Motionsturneringen 4. runde juli 2010
Af Leif Thygesen
Et koldt forår har ikke taget humøret og roglæden fra de danske roere. Efter en lidt stille og forsigtig
start er roerne oppe i fulde omdrejninger, og er meget tæt på at indhente sidste års jubel resultater.
Og der er god grund til at glæde sig efter denne måned. Ikke alene er vi tæt på sidste års resultat, der
er denne gang 54 klubber med, hvilket er års bedste og vi runder samtidigt et skarpt hjørne, idet en
million kilometer er passeret. Samlet resultat:
5.412 roere fra 54 klubber har roet 1.123.852 kilometer. Det giver et gennemsnit på 207,659
km/roer. Sidste år var gennemsnittet på samme tid 211,274 km/roer, så vi er sølle 3,6 kilometer fra
2009.

Læs i denne reportage om Odder Roklubs forrygende sæson. Her holder klubben Østjysk Event for
ungdomsroere med blandt andet slalom. Yngste deltager holder tungen lige i munden.

Ellers er der som sædvanligt sket ting og sager i stillingen. Juli måned er for nogle klubber ferie
måned, hvor der ikke roes så meget, for andre er det måneden hvor man tager på langtur og får roet
flere kilometer end sædvanligt. Samtidigt er der flere klubber, der har fået ryddet op i deres systemer, så man har fået det reelle kilometertal frem renset for diverse fejl. Alt det bevirker spændende
og bemærkelsesværdige forskydninger for nogle klubber.
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Supermotionsligaen
Roklubben Furesø
Rudkøbing Roklub
Randers Roklub
Vejle Roklub
Middelfart Roklub
HEI Rosport
Roklubben ARA
Roforeningen KVIK
Fredericia Roklub
Nykøbing Mors Roklub

310,288
305,162
298,673
287,164
285,289
282,308
274,986
266,376
260,055
259,667

De gjorde det! Roklubben Furesø. Tog det sidste trin op til førstepladsen i Supermotionsligaen. De
har i flere runder ligget flot placeret, og er så vidt roning.dk erfarer på vej til en ny klubrekord. Sidste gang udnævnte Signaturen Købehavn til udkantområde i Motionsturneringen. Roklubben Furesø
gav svar på tiltale.
Langelænderne fra Rudkøbing Roklub fortsætter deres imponerende optur og rykker syv pladser
frem til andenpladsen. Nogle af de mange kilometer er roet på Nakskov Fjord, som Rudkøbing besøgte på en kombineret cykel- og rotur.
Randers Roklub må denne gang konstatere to pladsers tilbagegang, men er dog stadig særdeles flot
placeret i den bedste række. Randers Roklub har haft besøg af TV2 Østjylland, som bringer en udsendelse om Randers Roklub og motionsroning en gang sidst i august måned. Vi venter i spænding.
Vejle Roklub rykker to pladser frem og er igen placeret som nummer fire. En placering man også
indtog i første og tredje runde. Fremgangen skyldes tre ting, skriver Jytte Vodstrup: Formiddagsroerne har været særdeles aktive, det elektroniske rokort giver mulighed for at annoncere efter rokammerater på bestemte tidspunkter, det giver flere roture og endelig er der flere, der har været på
langture, blandt andet til Samsø, Møn og Marstrand. Hvis aktiviteten fortsætter på samme niveau,
sætter vi ny kilometerrekord, slutter Jytte Vodstrup.

Med Marstrand agten kalder Jytte Vodstrup fra Vejle dette foto, der er taget på en af Vejles
langture.

Middelfart er fortsat i fremgang, og kan herudover glæde sig over, at klubben har mange gæster på
grund af den gode beliggenhed ved et fantastisk rofarvand. I juli måned har blandt andet Hellerup,
Fredericia, DSR, Skovshoved, Furesø, Svendborg og Haderslev besøgt Middelfart. Vi er glade for
gæster og kan kun opfordre til at komme og besøge os, hvis man er på Middelfartkanten, skriver
Klaus Scheffel.
HEI Rosport har haft to både tre dage på Limfjorden, hvor de roede fra Skive til Fur – Fur rundt og
retur. Herudover er det morgenroerne som er flittige og trækker godt op i kilometerstatistikken, fortæller Annie Kaalby.
Roklubben ARA rykker lidt tilbage. Juli har budt på lidt mindre aktivitet end vi ellers har set i år,
beretter Martin Albæk. Men vi har dog haft ture helt op i bunden af bugten, en tur til Saksild med
overnatning i Odder Roklub og en smuttur Skanderborg – Silkeborg og retur på en dag. Herudover
har der været sommerferielangtur omkring Sønderborg, Gråsten og på Flensborg Fjord.

Roere fra Roklubben ARA har været på langtur. Her er et hold i Flensborg Havn.
Næstformand i KVIK Peter Budtz bliver glad nu, for Roforeningen KVIK er med 18 pladsers fremgang rykket op i Supermotionsligaen. KVIK er en af de klubber, der har fået rettet en fejl i deres
indberetning. Denne gang er kajakroere ikke med i regnskabet, hvilket de jo heller ikke skal være,
og så får den stolte roforening den placering, den er berettiget til. KVIK har haft en båd Sjælland
rundt, ferskvandsroerne på Bagsværd Sø har spyttet godt i ”kilometerkassen” og endelig er der også
en god håndfuld særdeles flittige saltvandsroere, skriver Peter Budtz.
Fredericia Roklub er tilbage i Supermotionsligaen som nummer ni, og endelig er det også goddag til
endnu en nordjysk repræsentant i den bedste række. Nykøbing Mors Roklub rykker ni pladser frem
og når med i top ti. Godt skuldret.
Supermotionsligaen er denne gang geografisk mere spredt end set før, og det er jo dejligt at konstatere, at der bliver roet til, overalt i vores dejlig lille land.
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1. Division
Aarhus Studenter Roklub
Kolding Roklub
Nyborg Roklub
Haderslev Roklub
Roklubben Ægir
Aalborg Dame Roklub
Hadsund Roklub
Silkeborg Roklub
Odder Roklub
Kolding Dame Roklub

256,195
251,306
251,288
242,206
240,185
239,141
238,379
234,365
231,928
230,968

Aarhus Studenter Roklub rykker en enkelt plads tilbage, og mister dermed deres status som supermotionshold. Til gengæld kan klubben nu glæde sig over at være absolut tophold i 1. division. Også
Kolding Roklub må vinke farvel til Supermotionsligaen, men østjyderne plejer at komme igen. 24
pladser frem for Nyborg. Også her er der ryddet op i systemet, og samtidigt er aktiviteten steget.
Der er gået til åregaflerne i juli måned, skriver Brian Sørensen. Resultatet er, at de regerende mestre
nu kan indtage en tredjeplads i den næstbedste række.
Haderslev Roklub har haft roere på Mosel, Limfjorden og Lillebælt, skriver rochef Elsebeth Friis.
Aktiviteten medfører to pladsers fremgang for sønderjyderne.
Roklubben Ægir rykker fra en førsteplads ned i midterfeltet som nummer fem. Et par pladser tilbage
går det for Aalborg Dame Roklub, men klubben er dog tæt på sidste års resultat, fortæller Lise Pedersen. Ellers har juli været præget af, at Aalborg har været vært for ”Tall Ships Race”, en særdeles
flot oplevelse, som blev overværet af roerne på førsteparket i inriggere på ture ned gennem havnen.
Hadsund Roklub bevarer sin plads som nummer syv, mens Silkeborg vender tilbage til Motionsturneringen som nummer otte i 1. division.

Det er ren ro- og livsglæde. Asgar fra Odder Roklub er til Østjysk Event og
får en tur i et ”badekar”.

Odder Roklub kan berette om træningslejr for ungdomsroerne, en ferielangtur og mange nye medlemmer. I øvrigt går det forrygende i vores lille klub, skriver Per Amby.
Kolding Dame Roklub lukker døren i 1. division.
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2. division
Odense Roklub
Lyngby Roklub
Rønne Roklub
Birkerød Roklub
Skanderborg Roklub
Amager Ro og Kajakklub
Humlebæk Roklub
Nykøbing Sj. Roklub
Graasten Roklub
Tissø Roklub

230,645
220,340
216,426
210,507
210,132
210,055
202,423
199,129
197,477
195,500

Odense Roklub tager en pæn rutsjetur fra Supermotionsligaen til 2. division. Også Lyngby på andenpladsen må konstatere tilbagegang. Derimod er bornholmerne fra Rønne Roklub i fremgang. Vi
har gået til makronerne og roet øen rundt nogle gange og været på langtur i skærgården omkring
Karlskrona, fortæller Kurt Jensen fra Rønne.
Birkerød Roklub rykker en enkelt plads frem til nummer fire, mens Skanderborg rykker tre pladser
tilbage og er nu placeret som nummer fem. Skanderborg har været repræsenteret på DFfRs tur til
Finland, har forsøgt at ro Fyn rundt, men måtte opgive på grund af blæst og har haft besøg fra Ry
og Vejle.
I 2009 turneringen var ARK med i alle runder. I år sæsondebuterer amagerkanerne på en sjetteplads
i 2. division. Humlebæk Roklub ligger nummer syv lige foran Nykøbing Sj. Roklub.
Flere af roerne i Graasten, blandt andet ungdomsroerne har været i ”sommerferie-mode”, skriver
Kim Vestergaard. Men måneden bliver kilometermæssigt reddet af nogle medlemmer, der har været
på langtur, så vi er næsten oppe på 200 kilometer i gennemsnit. Tissø Roklub fuldender 2. division
som nummer ti.
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3. division
Varde Roklub
Svendborg Roklub
Skovshoved Roklub
Roklubben SAS
Roskilde Roklub
Faaborg Roklub
Strib Ro- og Kajakklub
Aalborg Roklub
Ishøj Roklub
Nakskov Roklub

193,434
188,537
185,879
182,088
181,879
176,872
173,234
168,297
166,314
161,149

Tredje divisions klubberne har ikke følt meget trang til at fortælle lidt om, hvad der gemmer sig bag
de nøgne tal. Varde Roklub ligger nummer et og det må være en trøst, nu da man ikke længere er i
2. division. Svendborg Roklub rykker 13 pladser frem og ender som nummer to.

Strib Ro- og Kajakklub på langtur ved Marstrand
For Skovshoved Roklub er det desværre også en række ned. Sidst var man nummer ti i 2. division,
denne gang er man nummer tre i 3. division.
Også roklubben SAS tager et ”pænt” dyk på 19 pladser, og er nu nummer fire. Roskilde og Faaborg
Roklub bevarer sine pladser fra sidst som henholdsvis nummer fem og seks.
Strib må også notere tilbagegang. Birthe Papsø fortæller: ”Den daglige morgenroning kunne i begyndelsen af måneden godt kræve det varme dress.
Juli er også ferie langtur. Her deltog et par medlemmer i en tur ved Marstrand, hvor DFfR har både
udstationeret. Dejlig tur karakteriseret af: Højsommer, bål, pille rejer, laks på grill, klipper, blå hav,
blå himmel, 24 timers regn, vandfald ved teltlejr, får drikker af bådene, meget hård vind, dejlig nødlejr, godt humør og dejlig, dejlig tur.”
Aalborg Roklub ligger nummer otte efter ti pladsers tilbagegang, mens Ishøj vender tilbage til turneringen på en niendeplads.

Flåden fylder 500 år i år. Et friskt pigehold fra Nakskov Roklub er taget en tur til Slotø, hvor det
hele startede, da Kong Hans i 1510 opførte et befæstet værft. Ruinerne ses endnu på Slotø.
Foto Finn Larsen.
Nakskov Roklub bliver rosinen i pølseenden. Med det yderste af neglene bevarer man sin status
som 3. divisionshold. Men vi satser på fremgang nu da ferien er overstået, udtaler en optimistisk
Leif Thygesen fra Nakskov Roklub. Men det vil roning.dk godt se, før vi tror på det!
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4. division
Hobro Ro- og Kajakklub
Præstø Roklub
Høruphav Ro- og Kajakklub
Roklubben Øresund
Greve Roklub
Lemvig Roklub
Sorø Roklub
Nibe Roklub
Bogense Ro- og Kajakklub
Jels Roklub
Roklubben Stevns
Grindsted Roklub
Thisted Ro- og Kajakklub
Ry Roklub

157,000
156,108
155,367
148,976
141,964
121,805
91,147
90,900
84,545
81,657
79,903
75,964
69,750
64,739

I 4. division finder vi denne gang hele 14 hold. I toppen er det fortsat Hobro Ro- og Kajakklub, der
huserer. To forhenværende 3. divisionshold ligger som nummer to og tre, nemlig Præstø og Høruphav Ro- og Kajakklub. Præstø har været vært for DFfRs ungdomslejr. Det blev en god oplevelse, siger Martin Poulsen.
Roklubben Øresund rykker to pladser tilbage som nummer fire. Mere tilbagegang på femtepladsen,
hvor vi finder Greve Roklub. Greve Roklub glæder sig til august, og håber at få lidt mere gang i
aktiviteten blandt andet træningen frem mod Karlebo Marathon.
Lemvig på sjettepladsen er kun otte meter efter sidste års resultat. Grunden til det relativt pæne resultat er de kilometer, som ungdomsroerne kom hjem med fra DFfRs landslejr. Vi håber ungdomsroerne kan holde takten resten af sæsonen, skriver Gorm fra Lemvig.

Mariager Fjord har mange læmuligheder, som Hobro-roerne benytter flittigt. Her er det Thor,
Bjørn, Lila, Leif, Bodil og Irma der tager en lille pause ved Katbjerg Odde. Foto Gerhardt Kløve
Jakobsen
Sorø sæsondebuterer som nummer syv. Nibe Roklub ligger nummer otte. En stor del af kilometerne
er roet af vores morgenroere, som er meget stabile. Der er blevet roet morgenroning i Nibe siden
1989. Man mødes hver onsdag kl. 05.30. Ind imellem står den på længere ture. I juli besøgte morgenroerne Aalborg for at se på de flotte skibe, der deltog i ”Tall Ship Race”, skriver Susanne Christiansen.
Bogense ligger nummer ni, lige foran Jels der har fået set sit kilometersystem efter, og det bevirker
desværre, at man ikke har været helt så flittige, som man ellers troede. Derfor rykker klubben denne
gang 18 pladser tilbage.
Roklubben Stevns er nummer 11, mens de tre sidste pladser indtages af Grindsted, Thisted Ro- og
Kajakklub og Ry Roklub i den nævnte rækkefølge.

August
Vi kan denne gang glæde os over, at der ikke er nogen klubber, der har forladt Motionsturneringen.
Ferietiden er så småt ved at være overstået, og dermed kommer den daglige aktivitet forhåbentlig
igen op i omdrejninger. En robåd er et dyrt, men herligt stykke legetøj. Sørg for at investeringen
ikke har været forgæves, snup en tur i noget af alt det gode materiel som klubberne stiller til rådighed.
Der deadline for næste indrapportering fredag den 10. september.
thygesen@nakskovnet.dk

Morgenholdet fra Nibe Roklub er taget til Tall Ship Race i Aalborg.

