En lidt trist snitter til Motionsturneringen
12 klubber har forladt turneringen
Af Leif Thygesen freelancer
- men lad os starte med en god nyhed. Tre vaskeægte debutanter, der ikke tidligere har været med i
Motionsturneringen har meldt sig på banen i første runde 2013. Så velkommen til Hellerup Roklub,
Frederikssund Roklub og Nordborg Roklub, der nu også er at finde i tabellen for verdens bedste
romotionsturnering.
Når det er sagt, må vi så desværre også konstatere, at 12 klubber har forladt turneringen i forhold til
oktober 2012. Fire af de absenterede klubberne har meldt afbud, og håber at være med næste gang,
og fra andre klubber skyldes den manglende indberetning nye folk på ”indberetnings-posten”, der
lige skal sætte sig ind i arbejdet og lære nye rutiner - herunder at indberette til Motionsturneringen.
Men håbet er lige så lysegrønt som bøgetræerne lige nu, så mon ikke vi allerede i næste runde kan
melde om fuldt hus i alle divisioner med mindst 50 deltagende klubber?
Signaturen håber i hvert fald ikke, at der er tale om at en vis ”indberetnings-træthed” har meldt sig,
her hvor vi går i gang med den femte sæson af Motionsturneringen.

Is - som her ved Vejle Roklub - har forhindret roningen i store dele af
april i flere klubber. Foto Jytte Vodstrup

Samlet resultat
Det samlede resultat lyder på 2.634 roere fra 47 klubber der tilsammen har roet 137.181 kilometer.
Det giver et gennemsnit på 52,081 km/roer. Sammenlignet med starten af 2012 er det jo ikke prangende. I april 2012 var tallene: 3.444 roere fra 51 klubber havde roet 221.030 kilometer – gennemsnit 64,178 km/roer.
Gennemsnitte er altså faldet med 12,097 km/roer eller cirka 18 procent. Og det er der en god grund
til! Vejret! I næsten samtlige indberetninger lyder suk og klager over kulde og is, der har gjort roernes tumleplads til ”No-row-zone” og mens KL havde lockoutet lærerne, havde isen og kulden mange steder lockoutet roerne fra vandet. Så det har mange steder været op ad bakke med at komme i
gang med aktiviteten på vandet, og med det in mente, er det egentlig et pænt resultat. En sideeffekt
af is på det daglige rofarvand eller ikke is på det daglige rofarvand har været, at der er sket meget
store forskydninger i stillingen. Yderpunkterne er 31 pladsers fremgang og 33 pladsers tilbagegang!
Jo, ”istiden” har sat sit præg på stillingen i denne runde.
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Supermotionsligaen
Randers Roklub
Roklubben ARA
Nykøbing Mors Roklub
HEI Rosport
Roklubben SAS
Sønderborg Roklub
Aarhus Roklub
Roforeningen KVIK
Sorø Roklub
Humlebæk Roklub

109,737
107,569
75,091
74,545
70,515
70,373
70,011
66,090
62,067
61,727

De regerende mestre fra Randers Roklub forsvarer med bravur deres førsteplads i den bedste række.
Det flotte resultat for Randers har en lidt pudsig forklaring. Vibeke Christensen skriver:
Da vi endelig kom på vandet, ja så kom der lige en lærer lockout, den satte lidt skub i roningen mellem alle de møder der var, så resultatet blev ikke så ringe endda.
28 pladser frem går det for Roklubben ARA, og århusianerne indtager lige nu andenpladsen i den
bedste række.

”Guld i mund”. 8. april
2013 kl. 06.00 med lufttemperatur på -5 grader,
vandtemperatur -1 grad og
grødis på Aarhusbugten.
Foto Martin Diwan
Roklubben ARA
De altid flittige roere i Nykøbing Mors rykker 11 pladser frem, og er tilbage i den bedste række som
nummer tre.
HEI Rosport bevarer deres fjerdeplads. Ved standerhejsningen var det nødvendigt at skovle sne
foran portene inden man overhovedet kunne komme i gang, men allerede nu er der god gang i roningen, skriver Annie Kaalby.
Roklubben SAS tager en ordentlig flyvetur frem i feltet på 23 pladser og er nu i ”de tynde luftlag”
på en femte plads.
Også Sønderborg har taget syvmilestøvlerne på og hopper 27 pladser frem til en placering som
nummer seks. Henning Plesner fra Sønderborg glæder sig med rette over et flot fremmøde til roningen på trods af det kolde vejr.
En forkølet sæsonstart konstaterer Roland Hartmann fra Aarhus Roklub, men på trods af det indtager århusianerne syvendepladsen efter 11 pladsers fremgang.
For Roforeningen KVIK er det status quo på ottendepladsen. Det er vores hidsige ferskvandsroere,
der trækker læsset, siger Peter Budtz fra KVIK. I KVIK kan man også glæde sig over, at man allerede på nuværende tidspunkt har fået den første snes kaniner – så vi er klar til en fantastisk sæson,
med sol, fladt vand og mange både på vandet, slutter altid veloplagte Peter Budtz.

Også Sorø kan melde om samme placering som i oktober 2012. Søroerne er fortsat nummer ni i
Supermotionsligaen.
Humlebæk Roklub når lige med i ”Top ti” efter fem pladsers fremgang. Der trænes til langdistancekaproningerne, og nye medlemmer er under instruktion – vi har 15 nye seniorer på vej, der starter i
weekenden den 4. og 5.maj, skriver Christian Probst.
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1. Division
Roskilde Roklub
Silkeborg Roklub
Horsens Roklub
Københavns Roklub
Middelfart Roklub
Roklubben Skjold
Svendborg Roklub
Roklubben Furesø
Kolding Roklub
Rønne Roklub

61,387
60,843
60,809
59,177
58,161
56,484
55,082
54,880
53,703
50,565

På førstepladsen i 1. division finder vi Roskilde – 31 pladser frem fra en placering som nummer to i
4. division er det gået - det er en fremgang på højde med spirene på byens domkirke.
Silkeborg Roklub finder vi på andenpladsen. I Silkeborg har man været på årets første madpakketur
på de smukke Silkeborg-søer, og desuden har man været igennem den første instruktionsweekend
for nye medlemmer, skriver Sonja Linnet.
Horsens Roklub indtager tredjepladsen, og det er en klækkelig fremgang på 25 pladser. Ja, selv vores ”onsdags-kaffe-hold” er kommet på vandet, beretter Gitte Enghild fra Horsens.

”Onsdags-kaffe-holdet”
fra Horsens Roklub på
Horsens Åen.
Foto Gitte Enghild
27 pladser frem går det for Københavns Roklub og dermed er byens roklub med de flotte faciliteter
at finde i førstedivision som nummer fire.
Middelfart Roklub indtager midterplaceringen som nummer fem i 1. division. Der er ved at komme
fornuftig gang i roningen. Vi har været på kursus i struktureret træning, på St. Bededagstur til Ry og
til langdistancekaproning i Hamborg. Herudover har vi fået otte nye roere og for Middelfart er det
en medlemsøgning på hele 12 procent, så vi ser med fortrøstning frem til resten af sæsonen, skriver
Klaus Scheffel.
Hos nummer seks Roklubben Skjold – der rykker 11 pladser frem – er der grøde i luften. Der arbejdes med roning på flere forskellige niveauer fra ”Pulsen-op-roning” til langture i mere adstadigt
tempo. Langturene går blandt andet til klubbens eget sommerhus i Nivå. Det er en tur, der kan anbefales. Skulle man få lyst til at låne huset, så kontakt klubben, skriver formand Poul Jensen.

Svendborg finder vi på syvendepladsen, det er et par pladser frem i forhold til slutstillingen i 2012.
Ninna Larsen fra Svendborg kan berette, at man forsøgte at flygte fra det kolde vejr i Danmark sammen med Odense Roklub til Venedig og Gardasøen, men også her var det sk… koldt, lyder det
bramfrit fra Ninna Larsen.

Roere fra Odense og
Svendborg på vej under
Rialtobroen i Venedig.
Foto Ninna Larsen.
En ordentlig rutsjetur har Roklubben Furesø taget fra tredjepladsen til den samlede 18 plads. Men
Furesøen har været frosset til lige indtil midten af april, så vi har kun cirka en halv måned at gøre
godt med, men vi håber at komme stærkt tilbage over de næste måneder, skriver Torben Sørensen.
Kolding Roklub rykker seks pladser tilbage og er nu nummer ni i 1. division, mens bornholmerne
fra Rønne fuldender 1. division som nummer ti.
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2. division
Hellerup Roklub
Ishøj Roklub
Frederikssund Roklub
Strib Ro- og Kajakklub
Fredericia Roklub
Holbæk Roklub
Lyngby Dame Roklub
Vejle Roklub
Aalborg Roklub
Birkerød Roklub

50,150
48,571
44,888
43,844
40,837
39,722
39,529
38,120
37,560
37,250

Debutant Hellerup Roklub indleder sin karriere i Motionsturneringen som nummer et i 2. division,
mens en gammel kending Ishøj Roklub rykker 18 pladser frem og nu indtager andenpladsen.
På tredjepladsen kan vi byde velkommen til endnu en debutant Frederikssund Roklub. Strib Ro- og
Kajakklub er nummer fire og det er 10 pladser bedre end i oktober 2012.
Fredericia rykker en enkelt plads tilbage og er nu nummer fem. Vi har haft en kuldskær start, bereter Steen Houborg.
Holbæk Roklub er ny på sjettepladsen. Teknikken drillede lidt sidste år, i det Signaturens spamfilter
frasorterede Holbæks indberetninger, men i år er Holbæk sluppet med igennem. Rapportør Jesper
Iversen er inkarneret coastalroer og slutter sin indberetning med sloganet: Ro coastal, når inrigger
bli´r træls…
Lyngby Dame Roklub rykker ti pladser i den rigtige retning og erobrer dermed syvendepladsen. Vi
er startet langsomt ud, men har holdt formen ved lige i roergometrene, mens der var is på vandet,
skriver Inger Barløse.

Testfoto taget af Jesper Iversen, Holbæk. Billedet er taget med et GoPro kamera monteret på et 1,5
etbenet stativ. Det etbenede Velbon M40 kan købes hos mig for kr. 230, skriver Jesper.
(Hmm – og på den måde sneg der sig en kommerciel annonce med i reportagen)
Vejle Roklub - der plejer at være elevatorhold mellem 1. division og Supermotionsligaen - er denne
gang havnet på 2. divisionsniveau som nummer otte. Det er 17 pladser tilbage, men rosæsonen startede ikke før den 14. april på grund af is på vandet, og dermed er vores tal halveret i forhold til en
normal sæsonstart. Men nu er vi i gang, og vi har blandt andet fået 24 meget aktive kaniner og håber at indhente det forsømte i løbet af sæsonen, fortæller Jytte Vodstrup.
Aalborg Roklub som nummer ni og Birkerød Roklub som nummer ti lukker 2. division.
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3. division
Varde Roklub
Hobro Ro- og Kajakklub
Skanderborg Roklub
Rudkøbing Roklub
Nyborg Roklub
Kolding Dame Roklub
Præstø Roklub
Bagsværd Roklub
Rungsted Roklub
Nakskov Roklub

36,810
32,478
31,672
30,750
30,403
28,881
25,500
24,941
24,444
21,143

Tre tidligere Supermotionsklubber finder vi i 3. division. Den første er Varde Roklub, der kan trøste
sig med, at det trods 26 pladsers tilbagegang dog er blevet til en førsteplads i 3. division. Varde kan
også glæde sig over, at man har fået ti nye medlemmer, måske er der et par langdistancekaproere
imellem, skriver Lene Balje.
Fra nummer to Hobro Ro- og Kajakklub bereter Sigurd Østergaard, at det er drivis på fjorden, der
har forhindret roningen. Signaturen fristes til at sige: På den måde har både isen og roerne haft et
driverliv!
Skanderborg Roklub rykker 11 pladser tilbage, og også her er isen skurken. Men formand Erik Jensen er på trods af tilbagegangen fortrøstningsfuld og vores roere er stræbsomme, så vi skal nok
komme igen, siger Erik.
Nyborg Roklub tager en alvorlig tur ned i feltet. 33 pladser tilbage, men ingen snak om vinter og
kulde fra Nyborg. Vi er i gang og glæder os til endnu en sæson på vandet. Det skal nok blive en
dejlig sæson, skriver Brian Rene Sørensen.
Kolding Dame Roklub må konstatere en mindre tilbagegang på fem pladser og har på grund af kulden haft den dårligste sæsonstart i de fem sæsoner, hvor klubben har deltaget i Motionsturneringen.
Men der var ”starthjælp” i et rokursus for nye medlemmer. Kurset fik også gang i de gamle medlemmer, skriver Jette Hvidtfeldt.
Præstø Roklub, der er nummer syv holdt standerhejsning den 21. april, så der er ikke meget at berette, skriver Martin Poulsen.

Kaninkravlegård i Kolding
Dame Roklub, der bruges
til at øve kaninerne i at
skifte plads i båden, samt
rotag og skodtag. Båden er
fortøjet med tre stænger til
ponton og slæbested, og de
gamle træårer er gennemskåret i årebladet med to
huller.
Foto Jette Hvidtfeldt.
Bagsværd Roklub rykker 32 pladser tilbage og er nu nummer otte i 3. division, men ingen af vores
kaproere har registreret deres kilometer, skriver Lone Banke Rasmussen.
Også Rungsted har haft en sen start og broen kom først i vandet den 28. april, men nu håber vi på
noget seriøs roning, så det tabte kan indhentes, skriver Niels Ryhding.
Det har været svært for Signaturen at skrive denne reportage – det har knebet med at få armene ned!
14 (fjorten) pladser frem går det for Signaturens klub Nakskov Roklub, og dermed er nakskovitterne lige nøjagtigt med som nummer ti i det fine selskab i 3. division.
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4. division
Graasten Roklub
Nykøbing Sj. Roklub
Nordborg Roklub
Jels Roklub
Høruphav Ro- og Kajakklub
Bogense Ro- og Kajakklub
Roklubben Stevns

20,792
20,529
16,333
11,000
10,143
7,000
5,583

I 4. division finder vi denne gang syv klubber. Førstepladsen indtages af Graasten Roklub, hvilket
er 12 placeringer bedre end sidst.
22 pladser den modsatte vej går det for nummer to Nykøbing Sj. Roklub. Tredje debutant i Motionsturneringen Nordborg Roklub er i 4. division nummer tre.
Jels Roklub rykker seks pladser frem. Frem går det også for Høruphav Ro- og Kajakklub – fire
pladser til femtepladsen. Vi håber på mindre blæst denne sommer, så det kan blive rigtig mange
kilometer på vandet, skriver Kirsten Jørgensen fra Høruphav.
I Bogense har to mand roet hver syv kilometer, så det bliver syv kilometer i snit konstaterer Anders
fra Bogense tørt. De syv kilometer i snit er nok til at Bogense bevarer deres sjetteplads i 4. division.
Traditionen tro er det Roklubben Stevns, der lukker døren i 4. division, men denne gang på en syvendeplads, og det er otte pladser bedre end sidst, hvor man var nummer 15.
Næste runde
Listen over klubber der har forladt Motionsturneringen er lang som en otter. Hele 12 klubber Lyngby, Aalborg Dame, Hadsund, Tange, Skovshoved, Odense, Aarhus Studenter, Nivå, Nibe, Faaborg,
DSR og Øresund, er gået til ”Det evige rofarvand”, men kan dog vende tilbage - Så selvom dusinet
er fuldt, er der begrundet håb om, at flere af klubberne vender tilbage i næste runde.
Til de ”fortabte sønner”, der vender hjem og til de flittige klubber, der har været med i første runde
og i øvrigt til alle danske roere er kun at sige: God fornøjelse på vandet.

Der er deadline for indrapportering til næste runde mandag den 10. juni 2013 – og selv om fristen
for indsendelse blev forlænget med et døgn denne gang, for at få de sene startere med, skal I ikke
regne med at det danner præcedens. Overhold deadline, det skylder vi de klubber der indrapporterer
rettidigt.
lthygesen@youmail.dk

Foråret er sæson for nye
roere. Her er der briefing
for kaninerne i KVIK. Der
noteres flittigt, konstaterer
fotograf Peter Budtz.
En nysgerrig sæl – og vi
andre – ser frem til næste
runde af Motionsturneringen.
Foto Gitte Enghild,
Horsens roklub.

Og Signaturen har kasseret bemærkningen:
Det er da lidt sælsomt (!), at
Motionsturneringen med dette
billede fortsætter sporet med at
bruge dyr som illustration, lige
som det blev gjort i den ”dyrebare” optaktsartikel

