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Siden sidste nyhedsbrev er der løbet meget vand under båden, og Anne og jeg har også fået to spande koldt vand i 

hovedet… og heldigvis også en enkelt med varmt vand…vandet under båden løber stærkt nu. 

EM og forårsregattaen var ”wakeup calls” for os – vi snoozede oven på EM, og gav vejret skylden, men alarmerne 

bimlede så højt efter forårsregattaen i København, at de ikke var til at sove fra. Vi manglede fart. 

Da vores mandlige pendant (mændenes dobbeltsculler - med min mand Mads og makker Rasmus Quist) også hang lidt i 

bremsen og havde en meget vigtig opgave – tænk OL-kvalifikation - foran sig allerede i slutningen af maj, så sendte vi 

dem afsted på træningslejr med træneren, væk fra forstyrrelser og institutionernes vira. 

Anne og jeg var overladt til os selv og en våd og kold Bagsværd sø. 

Træningen gik ikke efter planen, der skete ikke nogen fremskridt, men nogle gange skal man bare have en spand koldt 

vand i hovedet for at se klart og andre gange kræves der to, som i dette tilfælde.  

Farten var heldigvis ikke langt væk – vi skulle bare lige have opsummeret SAMMEN, hvordan det lige er, at man ror en 

dobbeltsculler hurtigt.  

Det handler netop om at gøre det sammen, og nu er vi tilbage på sporet. 

 

To gode World Cups 

Vi fik fire gode løb ind på bogen ved World Cuppen i Luzern, og vi har fået tre mere på bogen til World Cup i Poznan. 

I polen blev det nemlig til en sølvmedalje, plus personlig og Danmarksrekord på den sidste 2 km-test inden OL, og det er 

et super afsæt til den sidste træningsblok, som vi går ind i nu. 

I Poznan fokuserede vi på primært ”the now”, som vores australske  træner Brian kalder det, og det handlede om at få 

gode løb ind under huden. 

Det gik supergodt, og vi har aldrig roet bedre end vi gjorde på de første 1000meter i finalen i Poznan. – Den følelse er 

rigtig god at have med i bagagen til Østrig. 

 

 

Det fede er, at vi ved, at vi kan hente rigtig meget mere fart i løbet af OL-træningslejren i Østrig.  



I øjeblikket arbejder min søster i Warszawa, og hun tog turen til Poznan for at heppe. Det var dejligt med danske flag og 

kram på tribunerne. Det betyder faktisk en forskel. Også tusind tak for al supporten hjemmefra via beskeder og 

Facebook, når vi er i ilden – I skal vide, at det betyder rigtig meget for mig. 

 

 

 

Mads  og Rasmus skal med til OL 

For også at få afsluttet Mads’ og Rasmus svære opgave med at 

kvalificere sig til OL, så lykkedes det dem heldigvis - og på et 

hængende hår - Mads og Rasmus at kvalificere sig ti OL. Efter den 

emotionelle rutsjebanetur, det endte med at blive, var det utroligt 

forløsende. Fra nu af er vores kalendere ens frem til OL.. 

Selvom Anne og jeg er to stærke kvinder, så er det godt at have to 

stærke letvægtsscullermænd med os til OL i Rio. Vi har for resten 

allerede sendt vores nye yndlingsbåd i forvejen, for den blev allerede 

shippet afsted direkte fra Luzern.  

 

 

Mor og eliteroer 

Som mor har jeg lært at sætte pris på ventetiden. Når 

jeg er afsted til mesterskaber og på træningslejre uden 

børn, får jeg sovet utroligt meget. Man kan vist ikke 

spare søvn op, men indhente manglende søvn, kan 

man måske, og det er heller ikke så tosset. 



 

 

Sjove oplevelser

 

Her op til OL, har der været meget bud efter Anne og mig fra medier og arrangementer, så vi har også lavet en masse 

sjove ting, både med og ved siden af roning og med roningen – men hele tiden oven i den benhårde elitetræning.  

Vi har roet mod Lindy, som er en rigtig mand, der var dog ikke så meget mand over ham, da vi ville sende ham ud i en 

single-sculler. Han nåede ikke længere end til at sidde i den ved broen, mens vi holdt fat i åren  



En af de andre sjove events, vi har været ude til var til skole-OL på Østerbro Stadion, hvor Anne og jeg delte medaljer 

ud. Her talte jeg for første gang i mit liv med en anden Juliane, og hun fortalte mig, at hun faktisk var opkaldt efter mig.  

Efterfølgende fik jeg en sød hilsen fra hendes mor: ”Tænk en gang, for 

15 år siden stod min mand og jeg i Århus Roklub og kiggede på en 

roliste. Jeg var gravid og ledte efter et godt pigenavn. Dit navn 

dukkede op på listen. Vi kiggede på hinanden og fra det sekund var vi 

enige om, at fik vi en datter, skulle hun hedde Juliane”. 

En pudsig lille historie der fik mig til at gå hjem fra Østerbro Stadion 

med et smil på læben. 

Sådan er rosporten heldigvis – den får smilene frem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeg håber, at I derhjemme i Odder, også får roet mange gode kilometer på Århusbugten. Jeg glæder mig til en 

sensomme inriggertur dér  

 

KH Juliane 

 


