
Motionsturneringen 1. runde 2011 
 
Af Leif Thygesen 
Med indberetning fra 53 klubber har Motionsturneringen 2011 fået en forrygende start.  3.680 roere 
har tilsammen roet 235.261 kilometer, det giver et gennemsnit på 63,930 km/roer. 
Sammenligner vi med sæsonstart 2010, hvor kun 41 klubber deltog i første runde, er der tale om en 
deltagerfremgang på næsten 30 procent. Men ikke alene er der blevet væsentligt flere deltagere, 
roerne har også været mere flittige i dette forår. I 2010 var gennemsnittet 56,109 km/roer, i år er 
gennemsnittet 63,930 km/roer. Hermed slutter jubeldagen dog ikke. I forhold til den sidste tabel fra 
oktober 2010 er der 12 nye deltagende klubber, heraf er der fire vaskeægte debutanter. Så velkom-
men i Motionsturneringen til Tange Roklub, Bagsværd Roklub, Danske Studenters Roklub (DSR) 
og Aarhus Roklub, der alle for første gang i Motionsturneringens historie optræder i tabellen. Dej-
ligt, at også I vil dele jeres aktivitet og roglæde med landets øvrige roklubber. Men vi har plads til 
endnu flere, så kan du ikke finde din klub i tabellen, var det måske en ide at tage initiativ til, at også 
I kom med i denne enestående turnering. (Puha! Signaturen er helt svedt af den megen selvros af 
Motionsturneringen)   
 
Ravage i tabellen 

De nye hold skaber selvfølgelig noget ravage i tabellen og sammenholdt med de øvrige sæsonstarts-
faktorer tidspunkt for standerhejsning, klubbens geografiske beliggenhed, vindretning og andre lo-
kale forhold, har det givet nogle gevaldige op- og nedture for nogle af klubberne. I tabellen kan man 
finde fremgang på 25 pladser, men der er også tilbagegang på 36 pladser og stort set alt der imel-
lem. Det eneste tabellen ikke kan byde på, er en klub, der har samme placering, som i oktober 2010. 
Til klubber med stor fremgang er at sige, der er noget at forsvare, mens de klubber der er ramt af 
tilbagegang kan trøste sig med, at det er meget tidligt på sæsonen, og at der er lang tid til at genvin-
de fordums styrke. For alle gælder det, at vejen til konsolidering eller fremgang findes på vandet. Få 
mere ud af dine kontingentkroner og ro en tur eller flere end du normalt ville have gjort, og sørg for 
at din klub klare sig godt i Motionsturneringen. God tur. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARK er tilbage i Motions-
turneringen. Her er det tre 
både fra Supermotions-
klubben, der venter på at 
komme igennem slusen, så 
de kan komme Amager 
rundt. 
Foto Marie Svan Olsen 

 



 Supermotionsligaen  

1 Randers Roklub 134,982 

2 Nykøbing Mors Roklub 122,600 

3 Roklubben Ægir 113,614 

4 Roklubben Furesø 104,804 

5 Odder Roklub 100,691 

6 Amager Ro- og Kajakklub 98,692 

7 Lyngby Roklub 81,572 

8 Tange Roklub 77,571 

9 Skanderborg Roklub 76,875 

10 Bagsværd Roklub 75,933 
 
Så er vi på robanen igen, dejligt at komme på vandet igen efter en lang kold vinter, skriver Vibeke 
Christensen fra Randers Roklub. Og man må sige at randrusianerne virkelig har lagt sig i selen ved 
sæsonstart og dermed har man generobret førstepladsen, hvor man sidst lå i juni 2010. Men ellers 
har Randers siden meget imponerende ligget konstant som nummer to. Denne gang tager man så det 
sidste lille - men svære - trin op til førstepladsen. 
Nykøbing Mors Roklub rykker fem pladser frem og starter dermed sæsonen på en flot andenplads i 
Supermotionsligaen. De flittige roere fra det nordjyske har blandt andet roet Mors og Fur rundt, 
fortælle Jytte Kristensen. 
Vi bliver ved Limfjorden, når vi skal finde nummer tre, men vi tager på langtur mod øst. I Ålborg 
finder vi Roklubben Ægir, der er rykket 17 pladser frem og dermed kommer med i ”Top 3” – Det er 
da en fremgang, der vil noget. 
De regerende mestre fra Roklubben Furesø ligger i denne runde nummer fire. Men der er flere ting 
der har drillet klubben og som kan forklare den lille tilbagegang. Sæsonen startede med is på van-
det, der umuliggjorde roningen og et uopsætteligt arbejde i rohallen, der lukkede bådene inde i to 
dage, har gjort sit til, at man lige mangler de sidste kilometer. Men ellers fik flere og flere roere i 
mesterklubben rystet vintersløvheden af sig og søgte mod Furesøens klare vand, skriver Rochef 
Torben Sørensen. Rochefen glæder sig også over, at man blandt de fem mest roende finder hele tre 
ungdomsmedlemmer. 
Odder Roklub vender tilbage til Motionsturneringen på en femteplads i den bedste række. Vi har 
haft en god start med stor aktivitet både hos de unge og hos eliten, skriver Per Amby. Odder Roklub 
når med et gennemsnit på 100,691 km/roer med i den eksklusive forening af klubber, der efter april 
kan præsentere et gennemsnit på over 100 kilometer. 
Amager Ro- og Kajakklub er igen med og ligger i denne runde nummer seks. I ARK roes der mor-
genroning, eftermiddagsroning og i weekenderne er det blevet til længere ture, blandt andet Amager 
rundt (to dage i træk) og nogle kunne slet ikke få nok, men valgt på deres vej Amager rundt samti-
digt at tage en smuttur forbi Vedbæk. Herudover trænes der jo til ”Sved På Panden”, så der er godt 
gang i den i ARK, fortæller Rochef Charlotte Gisselmann Jessen. 
Frank fra Lyngby Roklub kan fortælle, at klubben har en meget aktiv ungdomskaproningsafdeling, 
som er gået i skarp træning. Den megen flid blandt de unge roere belønnes med en syvendeplads. 
Tange Roklub har valgt at deltage i Motionsturneringen. Og man må sige, at det er en entre der gi-
ver genlyd. Tange rykker direkte ind i den bedste række som nummer otte. 
En trofast deltager i Motionsturneringen finder vi på niendepladsen. Skanderborg Roklub kan beret-
te om madpakketure på søen på søndage, godt gang i den daglige roning og ældreafdelingen og så 



er det for første gang i mange år en ungdomsroer, der fører kilometerstatistikken med 302 kilome-
ter, skriver Erik Jensen. 
På 10. pladsen finder vi en debutant. Bagsværd Roklub forsøger sig nu med kilometerregistrering 
og har dermed mulighed for at være med i verdens bedste romotionsturnering. Vi skal lige holde 
vores medlemmer lidt i ørerne, så de får registreret deres kilometer rigtigt, skriver Lone Banke 
Rasmussen, der i øvrigt er kendt som langdistanceroer for Hellerup Dame Roklub. Som et kuriosum 
kan det tilføjes, at ikke en eneste af Bagsværds kilometer er roet i inrigger. 
 
 1. Division  

1 Odense Roklub 75,928 

2 Roskilde Roklub 75,203 

3 Middelfart Roklub 74,679 

4 Hadsund Roklub 72,535 

5 Roforeningen KVIK 71,609 

6 Vejle Roklub 71,242 

7 Humlebæk Roklub 68,230 

8 HEI Rosport 66,164 

9 Danske Studenters Roklub 65,831 

10 Roklubben ARA 65,471 
 
I den næstbedste række finder vi de flittige roer fra Odense som duks. Roskilde Roklub er rundens 
raket med en fremgang på ikke mindre end 25 pladser. Sjællænderne ligger nu nummer to i 2. divi-
sion. 
Så er vi kommet godt i gang med den nye sæson og nyder turene samtidigt med at vi holder øje med 
hvordan skovene omkring Lillebælt langsomt grønnes, skriver Klaus Scheffel fra Middelfart Ro-
klub. I Middelfart er der også roere der allerede har været i udlandet for at ro. Tre veteraner har del-
taget i Head of the River i London og en 4+ har deltaget i en langdistanceregatta i Hamburg. 
Hadsund Roklub er fortsat i 1. division, denne gang som nummer fire, hvilket er en lille fremgang 
på en plads i forhold til sidst. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
I påsken havde Humlebæk 
otte nye roere ”i den efter-
søgte aldersklasse” 17 – 
21 år under instruktion. På 
fotoet er en del af de nye 
roere under kyndig vejled-
ning af Jørgen Tramm 



Fra Roforeningen KVIK er at berette: Sæsonen startede koldt og blæsende ud, men påskevejret fik 
virkelig hul på bylden, en enkelt dag havde vi alle både af hus. Vi har fået et stort hold aprilkaniner 
der går til vaflerne med stor iver men selvfølgelig færre kilometre. Ungdomsroerne er også i gang, 
sådan skriver Peter Budtz.  Roforeningen indtager denne gang midterpladsen som nummer fem i 1. 
division. 
For første gang i Motionsturneringens historie er Vejle Roklub ikke i den bedste række. Vejlenserne 
må konstatere, at der roes flittigt rundt om i landet og selvom man er kommet godt i gang og allere-
de har haft den første weekendtur til Fåborg, må man tage til takke med en placering som nummer 
seks i den næstbedste række. Signaturen er dog sikker på, at dette ikke vil tage modet og humøret 
fra Vejle. Der er kun fem små kilometer op til Supermotionsligaen og måske kan vejlenserne allere-
de i næste runde fejre oprykning? 
Humlebæk Roklub – som vi finder som nummer syv – har i april haft 74 medlemmer på vandet, det 
er en flot fremgang i forhold til 2010, hvor kun 59 roere på samme tidspunkt havde været ude at ro, 
beretter formand Christian Probst. 
Fra HEI Rosport lyder det: Vi nåede lige at få 16 nye roere på vandet et par gange i april og det bli-
ver nu spændende om vi kan fastholde dem og få dem til at bidrage med masser af kilometer i løbet 
af sæsonen. Umiddelbart synes det at være et rigtigt godt hold nye roer, som er mellem 13 år til 
pensionister, sådan skriver Annie Kaalby. HEI Rosport ligger nummer otte. 
Danmarks største Roklub Danske Studenters Roklub (DSR) debuterer i Motionsturneringen som 
nummer ni i første division. 
Martin Albæk fra Roklubben ARA kan fortælle om mange dejlige roture på Århusbugtens vande og 
desuden har klubben fået nogle ”kaniner” af fineste kvalitet.  
 
  2. division  

1 Birkerød Roklub 62,759 

2 Silkeborg Roklub 62,423 

3 Aalborg Roklub 61,158 

4 Aarhus Roklub 60,744 

5 Svendborg Roklub 59,875 

6 Aalborg Dame roklub 58,463 

7 Kolding Dame Roklub 58,298 

8 Haderslev Roklub 58,182 

9 Rønne Roklub 57,100 

10 Varde Roklub 56,816 
 
Birkerød Roklub har med et gennemsnit på 62,759 og en fremgang på to pladser sat sig på første-
pladsen i 2. division. 
Silkeborg Roklub finder vi som nummer to, mens Aalborg Roklub med en fremgang på 11 pladser 
indtager tredjepladsen. 
I Aarhus Roklub har man nu fået alle roregistreringer elektronisk og fejre den teknologiske udvik-
ling med at deltage i Motionsturneringen. Århusianernes roaktivitet belønnes med en fjerdeplads. 
Jan Riishave fra Svendborg Roklub kan fortælle, at man har haft besøg af ”Hjemmet” og glæder sig 
til at se de flotte billeder i bladet. På rofronten har svendborgenserne forbedret sig en enkelt plads 
og er nu nummer fem. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Et friskt hold kaniner fra 
Varde Roklub prøver om 
Varde Å kan bære. Det 
kunne den. 
 

Lise Pedersen fra Aalborg Dame Roklub, der ligger nummer seks, kan berette om en lidt dramatisk 
standerhejsning: Jo, jo, vi er da også kommet i gang med roningen i Aalborg! Selv om vejret både 
har været blæsende og koldt, har vi bestemt også haft gode ture, og mange roere er godt i gang med 
sæsonens roning.Vores standerhejsning blev krydret med et frit fald – af standeren, fordi flagknop-
pen sprak, mens standerens gik til tops! Hurtige folk fik den nye stander banket på et bræt, der kun-
ne stikke ud fra vores altan!! Efter en større renovering – ny knop, line o.,s.v. – er klubbens stander 
dog igen på plads, og sæsonen er i fuld gang! 
På syvendepladsen finder vi endnu en dame roklub. Kolding Dame Roklub har på trods af en for-
sinkelse på cirka 14 dage på grund af skader på klubbens bro fået godt gang i roningen. Årets første 
fællestur var Skærtorsdag, hvor vi tog fjorden rundt med en god madpakke, som blev fortæret i Pa-
radisbugten. Undervejs var der også tid til råhygge i bådene, skrive Jette Hvidtfeldt. 
Sønderjyderne fra Haderslev Roklub har bemægtiget sig ottendepladsen, men bornholmerne fra 
Rønne vender tilbage til Motionsturneringen som nummer ni. 
Varde Roklub fuldender 2. division. I Varde Roklub har vi i 2011 startet sæsonen tidligere end vi 
plejer, og der er blevet roet godt fra start, siger Lene Balje. 
 
 3. division  

1 Kolding Roklub 54,160 

2 Faaborg Roklub 52,226 

3 Skovshoved Roklub 52,178 

4 Fredericia Roklub 51,581 

5 Greve Roklub 50,225 

6 Graasten Roklub 49,308 

7 Ishøj Roklub 47,286 

8 Roklubben Skjold 46,000 

9 Strib Ro- og Kajakklub 44,538 

10 Nakskov Roklub 44,357 
 



Kolding Roklub er smukt placeret ved Kolding Fjord på Gl. Strandvej. En ligeså smuk placering har 
man i 3. division, som nummer et. Men i øvrigt er Kolding én af de klubber, som Signaturen næ-

sten godt tør love fremgang i næste runde!  
Faaborg Roklub ligger godt fra land og avancerer otte pladser i forhold til sidst og indtager anden-
pladsen. 
Skovshoved Roklub finder vi som nummer tre, mens østjyderne fra Fredericia Roklub indtager fjer-
depladsen. Der må være flere landkrabber, som ikke rigtigt har opfattet, at isen ikke længere giver 
problemer, skriver Steen Houborg fra Fredericia. 
Greve Roklub er tilbage på en femteplads, mens Graasten Roklub er nummer seks. Fra Graasten 
rapporterer Kim W. Vestergaard: Endelig er sæsonen gået i gang, og det med bravur! Vi har fra 
start fået 39 roere på vandet, heraf fem nye. Selvom vi kun nåede fem rodage i marts, lagde vi ud 
med at ro det meste for en marts måned i dette århundrede. At det ikke var en enlig svale, men må-
ske en strømpil for sæsonen som står foran os, blev da stadfæstet i april. Siden årtusindskiftet har 
klubben aldrig roet så meget i en april måned. Indrømmet: Vejret har da også været med os. Men 
det skal udnyttes, og det blev det. 
Ishøj Roklub ligger nummer syv, mens Roklubben Skjold er nummer otte. Strib Ro- og Kajakklub, 
der ligger nummer ni fik sin bro i vandet samtidigt med at Danmark gik til sommertid og dermed 
blev det så også rotid. 
Nakskov Roklub er rosinen i pølseenden i 3. division, men der roes flittigt af morgenroerne og også 
de to senior afdelinger dels for mænd og dels for kvinder har godt gang i aktiviteten. 
 
 4. division  

1 Rudkøbing Roklub 43,667 

2 Hobro Ro- og Kajakklub 40,909 

3 Bogense Ro- og Kajakklub 40,600 

4 Nibe Roklub 38,231 

5 Nyborg Roklub 37,791 

6 Roklubben Øresund 35,750 

7 Jels Roklub 35,267 

8 Lemvig Roklub 35,092 

9 Nykøbing Sj. Roklub 34,289 

10 Roklubben Stevns 28,553 

11 Høruphav Ro- og Kajakklub 25,067 

12 Roklubben SAS 24,030 

13 Præstø Roklub 17,345 
 
I 4. division finder vi denne gang 13 hold. Rudkøbing Roklub har taget en gevaldig rutsjetur fra 
Supermotionsligaen til 4. division, men mon ikke langelænderne tager revanche og fået roet noget 
mere i de naturskønne områder ved Siø Sund efterhånden som sæsonen skrider frem? 
Hobro Ro- og Kajakklub ligger nummer to og Bogense Ro- og Kajakklub rykker en enkelt plads 
frem som nummer tre. 
Nibe Roklub indtager fjerdepladsen, mens Nyborg Roklub – der vandt turneringen i 2009 - er 
nummer fem. Signaturen har forventninger om, at fynboerne rykker længere frem i tabellen næste 
gang! 
Roklubben Øresund finder vi som seks. Fra nummer syv Jels Roklub fortæller Poul Erik Jørgensen: 



Fra sæson start og frem til påsken var aktivitetsniveauet præget af det kolde vejr. Påskens pæne vejr 
lokkede ikke helt så mange på vandt, som man kunne håbe på. Sidste år havde vi stor tilslutning til 
en tur på Vejle fjord, og vi har kunnet fornemme, at det var noget vore medlemmer gerne ville have 
noget mere af, derfor vil vi i denne sæson prøve at lave "madpakketure" cirka en gang hver måned. 
Lørdag den 30. april blev der derfor arrangeret tur til Kerteminde Roklub. Med god fart roede vi 
helt til bunden af Kertinge nor og gik i land ved Kølstrup kirke, hvor den medbragte mad blev nydt i 
solen opad muren til kirkegården, og med udsigt til Ulriksholm slot. Da vi var fire roere skiftede vi 
lidt undervejs, så alle fik lov at ro på en dejlig tur med godt vejr. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mariager Fjord i forårssol 
– Hobro-roerne Eva og 
Ingrid er klar til kaffe, 
skriver fotograf Gerhardt 
Kløve Jakobsen 
 

Lemvig Roklub ligger nummer otte, mens Nykøbing Sj. Roklub er nummer ni. Roklubben Stevns 
når lige med i ”Top 10” i 4. division. 
Høruphav Ro- og Kajakklub har desværre været ramt af et par udmeldelser på grund af svigtende 
helbred, men tre nye roere har meldt sig ved årerne, skriver Kirsten Jørgensen. 
Roklubben SAS har et gennemsnit på 24,030 km/roer, det må da give en topplacering, skriver Erik 
Nielsen. Et kig på tabellen viser, at det ikke helt er tilfældet, men der er gode muligheder for at 
komme længere op i tabellen næste gang. 
Præstø Roklub lukker døren i Motionsturneringen denne gang. Gøngernes By plejer at være lidt 
højere placeret. Martin Poulsen fortæller: 
Vi har ikke nået at få vores både helt klar til sæsonstart. Men nu hjælper det lidt på det. Men det 
viser sig først i næste måned. Vi nåede lige at startet med morgenroning efter påsken og morgen 
roerne blev belønnet med synet af en sæl som nysgerrigt kigge efter os næsten hver morgen. Ud 
over det kan man ofte se Havørne, som jager over Store Holm og Lille Holm. 
 
Næste runde 

Deadline for indrapportering til næste runde - der gælder perioden fra standerhejsning frem til og 
med den 31. maj - er fredag den 10. juni. Da deadline falder lige før en langdistancekaproning i 
Sønderborg og Signaturen derfor skal have to tabeller og to artikler færdige samtidigt, må det des-
værre på forhånd meddeles, at der vil være lidt forsinkelse på tabel og artikel om Motionsturnerin-
gen i næste runde. Selvom forventningens glæde ofte er den største, håber Signaturen, at tabel og 
artikel i Motionsturneringen vil være værd at vente på. 



Med et citat af Roforeningen KVIKs rapportør Peter Budtz lukker vi denne runde: Lad os tilønske 
hinanden en god sæson med mange glade kilometer på vandet. 
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