
Baltic Cup er en regatta for de baltiske land inkludert Norge, i alt 11 land. Arrangementet går 
på rundgang og i år er det Danmark som arrangerer regattaen. Det offisielle språket på 
regattaen er Engelsk. 
 
Deltagende land i 2014 var Hviterussland, Danmark, Estland, Finland, Tyskland, Latvia, 
Litauen, Norge, Sverige, Russland og Polen. 
 
Baltic Cup regattaen ble arrangert i slutten av september på Bagsværd Sø nordvest for 
København. I alt 20 roere og 7 trenere/ ledere representerte Norge. Stavanger Roklub var 
kvalifisert i HJr. 2X hvor Truls Aamodt og Håkon Skogen stilte som mannskap, og Øyvind 
Skogen som trener. 
 
En spent gjeng ankom København fredag formiddag. Østlands delegasjonen ankom via ferje 
fra Oslo mens vestlands gjengen reiste med fly til Kastrup. Etter ankomst Kastrup gikk turen ut 
til regatta anlegget hvor båtene allerede var ankommet. Været var delvis skyet med 
oppholdsvær. Båtene ble rigget opp og testet med ett par runder gjennom banen for å bli 
kjent. Mot slutten av økten virket det som om alt var på plass og Truls og Håkon var klar for 
regatta. 
 
Spenningen var stor da trekningslistene kom senere på fredags kvelden. Vår dobbel med 
Truls og Håkon skulle møte Danmarks lag 1 og 2, Tyskland og Polen. (Vertslandet får stille 
med to lag). 
 
Etter en god søvn på hotellet var det klart for åpnings-seremoni ved målområdet. Alle roere, 
bortsett fra de som skulle ro de første løpene stilte. Det ble taler, flaggheising og Bethoven’s 
symfoni nr. ett eller annet. 
 
Det var meldt kraftig vind fra vest, noe som medførte tunge motvinds forhold. Denne 
vindretningen er Bagsværd Sø kjent for, ikke akkurat i positiv forstand. Våre roere var med 
godt mot da vi anså at dette var til vår fordel. Det viste seg imidlertid at sjøen var stor i 
startområdet og utfordringene ble store da sjøene slo oppi båten før start. Da starten gikk viste 
det seg relativt raskt at konkurrentene behersket forholdene bedre. Vår dobbel ble nr. 4 i 
forsøket og havnet i B-finalen. Truls og Håkon ende på 2 plass i B-finalen bak Polen med 
Litauen på siste. Tyskland vant A-finalen på tiden 7.39.74 noe som forteller litt om forholdene. 
 
Etter felles middagen, på kvelden, var det fest for roerne i Bagsværd Roklubb. Også her stilte 
vår tropp forventningsfullt opp. Disko med blinkende lys i alle regnbuens farger. Hvordan dette 
utartet seg får roerne selv fortelle, men noen nye bekjentskap ble det. 
 
På søndagen viste Bagsvær Sø seg fra sin beste side med blikk stille vann. En stor kontrast 
fra lørdagens varierende forhold. Nå var det 500m sprint som sto på programmet. Truls og 
Håkon gjorde et solid løp og fikk vist seg på sitt beste. Til tross for det endte de på 3. plass i B-
finalen, 2 tiendeler bak Danmarks 2. lag med Tyskland på første. Danmarks 1. lag vant A-
finalen på tiden 1.36.30. 
 
Etter regattaen var det den vanlige nedriggingen av båtene og opplasting på hengeren. Som 
suvenir fra regattaen fikk noen byttet til seg drakter fra andre roklubber. På tross av et høyt 
nivå på deltagende land og at pall plasseringene uteble fra Norsk side, var det svært lærerikt å 
delta i Baltic Cup.  Konklusjonen fra regattaen var at det hadde vert kjekt og nyttig å se andre 
bedre roere i aksjon. Den norske gjengen gikk godt i lag og har stiftet bekjentskap både innad 
i gruppen, og noen utad.  
 
Regatta hilsen fra Truls, Håkon og Øyvind 


