Motionsturneringen juni måned
Af Leif Thygesen
Det blev en lille smule bedre rovejr i juni måned, og roerne kvitterede straks ved øget aktivitet.
4.827 roere fra 49 klubber har tilsammen roet 750.711 kilometer, hvilket giver et gennemsnit på
155,523 km/pr. roer. Det er stadig lidt mindre i forhold til sidste års resultat, hvor vi på samme tidspunkt havde et gennemsnit på 162,048, men det går den rigtige vej, og vi nærmer os stille og roligt
aktivitetsniveauet fra 2009.
I 2009 satte de fynske klubber deres præg på Motionsturneringen med topplaceringer til blandt andre Middelfart og Nyborg. Herudover var der flot opbakning med deltagelse af over 60 procent af
de fynske klubber, og selvom vi også i denne runde finder tre fynske hold i Supermotionsligaen, er
det, som om det absolutte kraftcenter for dansk motionsroning er rykket til Østjylland. Der går en
lige linje fra Kolding i syd til Vejle, videre til to klubber i Århus, derfra til HEI Rosport og endelig
til Supermotionsligaens duks Randers i nord. En stolt akse som knejser over de øvrige deltagere i
Motionsturneringen, som et langtursflag knejser fra agterenden af en robåd. Fjerner vi de fynske og
østjyske hold fra Supermotionsligaen, er der kun Roklubben Furesø tilbage. I denne sammenhæng
er hovedstaden blevet til udkants Danmark. Men Signaturen vil af den grund ikke sammenligne
Købehavn med et stykke overmodent frugt.
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Supermotionsligaen
Randers Roklub
Roklubben Furesø
Roklubben ARA
HEI Rosport
Kolding Roklub
Vejle Roklub
Middelfart Roklub
Odense Roklub
Rudkøbing Roklub
Aarhus Studenter Roklub

256,541
245,497
226,566
222,300
217,812
213,160
209,861
197,656
195,676
194,356

I toppen af Supermotionsligaen finder vi stadig de flittige kronjyder fra Randers. Aktiviteten i Randers har blandt andet budt på langture på Mariager fjord og på Gudenåen. I juni måned kan man på
roturene på Gudenåen glæde sig over den flotte gule åkande, som har lagt navn til Randers Roklubs
langdistancekaproning, skriver Vibeke Christensen. Så i Randers og på Gudenåen blomstrer aktiviteten og åkanderne om kap.
Roklubben Furesø er alene om at repræsentere klubberne øst for Storebælt, men det gør de til gengæld på fornem vis med en imponerende andenplads. Rochef Martin Nygaard Diedrichsen har regnet lidt på tallene, og som det ser ud lige nu, kan et blive til en ny kilometerrekord for Roklubben
Furesø. Vil rekorden bringe Københavnerne helt til tops?
På tredjepladsen finder vi ARA fra Århus. Der er grøde i den Århusianske klub, der har haft aktiviteter som den årlige tur for kaninerne til Moesgaard Strand, langtur Tunø rundt med sol, camping,
og strand og endelig var ARA arrangør af Århus Venskab Match, en kaproning mellem de tre århusianske roklubber. Aktiviteten i ARA har bragt klubben tre pladser frem i den bedste række.

HEI Rosport har roet færre kilometer i juni end i maj, men alligevel lykkes det klubben at bevare
sin fjerdeplads i Supermotionsligaen.
Rosporten er kendt for sine mange traditioner, og i Kolding holder man traditionerne i hævd.
Grundlovsturen, med start klokken 05.00 med passage under begge broer over Lillebælt og pause
samt vendepunkt ved Strib Ro- og Kajakklub, er et fast punkt på årsprogrammet for koldingenserne.
60 roere deltog i den vellykkede tur. Herudover har der været ”rystetur” for nye og gamle roere, og
”fuld måneskinstur” i det lokale farvand med deltagelse af 15 roere. Man tager blankt vand, skyfri
himmel, fuldmåne og grillpølser, og så har man en perfekt tur, fortæller Henrik V. Jørgensen.
Vejle Roklub holder sin ”sædvanlige” aktivitet, det vil sige, at hvert medlem af Vejle Roklub ror
cirka 70 kilometer om måneden, skriver Jytte Vodstrup. Denne stabilitet er nok til, at vejlenserne
avancerer to pladser til en sjetteplads i den bedste række.

Erik Mosebo, Børge Frederiksen og Flemming B. Rasmussen fra Middelfart Roklub holder frokostpause ved Elvighøj i Koldingfjorden.
Middelfart Roklub, en af topklubberne fra sidste sæson, rører på sig. Så er vejret endelig med os, og
det er dejligt, at medlemmerne nu kommer ud af vinterhiet og tilbringer tiden i vort dejlige farvand
omkring Lillebælt, fortæller Klaus Scheffel. Statistikken viser, at aktivitetsniveauet er på vej op,
fortsætter Klaus, og den øgede aktivitet bringer Middelfart tilbage i Supermotionsligaen på en syvendeplads.
Odense Roklub sæsondebuterer på ottendepladsen. Alle teknologiske udviklinger har altid mindre
børnesygdomme, men nu virker det nye kilometeroptællingssystem, så nu er vi igen i stand til at
lave indberetning til Motionsturneringen, skriver Egon Vestergaard.
For første gang i Motionsturneringens historie finder vi Rudkøbing Roklub i den bedste række. I
den smukt beliggende roklub ud til Det Sydfynske Øhav, har medlemmerne været særdeles flittige
og det belønnes med 12 pladsers fremgang.
Ny i Motionsturneringen er Aarhus Studenter Roklub. Udover at være energiske roere er de også
gode til at feste i ASR. Sidste fest var kaninfesten i juni, hvor temaet var ”Se og Hør” og både

Dronning Margrethe, Nik & Jay, Michael Jackson, Susie & Leo og Ozzy m.fl. deltog, skriver aktivitetschef Merethe Nørager.
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1. Division
Roklubben Ægir
Kolding Dame Roklub
Fredericia Roklub
Aalborg Dame Roklub
Roklubben SAS
Haderslev Roklub
Hadsund Roklub
Lyngby Roklub
Nykøbing Mors Roklub
Odder Roklub

192,199
188,440
185,353
179,433
177,709
177,588
174,887
172,388
167,692
157,683

Som tophold i 1. division finder vi denne gang Roklubben Ægir fra Ålborg. Ålborgenserne har haft
travlt med at arrangere Jysk Maraton, og det er måske gået lidt ud over medlemmernes egen roning.
Kolding Dame Roklub har udvidet rovagterne, så der nu roes på flere tidspunkter i løbet af ugen.
Den øgede aktivitet bringer Kolding Dame Roklub to pladser frem.

Roklubben Ægirs formand Søren Kabel har haft travlt med at arrangere Jysk Maraton.
På tredjepladsen finder vi endnu en energisk østjysk roklub Fredericia. Der er ikke noget at råbe
HURRA for i Limfjorden – langt flere ture er blevet aflyst eller afkortet end gennemført som planlagt, også i juni måned, og det bliver stadig sværere at bevare optimismen og troen på, at det også
bliver sommer! Men selvfølgelig har vi haft gode dage, også dage, hvor bådehallen var tom! Så
snart vi hjemmefra TROR, at nu kan vi, så myldrer vi til roklubben. De lidt pessimistiske toner
kommer fra Lise Pedersen, Aalborg Dame Roklub. Men selvom man har været nødt til at aflyse
flere ture i det nordjyske, er det alligevel blevet til to pladsers fremgang i Motionsturneringen.

Ni pladser frem går det for Roklubben SAS, men det overgås af rundens raket Haderslev Roklub,
der rykker ikke mindre end 25 pladser frem fra 4. division til 1. division – imponerende. Det er især
på Haderslev Dam, at der er gang i årerne, skriver rochef Elsebeth Friis.
Hadsund Roklub var i sidste runde i Supermotionsligaen, denne gang finder vi dem som nummer
syv i den næstbedste række.
Lyngby Roklub ligger nummer otte. Nykøbing Mors Roklub har været på en hyggelig madpakketur
til Junget Strand sammen med den nystartede Hvalpsund Roklub, og blandt andet denne tur bevirker, at Nykøbing Mors Roklub kan bevare sin plads som nummer ni. Odder Roklub fuldender 1.
division som nummer ti.
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2. division
Humlebæk Roklub
Skanderborg Roklub
Nykøbing Sj. Roklub
Tissø Roklub
Birkerød Roklub
Roforeningen KVIK
Varde Roklub
Aalborg Roklub
Graasten Roklub
Skovshoved Roklub

156,462
156,158
153,824
153,494
149,475
146,205
145,340
139,564
138,047
134,496

Hvad skal jeg sige? spørger Humlebæk Roklubs formand Christian Probst. Klubben har haft det lidt
svært i forhold til 2009, hvor man var elevatorhold mellem den bedste og den næstbedste række. Nu
befinder man sig i den tredjebedste række - men man har absolut ikke givet op, og målet er at nå
igen at komme med i den bedste række. Indtil videre ligger Humlebæk som nummer et i 2. division.
Også Skanderborg må bide i det sure æble og rykke fire pladser og dermed en division ned.
Nykøbing Sj. nummer tre, rykker fire pladser frem, mens Tissø nummer fire, tager to pladser den
modsatte vej.

Juni måned er midsommer og Sct.
Hans. Her er det roere fra Roforeningen KVIK, der har fået førsteparket til bålet på Charlottenlund Strand.
Foto: Christian Grønne. Roforeningen KVIK.

Birkerød Roklub ligger nummer fem og er registreret for en tilbagegang på 23 pladser fra Supermotionsligaens andenplads. Forklaringen på det store dyk skyldes imidlertid ikke, at klubben pludselig
er gået helt i stå. I sidste indberetning var der en fejl, som sendte Birkerød noget længere frem i
tabellen, end man egentlig var berettiget til. Det er en fejl, der kan ske, men nu er Birkerød i hvert
fald placeret i overensstemmelse med de rigtige tal.
Roforeningen KVIK kæmper en brav kamp for at komme lidt højere op i rækkerne, skriver næstformand Peter Budtz. Tre pladser tilbage var nok ikke helt hvad man havde håbet på, men man kan
til gengæld glæde sig over en pæn stor ungdomsafdeling, der giver ”skæg og ballade” i klubben.
Varde Roklub rykker seks pladser frem og er nu nummer syv. Aalborg Roklub ligger nummer otte
og på niendepladsen finder vi Graasten Roklub. Den sønderjyske roklub har sat ny rekord for antal
roede kilometer i juni måned, og har blandt andet deltaget i Sønderjysk Kaproning og kunne med
stolthed hjemføre mesterskabet i fireåres inrigger for juniorer under 18 år, fortæller Kim W. Vestergaard.
Skovshoved Roklub har haft travlt med at komme på plads i deres nye klubhus, men på trods af
flyttetravlhed har man dog været så flittige på vandet, at man kan rykke fire pladser frem til en tiendeplads i 2. division.
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3. division
Rønne Roklub
Jels Roklub
Strib Ro- og Kajakklub
Nakskov Roklub
Roskilde Roklub
Faaborg Roklub
Nyborg Roklub
Præstø Roklub
Høruphav Ro- og Kajakklub
Greve Roklub

134,261
133,418
129,905
129,255
124,568
121,280
118,964
115,414
114,897
114,218

Rønne Roklub er rykket otte pladser frem, og er nu tophold i 3. division. Jels Roklub, der ligger
nummer to, har trænet flittigt til Sønderjysk Kaproning, fortæller Poul Erik Jørgensen. Den flotte
træningsindsats kan ses i tabellen. De aktive roere belønnes med 15 pladsers fremgang.
Strib Ro- og Kajakklub, Nakskov Roklub og Roskilde Roklub, må alle konstatere en mindre tilbagegang, men der er dog ikke langt op til fordums styrke, så lidt mere aktivitet på Lillebælt, Nakskov
Fjord og Roskilde Fjord vil atter kunne bringe fremgang til de tre klubber, der ligger nummer tre,
fire og fem. Strib Ro- og kajakklub har som traditionen byder deltaget i den årlige grundlovsroning,
skriver Birthe Papsø. I år var det hundekoldt, men i Strib fik roerne atter varmen blandt andet ved
sang og indtagelse af nye Samsø-kartofler, som roerne fra Samsø havde medbragt.
For Faaborg Roklub er der status quo på en sjetteplads. Klubben har netop fejret 110 års jubilæum,
og det blev gjort standsmæssigt med morgenmand, frokost, kaffe og fest. Ind imellem blev der roet,
skriver Bodil Madsen fra Faaborg.
Sidste års vinder af Motionsturneringen, Nyborg, finder vi som nummer syv i 3. division. Mon ikke
fynboerne vil hænge lidt i for at avancere nogle pladser inden næste opgørelse?
Præstø Roklub, der ligger nummer otte, har deltaget i jysk maraton i Ålborg, og så har ungdomsroerne i det sydsjællandske som sædvanligt været flittige.

De seje piger Helene, Amalie og Maria fra Graasten Roklub gør klar til 8.000 meter løb ved Sønderjysk Kaproning.
I Høruphav Ro- og Kajakklub har programmet blandt andet budt på den årlige ”Pølsetur”, hvor man
ror til Vibæk strand, og går i land for at hygge med at grille pølser. Når man kommer tilbage til
klubhuset, står den på kaffe og lagkage. Man har også haft tid til en fællestur med Augustenborg
Roklub.
Greve Roklub får som nummer ti lov til at lukke døren i 3. division. I Greve glæder man sig over, at
klubbens mix-hold kunne hjemføre en bronzemedalje i Jysk Maraton, skriver Susanne fra Greve.
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4. division
Hobro Ro- og Kajakklub
Roklubben Øresund
Lemvig Roklub
Bogense Ro- og Kajakklub
Svendborg Roklub
Nibe Roklub
Grindsted Roklub
Roklubben Stevns
Ry Roklub

109,625
102,881
92,520
73,700
71,302
64,027
61,080
60,962
47,369

I 4. division er der denne gang ni klubber. Hobro Ro- og Kajakklub er tophold efterfulgt af Roklubben Øresund, der kan holde sin andenplads fra maj måned. Status quo er der også for Lemvig Roklub på tredjepladsen. Vi mangler dog cirka 450 kilometer for at nå op på sidste års niveau – så vi
klør på og motionerer glade videre, skriver Gorm fra Lemvig.

Grundlovsturen på Lillebælt er en fast tradition,
der altid har stor deltagelse.
To fynske klubber finder vi som nummer fire og fem: Bogense Ro- og Kajakklub er nummer fire,
og Svendborg er nummer fem. Svendborg Roklub har før været en magtfaktor i Motionsturneringen, og mon ikke vi snart vil se, at den sydfynske klub rykker?
Nibe Roklub har sat månedsrekord og kan glæde sig over, at flere gamle er kommet ud af vinterhiet.
Så det er jo i grunden ikke så galt, skriver Susanne fra Nibe.
Grindsted, Roklubben Stevens og Ry Roklub sørger for, at Motionsturneringen har bredde som
nummer syv, otte og ni.
Næste runde
Silkeborg, Ishøj, Thisted og Horsens har valgt at stå over denne gang. Næste runde, der dækker perioden fra standerhejsningen til og med den 31. juli, har deadline for indrapportering tirsdag den
10. august 2010. En god sommer med masser af roglæde ønskes alle.
thygesen@nakskovnet.dk

Når man skal lære at ro, er det godt at være i
båd med erfarne kræfter. Her er det Emil og
Annie fra Præstø Roklub, der er på Roskole.

