Motionsturneringen maj måned
Af Leif Thygesen
I alt 4.300 roere fra 51 forskellige klubber har tilsammen roet 447.164 kilometer. Det giver et gennemsnit på 103,992 km/roer. Sammenligner vi tallene med sidste års resultat, er de tilsvarende tal
4.269 roer fra 50 klubber og 488.071 km, hvilket gav et gennemsnit på 114,329 km/roer. Roning er
en udendørs idræt, og det noget kolde og blæsende forår/sommer vi har haft i år, har sin effekt på
aktiviteten i klubberne.
Til gengæld kan vi glæde os over, at 13 nye klubber denne gang har valgt at deltage i Motionsturneringen, og da vi kun siger farvel til tre klubber, ender vi med at være 51 deltagere i denne runde.
Det er pænt, men vi har stadig plads til flere.
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Supermotionsligaen
Randers Roklub
Birkerød Roklub
Roklubben Ægir
HEI Rosport
Silkeborg Roklub
Roklubben ARA
Roklubben Furesø
Vejle Roklub
Kolding Roklub
Hadsund Roklub

186,341
176,639
171,396
169,429
161,022
153,862
147,289
144,296
137,303
133,705

Randers Roklub kan iføre sig den gule førertrøje i Motionsturneringen. I sidste runde lå kronjyderne
nummer to, men denne gang har man taget det sidste skridt op af rangstigen, og man er dermed lige
nu Danmarks førende motionsklub.
Birkerød Roklub kommer som ny klub direkte ind på andenpladsen, mens Roklubben Ægir beholder sin tredjeplads.
HEI Rosport avancerer to pladser, og ligger nu nummer fire. For Silkeborg er der status quo på femtepladsen.

”Rouniformen” i maj måned har som oftest været
regntøj. Her er det roere fra Roklubben ARA i
Århus, der er taget på løvspringstur på Gudenå
fra Ry til Silkeborg t/r. Som det fremgår, tager
man de lidt sure vejrbetingelser med et smil.

Roklubben ARA fra Århus er eneste oprykker til Supermotionsligaen denne gang. En femteplads i
første division er byttet ud med en sjetteplads i den bedste række. Århusianerne har været særdeles
flittige både hjemme på Århusbugten, og ude rundt omkring i landet. Der har blandt andet været
ture til Als, på Limfjorden og på Gudenå. Det noget blandede vejr er blevet taget med godt humør.
Martin Albæk fra ARA fortæller: Maj sluttede af med en løvspringstur på Gudenå fra Ry til Silkeborg og tilbage igen. Her deltog 18 regntøjs klædte roere. For vejrguden havde bestemt sig for at
teste de glade ARA roeres gode humør, så han lod det regne hele dagen. Men rygtet vil vide, at de
alle have en god tur.
Roklubben Furesø er stadig hovedstandens bedst placerede klub som nummer syv. Fra Vejles Jytte
Vodstrup lyder meldingen: Da vi har fået roere i gang med kun få ture og kilometer bag sig i år,
betyder det jo, at nogle medlemmer har været endda særdeles aktive. Og sådan er det også. Årets
"kuld" af kaniner blev udklækket i første del af maj måned, men de tæller allerede godt med i kilometerstatistikken. De flittige kaniner og Vejles øvrige roere belønnes med en ottendeplads i Supermotionsligaen.
Kolding Roklub rykker en enkelt plads frem, og er nu nummer ni, mens Hadsund starter som nummer 10 i den bedste række i dette års udgave af Motionsturneringen.
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1. Division
Middelfart Roklub
Odder Roklub
Humlebæk Roklub
Kolding Dame Roklub
Lyngby Roklub
Aalborg Dame Roklub
Fredericia Roklub
Skanderborg Roklub
Nykøbing Mors Roklub
Nyborg Roklub

126,167
126,025
118,280
115,193
114,992
111,896
110,747
109,605
109,600
108,630

Et af sidste års absolutte tophold, Middelfart finder vi som nummer et i første division. Men også
Middelfart er blevet ramt af de noget dårlige vejrbetingelser, og det har været svært at få roerne ”ud
af hullerne”, skriver Klaus Scheffel fra Middelfart.

I Odder Roklub står den på struktureret
træning for ungdomsroerne. Det giver god
aktivitet - også selvom vejret er dårligt,
fortæller Per Amby fra Odder

Odder Roklub tager et pænt dyk fra nummer et i den bedste række til nummer to i den næstbedste
række. Det store læs i Odder Roklub trækkes af ungdomsroerne. Per Amby fra Odder beretter:
Ungdomsroningen foregår med struktureret træning, hvilket gør, at de unge mennesker møder op
uanset vejret, og de er derfor årsag til stor aktivitet i klubben, og de står stadig for langt den største
del af de roede kilometer.
Humlebæk Roklub ligger nummer tre, men også den særdeles aktive formand Christian Probst må
konstatere en nedgang i gennemsnittet på cirka 24,5 kilometer i forhold til 2009.
Kolding Dame Roklub får æren af at kalde sig den bedst placerede Dame Roklub som nummer fire.
Lyngby Roklub ligger nummer fem. Fra Aalborg Dame Roklub skriver Lise Pedersen:
Aldrig i aktiv kvindes minde i ADR har maj måned været SÅ kold og blæsende – og rigtig mange
roture er blevet aflyst, eller er endt i motionsrum, robassin eller med kaffe og kage!!
Heldigvis er vores 18 nye kaniner af en specielt robust race, så de er alle holdt ved, trods gentagne
aflysninger, og på en – for de nye helt usædvanligt – stille og flot aften i sidste uge kunne vi frigive
dem alle med en fin sandwich-tur (den moderne udgave af madpakketuren!) med landgang på Egholm! Herudover fortæller Lise om en god tur Kristi Himmelfartsdag, hvor 15 friske ”quinder” fik
roet hver 73 kilometer.
Fredericia er tilbage i Motionsturneringen, og ligger på syvendepladsen, lige foran Skanderborg. I
Skanderborg er det ”yderpunkterne af medlemmerne”, der står for hovedparten af aktiviteten. Erik
Jensen beretter: Det er især vore ældreroere, der er godt i gang, men for første gang i mange år har
vi også en ungdomsroer på kilometer-Top-10. Han og en anden ungdomsroer tager til træningssamlinger, for at kunne deltage i kaproning, og vi havde dermed deltagere til Copenhagen Regatta for
første gang nogensinde. De klarede sig ganske flot i betragtning af deres korte roerfaring.
Nykøbing Mors Roklub ligger nummer ni, og rosinen i pølseenden i 1. division er de regerende mestre fra Nyborg. De førende kilometerjægere i Nyborg er først og fremmest klubbens langdistanceroere, men også klubbens ungdomsafdeling har ydet deres bidrag til det opnåede resultat, fortæller
Brian Sørensen fra Nyborg.

I Nyborg var det højvande, da ungdomsroerne skulle på vandet den 31. maj. Så man måtte ”gå på
vandet” for at komme ud at ro.
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2. division
Rudkøbing Roklub
Tissø Roklub
Roforeningen KVIK
Roklubben SAS
Ishøj Roklub
Aalborg Roklub
Nykøbing Sj Roklub
Graasten Roklub
Roskilde Roklub
Nakskov Roklub

107,100
101,816
101,404
97,646
95,000
93,294
91,937
90,816
90,014
86,372

I 2. division finder vi langelænderne fra Rudkøbing Roklub på førstepladsen. Som nummer to ligger
Tissø og på tredjepladsen Roforeningen KVIK. Næstformand Peter Budtz fortæller, at der er mange
roere der kun har været på vandet en enkelt gang, og det er jo ikke så ”sundt” for gennemsnittet.
Roklubben SAS rykker et par pladser tilbage, og er denne gang nummer fire. Ishøj Roklub rykker
fem pladser frem, og er nu nummer fem i 2. division. Aalborg Roklub, Nykøbing Sj. Roklub, Graasten Roklub, Roskilde Roklub og Nakskov Roklub, der er placeret på pladserne fra seks til ti i den
nævnte rækkefølge, må alle konstatere tilbagegang i mere eller mindre grad. Nakskov Roklub rykker 13 pladser tilbage, men har på trods af det faktisk forbedret sig i forhold til 2009, hvor man på
samme tidspunkt var placeret i 3. division. Hovedparten af kilometerne i Nakskov roes af klubbens
største afdeling GRIN, der står for Gamle Roere I Nakskov, en afdeling der mødes hver onsdag til
en frisk rotur med efterfølgende madpakkespisning. Også morgenroningen er der godt gang i på
Nakskov Fjord.

Kaniner fra Roforeningen KVIK er kommet på vandet i frisk østenvind. KVIK har haft 198 roere på
vandet, men 40 af disse har kun roet en enkelt gang, fortæller KVIKs næstformand Peter Budtz.
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3. division
Strib Ro- og Kajakklub
Hobro Ro- og Kajakklub
Varde Roklub
Skovshoved Roklub
Greve Roklub
Faaborg Roklub
Svendborg Roklub
Høruphav Ro- og Kajakklub
Rønne Roklub
Bogense Ro- og Kajakklub

85,152
84,357
79,000
77,743
75,511
72,214
71,589
69,778
68,545
63,222

Fra Strib Ro- og Kajakklub, der ligger nummer et i 3. division, fortæller Birthe Papsø, at klubben
kom sent i gang med roningen i år, idet klubbens bro var totalskadet efter en hård vinter.
Fra Hobro Ro- og Kajakklub, der ligger nummer to, skriver Gerhardt Kløve Jacobsen: I maj
har Mariager Fjord i forårsdragt som vanligt budt på herlige naturoplevelser. Med de lave luft- og
vandtemperaturer fik den traditionelle rundstykke-roning en ny variant: For at undgå landgang med
våde fødder blev kaffe og rundstykker oftest indtaget på vandet.
Varde Roklub rykker fire pladser frem. Det er ikke overvældende, men det går ligeså stille fremad,
skriver Karin Kjær Jensen fra Varde.
Hvis Skovshoved Roklub fik lov til at tælle deres Atlanterhavsroer Brian Herons kilometer med,
ville klubben være placeret som nummer tre i 1. division. Men Atlanterhavsroning er ikke underlagt
samme reglement som den almindelige motionsroning, så Skovshoved må ”nøjes” med at være
nummer fire i 3. division.
I Greve Roklub, der ligger nummer fem, er det ”en broget flok”, der står for aktiviteten, siger Susanne Pedersen fra Greve. Her er roere, der træner til maraton, her roere i alderen 60+, ja sågar 70+
og så er klubbens yngste medlem på 12 år også flittig.
Fra Faaborg Roklub beretter Bodil Madsen om en tur til Berlin. Tyve roere fra Assens og Faaborg
har været i Spreewald sydøst for Berlin.
Det er et fantastisk område med søer, kanaler og sluser. Mange steder meget smalt og lavt, så man
øver sig i at ro med dukket hoved og kvart åre. Undervejs blev vi underholdt af nattergalesang.

Der var trængsel i Høruphav Ro- og Kajakklubs klubhus da klubben inviterede til reception i anledning af 25 års jubilæum. Det blev en
god dag fortæller Kirsten Jørgensen fra den
jubilerende klub

Svendborg Roklub ligger nummer syv, mens nummer otte Høruphav Ro- og Kajakklub for nylig
har kunnet fejre 25 års jubilæum. Jubilæet blev blandt andet festligholdt med en reception, hvor der
mødte cirka 80 gæster op, her iblandt repræsentanter fra naboklubberne og DFfR.
På det sportslige plan blev der afholdt præcisionsløb (pålidelighedssejlads) for robåde og kajakker
over en distance på to kilometer.
Rønne Roklub ligger nummer ni, og rochef Kurt Jensen fortæller, at klubben har fået 14 kaniner,
som allerede er kommet godt i gang med roningen, idet de tilsammen har roet 544 km.
Bogense Ro- og Kajakklub får lov til at agere agterlanterne i 3. division - Det plejer ikke at tage
humøret fra de fynske roere, at være placeret i den tunge ende af divisionerne. Klubbens formand
Anders Rosschou kan fortælle om en dansk/tysk tur fra Ry til Randers, hvor der var deltagelse fra
Bogense. Turen fandt sted i Pinsen.
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4. division
Haderslev Roklub
Roklubben Øresund
Lemvig Roklub
Thisted Ro- og Kajakklub
Præstø Roklub
Grindsted Roklub
Jels Roklub
Nibe Roklub
Roklubben Stevens
Ry Roklub
Horsens Roklub

62,176
62,143
61,742
56,395
53,578
50,158
45,614
45,400
39,637
33,869
22,188

I 4. division finder vi denne gang 11 hold. Bedst placeret er Haderslev. Rochef Elsebeth Friis fortæller, at klubbens old boys roere har været på Kr. Himmelfartstur sammen med tyske roere. På
grund af vejret er det meste af den øvrige roning foregået på Haderslev Dam, hvor man stort set
altid kan ro uanset vejret.

Jesper styrer for Steen og Karina. Alle
tre roere er fra Præstø Roklub og var
stået tidligt op for at se pinsesolen
danse. Det lykkedes efter to forsøg.

Roklubben Øresund, der ligger nummer to, udnyttede godt vejr den tredje maj til at tage på tur til
Ishøj Roklub med start og slut i Roklubben SAS, fortæller Anne Marie Glennung.
Lemvig Roklub ligger nummer tre, og her er der kommet gang i de fælles roaftener. Den lidt sene
start på rosæsonen har desværre betydet, at vores gennemsnit pr. roer er faldet lidt, men det tager vi
med et sommersmil, og håber på, at vi får hentet det tabte i løbet af sæsonen, skriver Gorm fra
Lemvig.
Helle Slot fra Thisted Ro- og Kajakklub kan fortælle, at vejret har været meget hård ved klubbens
bro. Først tog stormen cirka halvdelen af broen, og så ødelagde isen betonpillerne ned i vandet. Man
har klaret sig med en mobil bro indtil slutningen af april, men det er gået ud over aktivitetsniveauet.
Præstø Roklub ligger nummer fem. Martin Poulsen fra Præstø kan blandt andet fortælle om en tur
til Feddet for at se pinsesolen danse. Det lykkedes ikke 1. pinsedag, her var det tåget, men 2. pinsedag så man solen danse i cirka 15 minutter, inden himlen igen var dækket af skyer.
Grindsted Roklub ligger nummer seks, Jels Roklub nummer syv og Nibe, der Grundlovsdag kunne
indvi deres nye klubhus, er nummer otte.
Stevens, Ry og Horsens i nævnte rækkefølge lukker Motionsturneringen i denne omgang.
Bedre vejr
Som en rød tråd gennem langt de fleste indberetninger ligger ønsket om lidt bedre vejr. Med håbet
om at sommeren vil komme til Danmark, siger vi god tur til alle roere i hele landet, og husk så at
næste indrapportering til Motionsturneringen, der dækker perioden fra standerhejsning til 30. juni
skal finde sted senest lørdag den 10. juli.
thygesen@nakskovnet.dk

Hvis man vil se pinsesolen danse
skal man stå tidligt op. Roere fra
Præstø stod op kl. 03.00 og blev
belønnet efter to forsøg. 1. pinsedag var det tåget, men 2. pinsedag
kunne sydsjællænderne nyde dette
syn.

