Motionsturneringen juni 2013

Der kæmpes for at indhente det forsømte
Af Leif Thygesen, freelancer
Her midt i juli, hvor højtrykket har bidt sig en smule fast og temperaturen er relativ høj, starter vi traditionen tro med de iskolde facts om rundens opnåede resultat: 5.031 roere fra 52 klubber har roet tilsammen
736.650 kilometer, hvilket giver et gennemsnit på 146,472 km/roer. Det er i forhold til 2012 en tilbagegang,
da gennemsnittet på samme tidspunkt var 160,726 km/roer MEN – MEN vi slås stadig med det meget kolde
forår, og ser man isoleret på juni måned, så er der faktisk fremgang at spore. I juni 2012 roede hver roer i
gennemsnit 40,924 kilometer, mens dette tal i 2013 er steget til 48,634 kilometer. Der kæmpes med andre
ord for at indhente det forsømte, og det er som om roerne har indgået en overenskomst med vejret: Hvis
vejret byder på de rette betingelser, så skal roerne nok sørge for at få tilbagelagt nogle kilometer – jo, aktiviteten stråler om kap med solen, og de danske motionsroere brænder så meget for sagen, at hvis de hopper i vandet, ville badevandstemperaturen stige betydeligt.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Supermotionsligaen
Randers Roklub
HEI Rosport
Roklubben Furesø
Vejle Roklub
Roklubben ARA
Aarhus Roklub
Horsens Roklub
Kolding Roklub
Sorø Roklub
Graasten Roklub

312,695
228,722
219,974
215,758
186,063
185,175
184,586
182,762
182,743
178,758

De fire øverste hold i Supermotionsligaen har gjort toppen af den bedste række til en noget nær et uindtageligt fort. Randers, HEI, Furesø og Vejle har bidt sig fast og har sendt et helt klart signal: Hvis I vil lege med
os, skal I virkelig gå til den i robådene.
Randers Roklub har været på flere langture i juni måned, skriver Vibeke Christensen. Og langturene og den
daglige roning er af en sådan kvantitet, at kronjyderne fortsat fører den bedste række suverænt.

Randers Roklub på tur op ad
Nørreåen. Landgang ved
Ålum Kirke.
Foto Grethe Thomasen

I HEI Rosport, der ligger nummer to, har man holdt 24 timers roning i weekenden 21. – 22. juni 2013. 70 af
klubbens aktive roere var på vandet og i ergometre, da vor herre ikke hele tiden syntes vi skulle have robåde og kajakker på vandet, skriver Annie Kaalby.

24 timers-roning i HEI Rosport.
Foto Mogens Ringskær
På tredjepladsen finder vi Roklubben Furesø, mens Vejle Roklub atter en gang har sat sig på fjerdepladsen.
Vi har holdt det høje aktivitetsniveau i juni måned. Vi har igen sat rekord for roede kilometer i juni måned ligesom vi satte rekord i maj måned. Og vi har nu mere end indhentet de to - tre uger, vi var bagud i starten
af sæsonen på grund af is. Der bliver roet rigtigt mange ture, både kortere og længere, beretter Jytte
Vodstrup fra Vejle.
Roklubben ARA er rundens raket med størst fremgang, og med 11 pladsers fremgang er århusianerne tilbage i den bedste række. Også sjettepladsen går til Aarhus i form af Aarhus Roklub, der er rykket en enkelt
plads tilbage.
Horsens Roklub har fuld gang i aktiviteten og rykker fra en placering som nummer syv i 1. division til en syvendeplads i Supermotionsligaen. I Horsens har man haft gang i kirkebåden. (se foto). Kirkebåden er lavet
efter en finsk model; kan have 14 roere + 2 passagerer og en styrmand. Den bruges til ”oplevelsesture” og
vi stiller den til rådighed for f.eks. polterabendarrangementer, firmaevents og bruger den selv til bl.a. kanindåb og sociale arrangementer, fortæller Gitte Enghild.

Horsens Roklubs kirkebåd i
aktion.
Foto Gitte Enghild
Uffe Lau fra Kolding Roklub skriver: ”Det tunge ustadige og uvenlige rovejr fortsætter ubarmhjertigt og sætter sit aftryk på aktiviteterne i juni måned. Særligt den sidste uge var en hård nyser med mange aflyste arrangementer”. På trods af det rykker Kolding en plads frem, og er nu nummer otte i Supermotionsligaen.

Sorø Roklub må konstatere tre pladsers tilbagegang og slutter denne gang som nummer ni. Endelig har sønderjyderne fra Graasten Roklub været så flittige, at de belønnes med en tiendeplads i den bedste række. Så
længe der er god aktivitet i klubben, ville man være et skarn, hvis man klagede, skriver Kim W. Vestergaard.
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1. Division
Silkeborg Roklub
Nykøbing Mors Roklub
Skanderborg Roklub
Roforeningen KVIK
Roklubben SAS
Nyborg Roklub
Svendborg Roklub
Rønne Roklub
Varde Roklub
Hellerup Roklub

177,491
177,429
174,681
173,076
171,705
170,431
167,754
166,029
161,553
160,538

Midtjyderne fra Silkeborg Roklub rykker tre pladser tilbage, og det koster en plads i den bedste række, men
man er dog nummer et i 1. division. Nykøbing Mors Roklub er ved at genvinde noget af det tabte terræn,
efter at man i 2. runde måtte tage til takke med 15 pladsers tilbagegang. Denne gang går det seks pladser
frem, og man nærmer sig igen den bedste række.
Også Skanderborg Roklub kan glæde sig over stor fremgang. Ti pladser frem til tredjepladsen. I Skanderborg
har man været på et par langture på henholdsvis Gudenåen og Limfjorden, og desuden har Skanderborgs
ældreroere haft besøg af Ry og Vejle Roklubber - et særdeles velbesøgt arrangement, skriver Erik Jensen.
Fra Roforeningen KVIK skriver Peter Budtz: Nu er vi spændte på, om vi stadig er på et skråplan og hvilken
vej det hælder. ”Skråplan” er en hentydning til KVIKs tilbagegang på 12 pladser i sidste runde. Signaturen
kan berolige Peter og alle andre KVIK´kere med, at skråplanet hælder den rigtige vej og på trods af svære
betingelser rent vejrmæssigt, rykker KVIK seks pladser frem. Måske bliver KVIK lidt forpustet af at kravle så
højt op i de tyndere luftlag – men udsigten herfra er bedre!

Fotograf Peter Budtz, KVIK
skriver:
”Der skiftes! Er vi den eneste
roklub i Danmark der skifter
på Kvikkermåden? Styrmanden går gennem båden og
overtager pligtåren, og tagåren bliver styrmand. Vi har
en til tider ophedet diskussion om den ene eller den andens mådes fortrin. Hvad gør
andre, er det her vi kan få det
belyst?”
Diskussionen kan føres på Facebook! (red)
Roklubben SAS har lagt an til landing på midterpladsen i 1. division. Det er otte pladsers tilbagegang, men
SAS-roerne kan til gengæld glæde sig over en festlig bådedåb. Erik Nielsen skriver: Der var bådedåb 22. juni
2013 på Islands Brygge, flagene hejst og roklubbens medlemmer mødt op i stort antal samt mange andre
rointeresserede. Rosportens flagskib, en otter (WindTech) på 17 meter, blev døbt ”Ottar Viking” af Overborgmester Frank Jensen og blev straks efter sat i vandet til en jomfrutur. ”Ottar” er navnet på en gæv viking samt navnet på en af SAS’ nye fly.

Overborgmester Frank Jensen døber Roklubben SAS´ nye otter.
Foto Erik Nielsen
Fra nummer syv, Svendborg Roklub, skriver Ninna Larsen: I den første uge af juni havde vi en stafetbåd på
tur omkring Fyn. En tur fra Esbjerg til Varde blev på grund af vejret vekslet til en tur på Varde Å og endelig
har vi haft grundlovsdagstur omkring Tåsinge.
Bornholmerne fra Rønne Roklub må konstatere syv pladser tilbagegang og er nu nummer otte i 1. division.
Varde Roklub rykker otte pladser frem. Bag fremgangen gemmer sig en fantastisk langtur på Als Sund, langdistancekaproninger i Sønderborg og Nakskov, et par madpakketure og selvfølgelig den daglige roning på
Varde Å, beretter Lene Balje.
Første division fuldendes af Hellerup Roklub, der med fire pladsers fremgang slutter i den næstbedste
række denne gang.
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2. division
Hadsund Roklub
Roskilde Roklub
Middelfart Roklub
Fredericia Roklub
Sønderborg Roklub
Humlebæk Roklub
Strib Ro- og Kajakklub
Roklubben Skjold
Aalborg Roklub
Rudkøbing Roklub

158,411
157,987
155,886
152,626
152,077
148,345
147,100
142,691
141,336
138,690

2. division toppes af Hadsund Roklub, der er rykket ni pladser tilbage. Roskilde må også konstatere tilbagegang. Syv pladser tilbage til en andenplads i 2. division.
Fra nummer tre, Middelfart, skriver Klaus Scheffel: Vi startede måneden med at være tre hold i Struer og
deltog i deres Venø rundt arrangement. Ugen efter gik det så løs med anden afdeling af Langdistancen i
Sønderborg. Valdemars Dag (hvis nogen skulle glemme det, så er det Dannebrogs Dag) gik turen til København, hvor 22 medlemmer gjorde de indre Københavnske farvande usikre. Den tredje weekend gik det så
løs igen i Nakskov med Langdistancen. Vi kan fryde os over, at vi fortsat øger antallet af aktive medlemmer,
der har været på vandet. Det kan godt være, at det giver lidt bagslag i Motionsturneringen, og vi havner i 3.
division, men det varmer utroligt i en gammel statistikers hjerte. Helt så slemt som Klaus frygtede det, er
det dog ikke gået. Tilbagegangen for Middelfart er på beskedne tre pladser.
Fredericia Roklub rykker fire pladser frem, og Steen Houborg fortæller, at man pt. har roet over 2000 kilometer mere end sidste år på samme tid, selvom man er en roer mindre sammenlignet med 2012. Det er nu
ikke så ringe endda, slutter Steen.

Sønderborg Roklub tager noget af en rutsjetur på 15 pladser og rykker dermed et par divisioner ned. 2. division nummer fem kan sønderborgenserne nu skrive på visitkortet.
Lidt pessimistiske toner starter Christian Probsts indberetning fra Humlebæk: ”Det ligner vist ikke, at vi rigtig rykker opad på listerne – selv om jeg synes aktiviteten er fin”! Der er dog ikke grund til at flage på halv i
Humlebæk. Fem pladser frem til sjettepladsen i 2. division. Om aktiviteten i Humlebæk skriver Christian:
”Vores roudvalg har tilbudt alle nye fra 2013+2012 roning torsdag morgen kl. 06.00, hvilket har været en
succes. Vi er da 10 på vandet hver gang. Sådan en stille morgen på Øresund – med ”sportsroning” eller SSProning er en perfekt start på dagen!
Så barsler vi internt med en ”alternativ Marathon” i weekenden 31/8-1/9 2013. Målet er at få flest mulige
medlemmer til at ro til København og retur. Vi sætter vores hold, så de bliver ”lige stærke”, så vi kan følges
ad med start ca. kl. 21 og nyde en forhåbentlig flot aften langs Øresund og tage den obligatoriske ene times
pause i København sammen, inden vi ror hjem til morgenbord i klubben. Der bliver ingen officiel tidtagning
eller medaljer/pokaler. Præmien er det, at man gennemfører! Skulle andre klubber have lyst til at være
med, kan de jo kontakte mig”.

Skanderborg Roklub har
holdt ældretræf sammen
med Ry og Vejle.
Foto Erik Jensen
Strib Ro- og Kajaklub rykker seks pladser frem og er nu nummer syv, mens det går tre pladser tilbage for
Roklubben Skjold til en ottendeplads. Formand for Skjold, Poul Jensen, filosoferer: ”Der er vigende aktivitet
for tiden - måske er sommeren indtrådt meget tidligt for mange af roerne i Skjold. Vi må se at få flere til at
interessere sig for kaproning. Ikke fordi det nødvendigvis skaber flere kilometer pr. deltager - det er jo trods
alt høj intensitet meget af tiden. Men måske det er nøglen til at få flere deltagere. Det er, hvad jeg håber
lige nu. Så jeg kigger efter et sted at gå hen med ro-budskabet, jeg ved der er interesserede derude”.
På pladserne ni og ti er der status quo i forhold til sidste runde, idet vi på niendepladsen finder Aalborg og
på tiendepladsen Rudkøbing Roklub.
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3. division
Kolding Dame-Roklub
Lyngby Dameroklub
Hobro Ro- og Kajakklub
Birkerød Roklub
Frederikssund Roklub
Ribe Roklub
Bagsværd Roklub
Nykøbing Sj. Roklub
Holbæk Roklub
Nakskov Roklub

120,444
118,920
117,950
117,816
113,496
112,799
106,085
99,896
98,650
98,405

Amazonerne fra henholdsvis Kolding og Lyngby har sat sig på de to første pladser i 3. division. For begge
klubbers vedkommende er der tale om en fremgang på fire pladser. Som svar på Signaturens spørgsmål om
Kolding Dame-Roklub er i to eller tre ord skriver Jette Hvidtfeldt: ”Som svar på dit spørgsmål om, hvordan
dameroklubberne skriver deres navn, kan jeg her fortælle at dig, at KDR i følge lovene hedder Kolding
Dame-Roklub.
Det her med bindestregen er imidlertid noget, der ofte glemmes, og den nuværende bestyrelse har sat nye
bogstaver med klubbens navn på facaden uden bindestreg, så det går nok lige så stille i glemmebogen”.
Om det gjorde Signaturen klogere, ved jeg ikke rigtigt, men jeg er et lovlydigt menneske, så jeg skriver Kolding Dame-Roklub og Lyngby Dameroklub. I øvrigt forklarede Signaturens bedre halvdel, hvorfor man ikke
kan skrive dameroklub i to ord: Du skriver jo heller ikke bager jomfru, men bagerjomfru! Signaturen tror
han vælger at skrive ”en kvindelig ekspedient i en bagerforretning” for at undgå misforståelser.

Horsens Roklub imponerende kirkebåd
Foto Gitte Enghild
På tredjepladsen finder vi Hobro Ro- og Kajakklub. For hobrogenserne er der - som for Kolding Dame-Roklub og Lyngby Dameroklub - tale om en fremgang på fire pladser.
Birkerød Roklub rykker et par pladser tilbage og slutter denne gang som nummer fire. Frederikssund tager
et pænt skridt tilbage på ni pladser og er nu nummer fem i 3. division. Seks pladser frem går det for Ribe til
sjettepladsen, mens Bagsværd Roklub kan glæde sig over en fremgang på fire pladser. Rapportør Lone
Banke Rasmussen er dog ikke helt tilfreds, idet registreringssystemet ikke afspejler virkeligheden. For
mange undlader at registrere deres kilometer, beretter Lone.
Nykøbing Sjælland bevarer sin ottendeplads, mens Holbæk rykker fem pladser ned til niendepladsen. På
tiendepladsen finder vi en lille solskinshistorie: Nakskov Roklub rykker tre pladser frem og er nu i 3. division.
I Nakskov har man holdt åbent hus arrangement med så stor succes, at man regner med, at det går ud over
gennemsnittet, så man i næste måned igen er at finde i 4. division.
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4. division
Danske Studenters Roklub
Høruphav Ro- og Kajakklub
Faaborg Roklub
Jels Roklub
Nivå Roklub
Roklubben Øresund
Tolo Roklub
Greve Roklub
Rungsted Roklub
Bogense Ro- og Kajakklub
Roklubben Stevns
Nordborg Roklub

98,043
96,538
94,667
92,500
90,542
87,367
86,400
84,587
84,271
51,750
49,380
43,730

I 4. division finder vi denne gang 12 klubber. En lidt pudsig situation er opstået, idet fire ny klubber Nivå,
Øresund, Tolo og Greve (i nævnte rækkefølge) har dannet deres egen lille liga i 4. division fra nummer fem
til nummer otte. Nivå, Øresund og Greve har vi set før i Motionsturneringen, mens Tolo er vaskeægte debutant. Søren Uldall skriver:
”Der er kommet gang i udlejningen i Tolo Roklub. Her i foråret har der været udlejet tre både. Hellerup
Dame Roklub (HDR) og Skovshoved Roklub (SR) har i maj og juni måned haft nogle forrygende ture og gode
oplevelser i det græske.
Vejret gjorde, at HDR ikke fik roet så meget, til gengæld fik roerne dækket en del af deres "oldævl-gen". Inden for 40 km er der særdeles meget at opleve: Mykene med "Løvernes port", Epidavros med et kæmpestort Amfi-teater og et stort område med udgravninger. I juli og august måneder er der forestillinger i Amfiteatret. Nafplion med de 996 trappesten op til Borgen øverst oppe, her er der en fantastisk udsigt. Nafplion
var den første græske hovedstad, da grækerne blev løsrevet fra det Osmanniske Rige i 1827.
Skovshoved er netop kommet hjem efter en uge med FULD sol og 32 grader HVER DAG”.

I Tolo Roklub byder ”Det daglige Rofarvand” på lidt anderledes oplevelser. Her har Karin Eriksen fra Hellerup Dame
Roklub fanget en springende
delfin.
Danske Studenters Roklub ligger nummer et i 4. division, men tæller ikke kilometer roet som kaproningstræning med i deres gennemsnit. Den evige rivalisering mellem DSR og naboklubben KVIK viser sig også i
denne runde, idet KVIKs rapportør Peter Budtz i sin indberetning – frit citeret - skriver: Studenterne fortjener en tudekiks! Hvis vi i KVIK kun opgav saltvandsroernes kilometer, ville KVIKs gennemsnit være 143,235
km/roer.
Høruphav Ro- og Kajakklub rykker to pladser frem til andenpladsen, mens Faaborg med tre pladsers tilbagegang denne gang er at finde som nummer tre i 4. division. For nummer fire, Jels, går det tre pladser den
modsatte vej og fremgangen bringer Jels op på fjerdepladsen.
Både Rungsted og Bogense må konstatere fire pladsers tilbagegang og er nu nummer henholdsvis 10 og 11.
Roklubben Stevns er med to pladsers tilbagegang nummer 11, mens rosinen i pølseenden på 12. pladsen
denne gang er Nordborg Roklub.
Næste runde
Vil man deltage i næste runde af Motionsturneringen, skal man have indberettet senest lørdag den 10. august 2013. Som i juni er der også i august sammenfald mellem en langdistancekaproning og en runde i Motionsturneringen. Signaturen vil derfor have svært ved at få det sædvanlige ordskvalder om både langdistancekaproning og motionsroning færdigt samtidigt – så en smule tålmodighed mine damer og herrer.
Hvad var det nu Søren Kierkegaard sagde? Af alle latterlige Ting forekommer det mig at være det allerlatterligste at have travlt.
lthygesen@youmail.dk

