
Martshilsen fra Juliane

Tak for sidst – det var som altid en fornøjelse at være hjemme til 24-timers roning 
i Kvickly, jeg er ked af, at jeg ikke kunne være med til fællesafslutningen i år. Men 
familiens program var stramt i de ni dage, vi var hjemme mellem anden og tredje 
træningslejr med landsholdet.

Turen gik stort set direkte fra Kastrup, hvor vi landede fredag eftermiddag, hjem til Odder. Søndag 
skulle Vera og Vibes kusine Iben døbes, tirsdag var der bal hos dronningen, og torsdag kom der en 
kortvarslet henvendelse fra DR i anledning af offentliggørelsen af DIF’s medaljemål ved OL  som 
førte Mads og mig forbi aftenshowet (https://www.dr.dk/tv/se/aftenshowet#!/00:39:43). 

På træningsprogrammet, mens jeg var hjemme, var der ydermere en 6000m ergometertest, som 
skulle afslutte vintersæsonen. Oven i det var der totalt fladt vand på Bagsværd Sø, hvor en splinterny 
båd lå og ventede på at blive pakket ud, indstillet og døbt.

Vi nåede det hele, men var lidt udasede, da vi mandag 21. 
marts om eftermiddagen, hoppede på flyveren tilbage til 
Lissabon. På det tidspunkt kunne vi se tilbage på ni 
begivenhedsrige dage, som startede med turen til 
Odder,hvor vi også nåede at få øvet les lanciers på 
gymnasiet med min gamle gymnastiklærer Tove 
Thomassen, for at vi også kunne komme velforberedte 
til ballet hos dronningen.

Det er altid dejligt at komme velforberedt. Vi var 350 
glade og spændte gæster, og der var skønne kjoler at 
kigge på over alt. Min kjole smøg sig om mig, det var 
slet ikke til at komme af dansegulvet. Det var en dejlig 
og ny fornemmelse, jeg tror det kan tælles på en halv 
hånd, hvor mange gange i mit liv jeg har været i lang 
kjole.

Et slot bare en fantastisk ramme for et bal. Musikken 
var god, underholdningen var god, maden var god, og 
Mads gad at danse - det var en magisk aften.

6km testen gik også godt – jeg kom hjem tiden 22.03 min,  og det er tæt på min PR 
(personlig rekord), og jeg var ok tilfreds. Anne var syg på dagen, så jeg roede en 
sympatitest med hende og roede akkurat samme tid søndag eftermiddag - tre dage 

Jeg vil prøve at lave en længere statushilsen en gang om 
måneden frem mod OLi Rio, men hvis I vil være helt 
opdaterede, kan I følge Anne Lolk og undertegnede på 
vores facebookside:  https://www.facebook.com/
annelolkogjulianeelander/?fref=ts
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efter min først 6000m. Så konklusionen er,  at jeg er i fin form.

Ni dage med så stramt program kan kun lade sig gøre, fordi jeg i år er professionel roer, det er et kæmpe privilegium, og det 
takket være den store opbakning, jeg har fra Odder Roklub og med Kvickly Odder som sponsor nu på 12. år. Et godt og loyalt 
bagland betyder alt.

Anne og jeg har sammen med Mads og Rasmus Quist indledt et spændende sponsorsamarbejde med TDC, således at vi i år er 
”Crew TDC Group”, og ud over os fire tæller crew’et vores træner Brian Richardson. Det er et stærkt crew, hvor et af nøgleordet 
er ”sparring”.

Vi er nu tilbage i Portugal, denne gang har vi pigerne og min mor med. 
Vi har haft nogle dage med perfekte roforhold, det er noget, der rykker 
på roteknikken, og det går lige i benene – vi er trætte, men glade.

Vi knokler videre hernede - Glædelig påske til jer alle herfra.

Kærlig hilsen Juliane

PS.  Foråret flyver, og min kilometerstatistik er allerede godt kørende. Et af mine delmål for 2016 er at have styr på mine 
kilometer til Odder Roklubs Rokort, og jeg har indtil videre helt styr på, hvor langt jeg har roet siden standerstrygningen :-) 


