede, danske medier) viser at der alene i 
perioden 2010-2015 er bragt 415 artikler om Juliane Elander i lokale, regionale og landsdækkende medier. 
Ud over det har hun fx optrådt i TV flere gange bl.a. i God Aften Danmark.  
TV2 OJ har lavet: Kurt kom forbi om hende, og hun var den første Østjyske sportsstjerne til at blive 
profileret i et nyt Sportsprofilprogra, i 2015.05.31 
Hun har optræt som profil Odder Kommunes tilflyttermagasin i sin egenskab af ambassadør for Odder 
Kommune.  
Hun har også optrådt i Visit Odders sommertryksag og i Danske Bioanalytikeres fagblad. 
 
 
Følg Juliane på: 
www.roinfo.dk 
http://www.facebook.com/annelolkogjulianeelander 
www.roning.dk  
 
 
OL-kvalifikation til London 
Se On-sport indslag med Anne og Juliane lige efter OL-billetterne til OL 2012 var i hus 
Lad os håbe, at der bliver lige så meget at juble over til VM i 2015 i Frankring. Det er der OL-billetterne til 
Rio skal indløses. 
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