
 

Nyhedsbrev fra Juliane Elander 

     Varese d.3. maj 2016 

Aprilhilsen i maj 

April startede med slutningen på tredje og sidste træningslejr i Portugal, hvor vi havde min mor og pigerne  

med. 

 

 

Vera har plantet sit helt eget korktræer i Avis, så det er ikke sidste gang vi har været dernede, hun har jo 

også sit ”eget” æsel her, og måske er jeg ikke helt færdig med at ro med denne sæson, men det er en helt  

anden historie 

 

 



Hjemme igen mærker vi nu for alvor, at OL kommer nærmere. Mads  ( min mand) og Rasmus åbnede 

sæsonen med en gyser ved første World Cup i Varese, men jeg tror på dem. 

 

Jeg ved dog ikke, om jeg har nerver til at følge med bag skærmen, når det går løs i Luzern – nogen vil måske 

sige.  ”Så kan du selv prøve, hvor nervepirrende det er at sidde og vente på World Rowings opdateringer”-;)  

(Info: Det er hårde odds: Mads og Rasmus skal blive mindst nr. 2 for at kvalificere sig og Danmark til OL) 

Heldigvis er Anne og jeg udtaget , og det nu endeligt.  

Jeg synes, at vi fik god pressedækning på udtagelse., Vi kan mærke, at  OL nærmer sig, og at roerne faktisk 

er ret  interessante i OL-sammenhæng. Interessen og tilliden vil vi gøre vores bedste for at leve op til. 

Vores afrejse til Varese, hvor landholdet skulle sikre sig gode EM forberedelser, blev udskudt nogle dage for 

vores vedkommende, da vi i sidste onsdag var inviteret til frokost hos TDC for at underskrive den aftale, vi 

har indgået med dem.  Det var en fin frokost i selskab med CEO Pernille Erenbjerg – hun er sej Pernille, og 

hun har også en stor opgave foran sig.  

 



I dag er det så blevet sidste aften på træningslejren i Varese, vi glæder os til sæsonstart ved EM i 

Brandenburg på fredag, hvor Mathias (Larsen)  jo også vi repræsentere Odder Roklub. ( 5.-8. maj)  

 

Vi er spændte på at se, hvor vi ligger i feltet, for der er flere af vores konkurrenter, der skal prøve at 

kvalificere sig til OL i Luzern, så de er formentlig helt oppe i gear.  Og så er der lige englænderne og tyskerne 

og, og, og…. der er mange seje letvægtsdame, men … Vi er klar til kamp  

 

Følg med til EM på www.worldrowing.com fra på fredag. 

Like og følg os i det daglige på www.facebook.com/annelolkogjulianeelander 

 

Kh Juliane 

 

 

http://www.worldrowing.com/
http://www.facebook.com/annelolkogjulianeelander

