Motionsturneringen 5. runde

Til kamp mod ”valgflæsket”
Af Leif Thygesen
Den 15. september går Danmark til valg for at vælge de politikere, der skal styrer landet de næste
år. I Motionsturneringens femte runde kan vi glæde os over, at 4.670 roere fra 48 klubber har valgt
at ro 1.301.921 kilometer til sammen. Ser man på energiforbruget, er det et bjerg af ”valgflæsk”, der
er blevet brændt af undervejs. Gennemsnit er pt. på 278,784 km/roer. Sammenligner vi med samme
tidspunkt sidste år, er vi stadig - på trods af en særdeles våd sommer - ”foran”, i det gennemsnittet
den gang var 270,518 km/roer.
Men ellers er der en god nyhed og en dårlig nyhed. Lad os tage den dårlige først: Seks klubber har
forladt Motionsturneringen i august måned. Og den gode nyhed er så, at det bevirker at alle hold i 4.
division og en god del af holdene i 3. division kan konstatere fremgang i tabellen. Og det kan man
da så glæde sig over.

Man kan godt føle sig lidt
lille ved siden af et stort
containerskib, skriver
Charlotte Gisselmann Jessen fra ARK. Fotoet er fra
Amager Regattaen i Dragør
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Supermotionsligaen
Nyborg Roklub
Randers Roklub
Bagsværd Roklub
Middelfart Roklub
HEI Rosport
Nykøbing Mors Roklub
Roklubben Furesø
Lyngby Roklub
Amager Ro- og Kajakklub
Vejle Roklub

486,750
475,110
418,905
387,667
386,500
381,037
373,195
370,620
344,701
325,284

Nyborg Roklub er fortsat duks i den bedste række, men Nyborgs forspring ned til Randers er i forhold til juli måned reduceret med 5 kilometer, så måske er kronjyderne gået ind i et kraftigt ”push”
her et par måneder før ”målstregen”.
Nyborg Roklub har haft deres gamle otter på vandet. Fodsparkene er fyldt med ormehuller, men
under kyndig ledelse af Martin Kiel lykkedes det alligevel, at få en god tur, fortæller Brian Sørensen.

Roere fra Vejle Roklub har været på
langtur på Mosel. Her er to Vejlebåde på vej igennem en stor luse.
Foto Ellen-Margrethe Christensen
Roere fra Randers har i august været på langtur i Lillebælt og desuden har en toåres inrigger deltaget i Sea Challenge Fyn. Men ellers har der været arrangeret en velbesøgt tur til Mellerup, hvor man
nød kaffen, en tur på cirka 35 kilometer, fortæller Vibeke Christensen.
Fra nummer tre Bagsværd Roklub beretter Lone Banke Rasmussen, at langt de fleste kilometer er
roet på Bagsværd Sø, hvor ung som ældre træner outriggerroningens ædle kunst.
Middelfart Roklub er fortsat i fremgang og er denne gang avanceret to pladser til en fjerdeplads.
Klaus Scheffel fra Middelfart konstaterer tørt(!), at det har været dejligt vejr mellem dråberne.
HEI Rosport rykker ligeledes to pladser frem, og ligger nu nummer fem. Annie Kaalby skriver:
Denne gang er vores kilometer fra Stockholm så kommet med. Vi roede syv dage i skærgården i det
fineste sommervejr. En halv time efter at vi havde forladt Stockholm stod det ned i stænger, hvilket
det så gjorde næsten hele vejen til Varberg. Hvor heldig kan man være.

Nykøbing Mors Roklub må konstaterer den mindst mulige tilbagegang på en plads og ligger nu
nummer seks.
Roklubben Furesø indtager syvendepladsen. Rochef Torben Sørensen rapporterer: Efter sommerferien er der kommet godt gang i roningen igen, og midt i euforien over at vi har fået en vaskeægte
verdensmester i klubben, kan vi også glæde os over et pænt antal roede kilometer i denne måned.
De daglige ture på Furesøen fylder jo mest i kilometerregnskabet, men klubben har også været på
den traditionelle sensommertur i Københavns Havn, hvor vi udover kanalerne i det centrale København fik set slusen, de nærmest venezianske kanaler i sydhavnen og Trekronerfortet mod nord.
ARK rykker en enkelt plads tilbage og er nu nummer ni. Charlotte Gisselmann Jessen kan fortælle
om Amager Regattaen: Mange roere samledes til den årlige Amager Regatta i Dragør Roklub, hvor
vi stillede op med så mange hold som muligt. Vi kunne dog ikke mønstre et hold til Herre 60+ og
ungdomsroere sculler, men ellers var vi på pletten til de resterende løb. Vi stillede endda et hold
med fire friske ungdomsroere til en inrigger firer. De vandt en flot sejr, og hertil skal det siges, at
ungdomsroerne alle var kajakungdomsroere, og to af dem havde aldrig siddet i en inrigger før. Flot
så det ikke ud, men sejren var sikret, og alle var glade. Og hvem ved måske får de fire kajakroere
lyst til at prøve kræfter med en inrigger igen.
I Vejle Roklub har de kilometermæssigt roet ”Jorden rundt”. Det er efterhånden sådan i Vejle, at
hvis vi ikke når ”Jorden Rundet”, så er det en dårlig sæson, skriver Jytte Vodstrup. Vejlenserne belønnes for deres flid med en 10. plads i Supermotionsligaen.
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1. Division
Skanderborg Roklub
Svendborg Roklub
Kolding Roklub
Roforeningen KVIK
Odder Roklub
Aalborg Dame Roklub
Silkeborg Roklub
Odense Roklub
Kolding Dame Roklub
Roklubben ARA

321,508
319,000
316,909
315,884
310,400
305,422
301,882
292,941
287,693
285,784

Skanderborg rykker en enkelt plads frem og indtager nu førstepladsen i 1. division. I Skanderborg
holder man kanindåb ved at ro en tur med kaninerne. Det var et populært tiltag, og mange af årets
nye roere deltog, skriver Erik Jensen.
Andenpladsen i 1. division går til Sydfyn i form af Svendborg Roklub. Svendborgenserne kan glæde sig over fire pladsers fremgang.
For Kolding Roklub er det status quo på tredjepladsen. I antal mm regn, når vi ikke Gedser, men det
er tæt på. Regn og rusk har ikke været befordrende for roningen, skriver Uffe Lau Sørensen fra
Kolding.
Roforeningen KVIK rykker tre pladser tilbage og er nu nummer fire. Peter Budtz filosoferer: For os
saltvandsroere virkede august blæsende og regnfuld, eller er det bare en dødssyg undskyldning for
manglende kilometre? Har sommeren virkelig været så dårlig som vi siger, jeg husker da mange
gode dage med røde skuldre og lår.

Selvom der var byger i
august brød solen også
igennem. Den smukke
regnbue er ”skudt” af Peter Budtz fra Roforeningen
KVIK
De første otte roere i KVIK, har fået sneget sig over tusinde kilometer, og rapportør til Motionsturneringen Peter Budtz har ved flid og list - han smugror med naboklubben - fået erobret førstepladsen.
Oder Roklub rykker en enkelt plads tilbage, og er nu nummer fem, mens det går fire pladser frem til
sjettepladsen for Aalborg Dame Roklub. Lise Pedersen Aalborg Dame Roklubs flittige kontaktperson til Motionsturneringen skriver: I august måned har vi rigtig glædet os over at samtlige årets 17
kaniner virkelig har ”bidt sig fast” og ror med liv og sjæl, så snart forholdene tillader det! Vi har
haft dem alle minus to, der desværre var skadede, med på en herlig kaninlangtur i blidere omgivelser, nemlig til Ry, hvor vejret tilligemed viste sig fra en af sine smukke sider!
Andre seks medlemmer af klubben har været på ferielangtur ned gennem Lillebælt og rundt i det
sydfynske øhav – bestemt også en oplevelse med store vejr-mæssige udfordringer til alle, gode oplevelser og en del grænse-afprøvning!

Seks både fra Aalborg Dame Roklub på vej
til Himmelbjerget. Foto Lise Pedersen

Grænser har vi også prøvet af på hjemmebane, idet vi som tilbud til alle medlemmer har gennemført
en kæntringsøvelse i ”rigtigt Limfjords-vand” med masser af strøm samt ålegræs og tang i uundgåelig mængde – hele 18 medlemmer gennemførte i fin stil, og mange flere så på – til næste år tror vi
bestemt, at mange flere vil vælge at afprøve turen i ”baljen” på egen krop!! Lærerigt var det i hvert
fald, og oplevelsen blev fulgt af en rigtig god snak om sikkerhed i roning i al almindelighed. Bestemt noget, vi vil videreudvikle på!
Silkeborg Roklub ligger nummer syv. Det er en tilbagegang på to pladser, men det er der nu en god
grund til. I Silkeborg har man haft travlt med at holde Ildfestregatta, skriver Lene Søby.
Odense, Kolding Dame og Roklubben ARA lukker 1. division som nummer otte, ni og ti. For
Odense og Kolding Dame er der tale om fremgang, mens århusianerne må notere en lille tilbagegang.
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2. division
Strib Ro- og Kajakklub
Fredericia Roklub
Sønderborg Roklub
Rudkøbing Roklub
Tange Roklub
Humlebæk Roklub
Aarhus Roklub
Birkerød Roklub
Varde Roklub
Roklubben SAS

274,050
272,248
269,293
268,727
268,217
263,913
254,493
252,280
251,151
250,241

Strib Ro- og Kajakklub er denne rundes raket og rykker ikke mindre end 12 pladser frem, og er nu
en stolt nummer et i 2. division. Også Fredericia Roklub har en pæn fremgang på fem pladser og
Sønderborg rider også på ”den grønne bølge” med tre pladsers fremgang.

Vibe Jørgensen og Kristine Schwarz fra Roklubben SAS har de
helt store smil på efter en succesrig Amager Regatta

Midterfeltet i 2. division fra nummer fire til nummer syv, Rudkøbing, Tange, Humlebæk og Aarhus
må alle konstatere tilbagegang, der svinger fra syv til en enkelt plads tilbagegang. Hårdest er det
gået ud over Tange og Aarhus med henholdsvis syv og tre pladser tilbagegang, mens Rudkøbing og
Humlebæk holder skindet nogenlunde på næsen med kun en plads tilbagegang.
Birkerød rykker et par pladser frem og er nu nummer otte. I Birkerød har man i år købt otte kajakker og er begyndt med uddannelsen af nye kajakroere, fortæller Robert Doeleman.
I Varde har august for det meste budt på roture op og ned af Varde å og så har man også haft tid til
at døbe 16 kaniner, fortæller Lene Balje fra Varde. Den flittige åroning belønnes med fem pladsers
fremgang til en niendeplads i 2. division.
2. division fuldendes af Roklubben SAS der har deltaget i Amager Regattaen, som er en venskabskaproning mellem Roklubben SAS, Roklubben Øresund, Dragør Roklub, ARK og B & W Roklub.
Roklubben SAS roede sig til to pokaler og en del andenpladser, beretter Erik Nielsen.
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3. division
Skovshoved Roklub
Roklubben Skjold
Præstø Roklub
Rønne Roklub
Roskilde Roklub
Nivå Roklub
Aalborg Roklub
Hobro Ro- og Kajakklub
Faaborg Roklub
Nakskov Roklub

249,965
249,247
246,731
244,395
244,391
241,016
212,712
212,429
190,860
181,174

I Skovshoved Roklub kan man glæde sig over flere
ting. Dels en førsteplads i 3. division i Motionsturneringen og dels at klubben har anskaffet en 4x+ Coastal
båd. Lene Svanebjerg fortæller fra Skovshoved: I
Skovshoved er vi rigtig glade for vores nye medlemmer, og når de bliver frigivet skal det fejres på en festlig måde. I år havde vi valgt at byde på en lille overraskelsen på vores dækmole ”Bananen” Det vakte stor
moro hos kaninerne da de efter roturen blev mødt af en
butler med champagneglassene klar.
Skovshoved har i år indført en ny bådtype, idet klubben
er indgået i et samarbejde med DFfR om at udbrede
kendskabet til coastal båden i Danmark. Det er en meget spændende bådtype der kan klare en del bølger og
den er hurtigt blevet meget populær i Skovshoved.
Formanden for Dansk Forening for Rosport Henning
Bay Nielsen døbte båden ved årets kanindåb.
Roklubben Skjold ligger nummer to, og det er en femgang på fem pladser.
På tredjepladsen finder vi Præstø. Martin Poulsen kan fortælle om en travl måned i Præstø Roklub.

Otte Præstø-roere havde en pragtfuld tur til venskabsklubben Furesø. Vi havde kanindåb for 12 kaniner lørdag den 13. august samtidigt med Langdistancen i København. En masse forberedelse til
DM finalen den 27. august. Da jeg startede hjemmefra silede regne ned, og jeg tænkte det er sgu´
godt det regner af nu. Men vi skulle blive klogere. Først blev 10km udsat og senere aflyst og desværre også 25km distancen, og mens vi ventede på bedre vejr kom 5cm regnvand ind i hallen, hvor
aftens DM fest skulle afholdes. Men nogle snarrådige Præstø folk fik fejet vandet væk igen. Så dagen endte i det store ingenting, til stor ærgrelse for alle de roer der kommet langvejs fra og for os.
Vi håber at gense en masse roer til en ny kaproning i Præstø 2013.

Der blev ikke roet ved DM
langdistancefinalen i
Præstø på grund af lyn og
torden over Præstø Fjord,
men til gengæld havde
kreative Præstø-roere fundet på anden anvendelse af
en inrigger
Foto Martin Poulsen
Rønne Roklub rykker en enkelt plads frem og er nu nummer fire, mens Roskilde rykker fire pladser
tilbage til en femteplads.
Også Nivaa Roklub må konstatere tilbagegang. Otte pladser ned til en sjetteplads i 3. division. Aalborg Roklub rykker fire pladser frem og er nu nummer syv. Jens Brandt skriver fra det nordjyske:
Søndag den 28. august blev Aalborg Roklub 125 år, det blev fejret lørdag den 27. august og trak
mange medlemmer til klubben - også medlemmer der ikke har deres daglige gang i klubben.
Her iblandt Henrik Vejlstrup, der tog turen over Atlanten for at deltage i jubilæet. Henrik har været
aktiv medlem af klubben siden 60'erne. Selv om Henrik flyttede til USA i starten af 70'erne for at
arbejde som pilot, har han fastholdt sit aktive medlemskab.
Hobro Ro- og Kajakklub har deltaget i DFfRs sommertur i det Sydfynske Øhav i august. Det var
oplevelsesrig uge, med roning i et meget afvekslende farvand under ret forskellige vejrforhold.
Blandt andet langturskilometerne tjent på sommerturen er med til at sende Hobro Ro- og Kajakklub
fem pladser frem i tabellen til en ottendeplads.
Vi bliver i det Sydfynske Øhav, idet vi på niendepladsen finder Faaborg Roklub. Det er en fremgang på tre pladser.
Rosinen i pølseenden i 3. division er Nakskov Roklub. I Nakskov har Ebbe Andersen, der udover at
være inkarneret morgenroer også er en spasmager holdt valgmøde på en rotur. Der manglede ikke
noget, valgflæsk i form af flæskesvær, en lille én til (løgn)halsen og i stedet for røde faner, blev der
viftet med røde pølser. Ebbe Andersen skriver blandt andet i sin beretning på Nakskov Roklubs
hjemmeside: Styrmanden (Ebbe. Red) mente, han sendte så tydelige politiske signaler, som det var

ham muligt uden at overskride roklubbens politiske neutralitet, men opfattede samtidig besætningens totalt manglende evne til at opfange disse signaler.
Hjemturen blev noget af et nedtur for styrmanden. Han mente selv, han havde gjort en aktiv indsats
i demokratiets tjeneste, men det var gået fuldstændig hen over hovedet på de øvrige. De bare nød
maden, sprutten, snakken, vejret, turen, ja, det hele – og sådan har vi det faktisk tit på vores morgenture!

Otto Møller, Klaus Bøggild, Lars Dan Jensen og
Henrik Stolt Rasmussen
morgenroere fra Nakskov
Roklub vifter med ”de røde
faner”.
Foto Ebbe Andersen
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4. division
Høruphav Ro- og Kajakklub
Ribe Roklub
Nibe Roklub
Lemvig Roklub
Greve Roklub
Jels Roklub
Roklubben Stevns
Bogense Ro- og Kajakklub

176,031
165,319
163,913
159,151
151,463
145,316
113,414
101,333

I 4. division er der denne gang kun otte hold med, men det bevirker til gengæld, at alle kan konstatere fremgang, og det kan man da godt tillade sig at glæde sig over. Førstepladsen går denne gang til
Høruphav Ro- og Kajakklub. Kirsten Jørgensen fortæller om en fællestur for robåde og kajakker: Vi
skulle ro til Vibæk Vandmølle, hvor aktivitetsudvalget havde sørget for landgangsbrød til alle deltagere. Vi mødtes på havnen kl. 10.00 og på det tidspunkt blæste det 6 m/s fra SØ og DMI meldte
op til 10 m/s ved middagstid, så roturen måtte opgives.
Vi pakkede derfor mad og drikkevarer i en trækvogn og gik cirka tre kilometer ud af Gendarmstien
til et sted med borde og bænke, hvor vi nød udsigten over vandet og maden. Tilbage i klubhuset var
der kaffebord - en anderledes, men dejlig dag i rovenners selskab.
Ribe og Nibe ligger i Motionsturneringen - i modsætning til geografien - lige ved siden af hinanden
som nummer to og tre. Fra nummer fire Lemvig skriver Gorm: Så er endnu en måned gået, og vi

har fået de to både hjem, som vi havde på langtur fra Lemvig til Hals – de tilbagelagde hver i sær
212 kilometer med skiftende besætninger, og havde solen og det godt vejr i ryggen på hele turen.
Udover langturen har de tilbageværende roere også været flittige i løbet af august måned, så vi ender på et tal, der faktisk er højere end de sidste par år, hvor vi har indberettet til Motionsturneringen.
Greve Roklub er tilbage i Motionsturneringen som nummer fem. Fra nummer seks Jels Roklub fortæller Poul Erik Jørgensen: Månedens store scoop var "store aktivitetsdag" hvor der blev roet
"stjerneløb" med løsning af forskellige opgaver undervejs, og "pirateri" som drejede sig om at stjæle
balloner hængende i en snor efter båden fra de andre deltagende.
Roere fra Roklubben Stevens på tur i Københavns Havn.

Fra nummer syv Roklubben Stevens skriver Erik Trøigaard:
Vores farvand har ikke vist sig fra den bedste side i år. Mange
medlemmer har valgt tørroning i denne sommer. Når vores
eget vand ikke kan bruges, er det godt vi kan låne noget Københavner vand og nogle fine både i Københavns Roklub.
Bogense Ro- og Kajakklub får æren af at være bagtrop for Motionsturneringens femte runde i 2011.
lthygesen@youmail.dk

