Motionsturneringen 2. runde 2011
50 klubber 4.300 roere i alt 491.424 kilometer og et gennemsnit på 114,285 km/roer, det er de kolde
facts efter anden runde af Motionsturneringen 2011.
Pudsigt nok var vi i 2010 også lige nøjagtigt 4.300, der deltog i anden runde af Motionsturneringen.
Den gang var gennemsnittet på 103,992 km/roer, så det kan konstateres, at der bliver roet mere her i
2011. Og det er da ikke til at kimse af.
Der er ingen nye klubber denne gang, og da vi samtidigt siger farvel til tre klubber, må vi notere en
lille nedgang i antal klubber der deltager, men til gengæld er fliden hos de tilbageværende større.
Der bliver arbejdet ved årerne rundt omkring i Danmark, så roning - på flere forskellige niveauer trives i bedste velgående. Rygtet om, at små bananformede skibe, hvor roeren sidder med næsen
fremad, skulle have udkonkurreret den rigtige roning, er således vildt overdrevet! Holdsport længe
leve! Og så har Signaturen i øvrigt ikke det mindste mod kajakroere.
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Supermotionsligaen
Randers Roklub
Amager Ro- og Kajakklub
Nyborg Roklub
Bagsværd Roklub
Roklubben Furesø
Nykøbing Mors Roklub
HEI Rosport
Silkeborg Roklub
Lyngby Roklub
Skanderborg Roklub

196,864
188,492
182,816
175,451
170,270
163,958
148,000
145,092
144,218
142,990

Randers Roklub forsvarer sin førsteplads med succes. Det flotte gennemsnit er en god blanding af
hård træning til lang/kortdistance kaproning, langture og den daglige roning, fortæller Vibeke Christensen.

Charlotte Gisselmann Jessen har sammen med ARK
været på outrigger langtur
til Berlin.
Amagerkanerne fra ARK rykker fire pladser frem. ARK har blandt andet været på outrigger langtur
til Berlin. Det kan varmt anbefales at pakke nogle scullere og tage et smut til Berlin for at ro på

Spree. Dels giver det noget luftforandring, og så er det bare dejligt at ro på en flod, der er lidt mindre trafikeret og lidt mere stille end havnen i København, skriver Rochef Charlotte Gisselmann Jessen.
Nyborg rykker 43 pladser frem! Det er der nu en god matematisk grund til. Brian Sørensen havde
ved første indberetning fået talt 20 gæsteroere med i statistikken, og det gav jo et noget lavt gennemsnit. Nu skulle indberetningen være OK, og de flittige nyborgensere får den placering, de fortjener som nummer tre i Supermotionsligaen.
Bagsværd Roklub rykker seks pladser frem og er nu nummer fire. Vi kan ikke berette om langture
eller andre roture. De fleste kilometer bliver roet frem og tilbage på robanerne på Bagsværd sø, hvor
vi med hjælp fra en træner forsøger at forbedre vores roning, skriver Lone Banke Rasmussen. Som
et kuriosum, kan det oplyses, at hvis man regner med at en tur frem og tilbage på Bagsværd Sø er
fire kilometer lang, så er der blevet roet cirka 3.100 ture frem og tilbage.
De regerende mestre fra Roklubben Furesø indtager femtepladsen. Maj forløb med masser af roning, afholdelse af roskoler for nye roere samt outriggertræning for de mere erfarne. Derudover er
vi begyndt på forårets traditionelle aktiviteter som Lyngbyturen, der bringer os rundt i det meste af
vores daglige rofarvand, fortæller Torben Sørensen fra Furesø. Når der skal motiveres til at ro flere
kilometer, kan det gøres på mange måder. I Furesø arrangerer man hver søndag brunch. De rigelige
mængder æg, bacon, brunchpølser og alskens andet sundt og usundt, skal jo forbrændes, og det gør
man ved at ro. Så på den måde bidrager søndags-brunchen positivt til kilometerregnskabet, slutter
Torben Sørensen.
Nykøbing Mors Roklub rykker et par pladser tilbage og er nu nummer seks. HEI Rosport er tilbage
i den bedste række efter en kort udflugt til 1. division. 11 pladser frem og dermed en syvende plads
til østjyderne.
Også Silkeborg er kommet i gang efter en lidt tøvende start. Silkeborgenserne springer første division over og rykker direkte fra 2. division til Supermotionsligaen, hvor man nu ligger nummer otte.
Frank fra Lyngby Roklub kan berette om roskole med 10 voksne deltagere og en særdeles aktiv
ungdomskaproningsafdeling. Den megen flid belønnes med en niende plads.
Skanderborg Roklub kan notere fremgang. Vi har roet 10 procent mere end sidste år ved denne tid.
De første tre roere har rundet 500 km, og blandt disse er en ungdomsroer, som ror outrigger til daglig og til regattaer. Ellers har der været langture på Mariager Fjord og Gudenåen. Vores ældreafdeling har roet både til et træf i Ry, hvor Vejle Roklub også deltog, skriver Erik Jensen.
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1. Division
Odder Roklub
Roforeningen KVIK
Tange Roklub
Hadsund Roklub
Middelfart Roklub
Rønne Roklub
Roklubben ARA
Aarhus Roklub
Odense Roklub
Vejle Roklub

140,789
136,854
128,394
127,475
126,548
122,344
119,815
117,832
116,691
114,133

Odder Roklub rykker seks pladser tilbage og dermed en division ned. Til gengæld indtager man
førstepladsen i den næstbedste række.

I Roforeningen KVIK var
man nødt til at få flere både roklar, for at få alle de
nye medlemmer på vandet

Roforeningen KVIK rykker tre pladser frem, men har større ambitioner. Peter Budtz skriver: Den
gamle ”næstenformand” er lidt utilfreds med resultatet. Det er lige som om den helt overdådige påske som april sluttede med, har gjort, at mine roere kun vil ro når solen skinner og det ikke blæser.
Spøg til side, vi havde så stort et indtag af kaniner i maj, at de fem fireåres vi havde klargjort ikke
rakte, så gode rokammerater mødte op og i løbet af en arbejdsom lørdag fik vi gjort yderligere to
både klar og selvfølgelig også spist frokost og grillet til aften.
Tange Roklub debuterede i den bedste række, men må denne gang notere fem pladsers tilbagegang
og dermed en plads som nummer tre i 1. division.
For Hadsund Roklub er der status quo på fjerdepladsen. Middelfart Roklub må notere en mindre
tilbagegang på to pladser. For Middelfart Roklub har det været en tam måned, med vind fra det forkerte hjørne. Men vi er stadig ved godt mod og der skal nok komme gang i aktiviteterne, skriver
Klaus Scheffel.
Rønne Roklub kan glæde sig over en fremgang på 13 pladser og er nu nummer seks. På syvendepladsen finder vi ARA fra Aarhus. Martin Albæk fortæller: Mange af vores kilometer denne måned
er roet på små og mellemlange private spontane ture. Vi har i år ikke haft nogen fælles St. Bededags
tur, ej heller nogen fælles klubtur Kr. Himmelfarts dag - Men det har dog betydet, at mange har
lavet deres egne ture, hvilket faktisk har givet en stor aktivitet og dermed godt med kilometer.
ARAs naboer fra Aarhus Roklub indtager ottendepladsen, mens Odense Roklub er nummer ni. Vejle Roklub rykker fire pladser tilbage og er nu nummer ti i 1. division. Uha for en maj måned det har
været i Vejle Roklub, skriver Jytte Vodstrup og fortsætter: Rigtigt dårligt vejr med masser af blæst
fra øst. Det har betydet store bølger kun få hundrede fra klubhuset. Mange planlagte roture blev kun
på 1 - 2 km. - eller helt opgivet. Enkelte gode dage har der da også været - og så kom Vejle-roerne
ud på vandet. Men ikke nok til at vi kan fastholde vores "sædvanlige" månedsgennemsnit på ca. 70
kilometer pr. måned pr. medlem.
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2. division
Roskilde Roklub
Humlebæk Roklub
Skovshoved Roklub
Ishøj Roklub
Aalborg Dame Roklub
Svendborg Roklub
Kolding Dame Roklub
Birkerød Roklub
Fredericia Roklub
Haderslev Roklub

113,772
113,717
111,960
108,125
107,083
104,197
103,771
103,457
103,341
100,465

Jævnbyrdigheden er stor i toppen af 2. division. Kun 55 meter skiller nummer et Roskilde Roklub
og nummer to Humlebæk Roklub.
Skovshoved rykker 10 pladser frem, og er nu nummer tre, en plads bedre en Ishøj Roklub. Aalborg
Dame Roklub indtager midterplaceringen som nummer fem - en placering man har overtaget fra
Svendborg Roklub, der nu ligger nummer seks.
Kolding Dameroklub, der ligger nummer syv, har gennemført to rokurser i samarbejde med Kolding Roklub. Kolding Dameroklub har fået 14 nye roere ud af 2 weekenders arbejde, ikke så
dårligt endda, skriver Jette Hvidtfeldt.

Blandt andet Kolding Dameroklub var på tur Skærtorsdag i april måned.
Arkivfoto.
Birkerød Roklub ligger nummer otte. Det er en plads bedre end Fredericia, der indtager niendepladsen.
Fra Haderslev Roklub fortæller Rochef Elsebeth Friis: Ud af klubbens 116 medlemmer har 71 været
på vandet. Det er da en pæn del. Nogle har roet ganske få kilometer, men det opvejes fint af en flok
flittige roere.

I øvrigt har klubberne i 2. division ikke haft den store trang til at fortælle om deres aktiviteter, derfor denne noget kortfattede gennemgang af 2. division.
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3. division
Varde Roklub
Rudkøbing Roklub
Roklubben Skjold
Aalborg Roklub
Nykøbing Sj. Roklub
Hobro Ro- og Kajakklub
Nibe Roklub
Stribe Ro- og Kajakklub
Roklubben SAS
Nakskov Roklub

99,865
98,500
97,360
89,946
89,060
85,643
84,326
84,200
83,423
80,848

Tophold i 3. division er Varde Roklub. Maj måned har i Varde stået på roskole med de nye roere. Et
enkelt hold har været med på turen "Venø Rundt". Og i slutningen af maj er vi så startet på langdistanceturneringen. Aktiviteten lover godt for resten af sommeren, beretter Lene Balje.
Andenpladsen går til Langeland i form af Rudkøbing Roklub, der kan glæde sig over ni pladsers
fremgang. Nummer tre er Roklubben Skjold. Formand Poul Jensen fortæller: I Skjold har vi fået
godt gang i roningen. Vi har haft tre instruktionshold gennem systemet, og det har i starten givet lidt
lav statistik. Vi er nu kommet i mål med 25 nye roere, som alle lægger en fin energi for dagen. Enkelte af dem ligger på det dobbelte af klubbens gennemsnit. Så det tegner lovende for sæsonen. Vi
er ikke rigtig startet på langturene, men de er på vej, hvilket nok også vil bonne ud på statistikken.
Vi har aktive roere både i den erhvervsduelige alder og i seniorgruppen. Det viser sig især om tirsdagen, som er vores største, faste rodag. For eksempel har vi i alt været 72 roere på vandet fra klubben den 31. maj.
Aalborg Roklub ligger nummer fire, mens Nykøbing Sj. Roklub rykker 14 pladser frem til en femteplads.

Det er aldrig for sent at
starte. Gunner Larsen startede som 80 årig og er i
gang med sin sjette sæson
og har rundet de 1000 kilometer. Foto Gerhardt
Kløve Jakobsen

Fra Hobro Ro- og Kajakklub fortæller Gerhardt Kløve Jacobsen, at superseniorerne 65+ står for en
stor del af roningen. Blandt dem Gunner Larsen, der i anledning af sin 85 års fødselsdag blev hyldet
som klubbens ”Grand Old Man”. Gunnar fik sin første prøvetur kort efter sin 80 års fødselsdag i
2006 og blev dermed klubbens hidtil ældste nybegynder. I de fem år der er gået, har Gunner roet i
alt cirka 1000 kilometer.
Nibe Roklub er nummer syv og er dermed rykket syv pladser frem. Fra Nibe skriver Susanne: Måneden har egentlig været præget af stor aktivitet: Undervisning af nye kajak- og inriggerroere, fejring af 40-års jubilæum x 2 og deltagelse i Havnens Dag i Nibe. Derudover har ni inriggerroere været på langtur i det sydfynske - desværre på et tidspunkt, hvor vejrguderne var lidt for gavmilde med
friske vinde... Tre af roerne fortrak til Gudenåen og fik endnu en minderig tur der. De seks øvrige
gjorde den i et vist omfang som landturister, inden turen gik hjemover.
Strib Ro- og Kajakklub ligger nummer otte og Roklubben SAS nummer ni. I Nakskov Roklub – der
lukker 3. division som nummer 10 - har man haft travlt med at arrangere langdistancekaproning.
Der er fortsat god aktivitet med morgenroning tre gange om ugen, roning hver onsdag i den mandlige senior afdeling og også de kvindelige seniorer har bidraget væsentligt til det opnåede resultat.
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4. division
Faaborg Roklub
Kolding Roklub
Præstø Roklub
Graasten Roklub
Lemvig Roklub
Roklubben Stevns
Bogense Ro- og Kajakklub
Høruphav Ro- og Kajakklub
Roklubben Øresund
Jels Roklub

78,671
78,362
76,960
74,930
72,458
69,250
61,200
59,161
57,061
54,889

Fåborg Roklub rykker ni pladser ned, men kan glæde sig over førerplads i 4. division. Også Kolding
Roklub må konstatere tilbagegang og koldingenserne er nu nummer to i 4. division. Præstø Roklub
rykker ti pladser frem og ligger nu nummer tre. Martin fra Præstø skriver: Der er både på vandet fra
kl. 5.15 til kl. 20-21 tiden. Roskolerne er veloverstået. Vi har haft cirka 25 på roskolerne, og har fået
et positiv problem, vi har måttet lukke for tilgang af flere ungdomsroer på grund af pladsmangel.
Det havde selvfølgelig været bedre med nogle flere både og uro-ledere. Vi er ni, der glæder os til vi
skal til Skive, og vi håber, de har bestilt godt vejr.
Der trænes landgang med
de nye medlemmer i
Præstø Roklub.

Fra Graasten Roklub rapporterer Kim: Vi startede ud med brask og bram i marts og april, men maj
blev et antiklimaks. Godt nok var vejret ikke det bedste med en hel del vind, men så ringe var det
vel heller ikke? Alligevel så var det den næstmindst roede maj i meget lang tid, så med mindre vi
kommer op i et andet gear, må vi jo nok se os selv rode rundt nede i 4. division. Og Kim havde helt
ret i sin antagelse. Det blev til en plads i 4. division som nummer 4. Men kom igen!
Mere positive toner lyder fra Lemvig Roklub, der ligger nummer fem. Gorm skriver: Maj måned
har i Lemvig været præget at en fantastisk aktivitet både i vores daglige rofarvand og på langturssiden – vi havde 15 roere med Venø rundt og derudover har vi haft et hold på en dejlig tur på Gudenåen. Vores unge roere har også lagt kræfterne i og en del af dem tager nu en ugentlig tur til Holstebro for at prøve kræfter med outrigger materiel i lidt roligere vand end vi normalt har. Vi håber at
kunne fortsætte de gode takter i de kommende måneder.
Roklubben Stevns ligger seks, mens de gæve fynboer fra Bogense Ro- og Kajakklub rykker tre
pladser frem til en syvendeplads.
Fra Høruphav Ro- og Kajakklub beretter Kirsten: Den 15. maj fejrede vi klubbens 26 års fødselsdag
med et præcisionsløb rundt om 1 km-bøjen for både robåde og kajakker i blæsevejr og gode bølger.
Robåden med den bedste tid gennemsejlede de 2 runder med kun 1 minut og 38 sekunders forskel,
hvilket var flot.
Roklubben Øresund ligger nummer ni, mens Jels Roklub denne gang får lov til at lukke døren i Motionsturneringen. Poul Erik Jørgensen fra Jels skriver: I Jels Roklub syntes vi selv, der er kommet
godt gang i roningen, vi er en erklæret motionsklub, og motionsroning er det vi beskæftiger os med,
både i den daglige roning, og når vi begiver os ud og udforske andre farvande. I den forgangne måned har seks medlemmer deltaget i en madpakketur fra Risskov Roklub. Vejret var bestemt ikke
med os, så turens længde blev beskåret en hel del (5 km.). Men intet er så skidt, at det ikke er godt
for noget, så der blev gjort en hel del ud af det sociale i stedet. I løbet af maj har vi fået en del flere
af vore medlemmer med på vandet, det er vi glade for, også selvom det nok indebærer at gennemsnittet ikke kan fastholde vores plads fra sidste måned.
Næste runde
Tre klubber Roklubben Ægir, DSR og Greve Roklub har forladt Motionsturneringen i denne runde.
Fra Signaturen et lille hjertesuk: Der har i maj-runden været flere klubber, der har indberettet efter
deadline. Da Signaturen har brugt tid på at udarbejde tabel og artikel efter langdistancekaproningen
i Sønderborg, har der denne gang været elastik i deadline. Men det er der ikke ved kommende runder. Jeg skal derfor opfordre til, at man overholder deadline, som i næste runde er søndag den 10.
juli. På forhånd tak. Det ville da være ærgerligt, hvis jeres tal og beretning ikke nåede med.
Ellers er der kun at sige: Fortsæt det gode arbejde og Signaturen glæder sig allerede nu til at læse
om alle jeres mange aktiviteter rundt om I Danmark.
lthygesen@youmail.dk
Sponsor for Motionsturneringen

