Motionsturneringen

Fyrige fynboer i førerfeltet
Af Leif Thygesen
På papiret er det den næstmindste kreds med kun 13 klubber. Men i Motionsturneringen markerer
Fynskredsen sig på fornemmeste måde både kvantitativt og kvalitativt. Over 60 procent af
Fynskredsens klubber deltager og i Supermotionsligaen er man repræsenteret med fire hold, hvoraf
de to af holdene ligger nummer et og to. Jo, det er fyrige fynboer som, under fælles ledelse af
kredsformand general P. Dallmann, sætter sit præg på verdens bedste romotionsturnering.
Cirka 56 procent af Sjællandskredsens klubber deltager og Sjællandskredsen har tre klubber i
Supermotionsligaen. Jylland Syd er repræsenteret af to klubber i den bedste række. Mens
København kun har en enkelt klub med helt fremme. Jylland Nord har deltagelse af cirka 44 procent
af klubberne, men er ikke lige nu repræsenteret blandt de ti øverst placerede klubber. På Lolland
Falster er der plads til forbedring. Kun en enkelt klub er med.
Med i alt 57 deltagende klubber i denne runde lykkedes det lige med hiv og sving atter en gang at
sætte ny deltagerrekord. Fire nye klubber gør deres entre i Motionsturneringen, mens tre klubber
ikke har indrapporteret.
Det samlede regnskab ser sådan ud:
57 klubber med 5.560 roere har roet 1.501.949 kilometer, hvilket giver et gennemsnit på 270,135.
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Supermotionsligaen
Middelfart Roklub
Nyborg Roklub
Roklubben Furesø
Sorø Roklub
Svendborg Roklub
Fredensborg Roklub
Odense Roklub
Kolding Roklub
Vejle Roklub
Humlebæk Roklub

534,743
476,538
403,279
384,851
379,561
343,906
324,130
315,566
313,643
312,260

Middelfart ligger fortsat nummer et og der er stadig stor aktivitet med en lang række dagture uden
for dagligt rofarvand. Det giver bonus på kilometerkontoen, fortæller Klaus Scheffel.
Nyborg Roklub avancerer til andenpladsen. En del af Nyborg Roklubs kilometer er roet af Anne,
Bente, Inge B, Inge J, Mona og Hanne, der var på en fire dages ”Tøsetur” til Fåborg. Undervejs
kunne en af de to ”Inger” holde fødselsdag. Det blev fejret med blandt andet champagne, hjemmesammenlagt lagkage pyntet med stjålne brombær samt kaffe. Resterne af lagkagen fik en grum
skæbne, idet den blev kasseret fordi den ikke så pæn ud. Ak ja, verden er styret af skønhedsidealer.
Du kan læse hele historien på nyborg-roklub.dk
Roklubben Furesø er nu hovedstandens kandidat nummer et til Danmarks bedste Motionsklub.
Søroerne rykker en enkelt plads frem og er nu nummer tre.
Sorø Roklub, der siden starten af Motionsturneringen har ligget nummer to må denne gang
konstatere en tilbagegang på to pladser og er nu nummer fire. Svendborg rykker tre pladser frem til

en femteplads. Fredensborg Roklub forsvarer med succes sin sjetteplads, mens Odense rykker to
pladser tilbage og havner på en syvendeplads.
De to sydjyske klubber Kolding og Vejle ligger nummer otte og ni. For Koldings vedkommende er
der tale om et come back, idet koldingenserne lå i Supermotionsligaen i de to første runder, men
derefter måtte en tur ned i første division. Vejle Roklub har hele sæsonen været i
Supermotionsligaen, men har dog ind imellem ”levet livet farligt” i den tunge ende af ligaen. Men
vi er stadig tilfredse med det samlede tal. Vi nærmer os et slutresultat, som vil placere 2009 flot på
listen over ”de mest aktive rosæsoner i Vejle Roklubs historie”, skriver Jytte Vodstrup.
For elevatorholdet Humlebæk var det denne gang optur. Tre pladser frem og nordsjællænderne har
endnu en gang status som Supermotionsligaklub.
Billede Vejle
Billedtekst: I august var Vejles master-roere vært for et masterstævne med deltagelse af 85 roere
fra ni forskellige klubber. Det blev en dag med højt aktivitetsniveau på Svineryggen.
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1. Division
Amager Ro- og Kajakklub
Skanderborg Roklub
Aalborg Dame Roklub
Kolding Dame Roklub
Silkeborg Roklub
Fredericia Roklub
Skovshoved Roklub
Rønne Roklub
Randers Roklub
HEI Rosport

311,471
309,091
306,153
303,543
297,608
294,319
289,526
289,257
287,068
286,029

Amager Ro- og Kajakklub må en tur ned i første division efter at have været fast inventar i
Supermotionsligaen siden Motionsturneringens start. Der er dog kun sølle 789 meter op til en plads
i den bedste række, så mon ikke amagerkanerne vil kæmpe for snarest at vende tilbage til top ti?
Også Skanderborg Roklub må en tur ned i første division. Men til gengæld kan klubben glæde sig
over at man nu har 167 medlemmer. Det er det største antal i klubbens historie, fortæller Erik
Jensen.
I Aalborg Dame Roklub har man fået næsten alle kvinder af hus. 92,7 procent af klubbens
medlemmer har været aktive på vandet og de få der ikke har roet har adskillige gode grunde til den
manglende aktivitet. Nogen er skadede og andre gravide - Den slags overgår jo medlemmer af en
dameroklub en gang imellem, beretter Lise Pedersen fra Aalborg Dame Roklub. Ellers har den på
grund af ”Blæsten går frisk over Limfjordens vande” stået på ”Elastik-roning” som betyder først lidt
den ene vej - og så lidt den anden. Anstrengelserne er mundet ud i en tredjeplads.
På fjerdepladsen finder vi endnu en dame-roklub. Kolding Dame Roklub rykker seks pladser frem
og konsoliderer sig på flotteste vis i første division.
Silkeborg Roklub, der startede sin karriere som Supermotionsligaklub rykker to pladser frem og er
nu nummer fem. I Silkeborg er der flere og flere der kommer på banen. Kaninerne og seniorerne
trækker deres del af læsset, mens det har knebet for andre med at komme i gang efter ferien, skriver
Karen med det passende efternavn Skriver.

Både Fredericia og Skovshoved rykker en division op til første division. Fredericia er nummer seks,
mens Skovshoved kommer lige efter på en syvendeplads.
Rønne Roklub tager den hårde tur ned fra en førsteplads til en ottendeplads, mens Randers rykker
den modsatte vej tre pladser frem og en plads i første division.
HEI Rosport får lov til at lukke døren i første division. HEI Rosport var i løbet af august en tur til
Læsø for at forsøge at ro øen rundt. Der var sat tre dage af til projektet, men desværre nåede man
ikke længere end 16 kilometer. Så blev det stormvejr. Skide ærgerligt!! Skriver Annie Kaalby
Billede: HEI Rosport
Billedtekst: Som roere er vi underlagt naturen og det er ikke altid den er samarbejdsvillig. HEI
Rosport blev stoppet af stormvejr i deres forsøg på at nå Læsø rundt. Foto Egon Brink.
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2. division
Augustenborg Roklub
Roklubben Skjold
Lyngby Roklub
Roklubben ARA
Nykøbing Sj. Roklub
Odder Roklub
Haderslev Roklub
Roskilde Roklub
Roklubben SAS
Rudkøbing Roklub

285,103
281,696
277,242
269,764
268,053
267,491
261,090
259,372
255,586
252,936

Augustenborg Roklub mister de tre pladsers fremgang man fik i sidste runde, men kan dog trøste
sig med, at man nu er duks i anden division.
Roklubben Skjold mister syv pladser i det samlede klassement og må nu skrive anden division på
visitkortet. Seniorgruppen var i august på tur i det midtjyske og fik i løbet af cirka tre dage roet
2000 km fortæller Keld Lybke.
Lyngby Roklub er denne rundes raket. 16 pladser frem, men når man sammenligner med sidste
runde, hvor klubben rykke 22 pladser tilbage kunne man godt få mistanke om fejl i
indrapporteringen i sidste runde. Under alle omstændigheder ligger Lyngby lige nu nummer tre i
anden division. På fjerdepladsen finder vi Roklubben ARA. Århusianerne er dermed rykket tre
pladser tilbage. Nykøbing Sj. lå i sidste runde i første division, men må denne gang se sig placeret
som nummer fem i anden division.
Odder Roklub er ny i Motionsturneringen. Mange af kilometerne er roet af ungdomsafdelingen,
men der kunne have været flere såfremt vi havde både nok til behovet og de unge huskede at skrive
sig ind i den elektroniske rojournal, beretter Rochef Per Amby. I Odder betyder vestenvind roligt
vand under skrænterne langs kysten og det har august budt på, så der er blevet roet flittigt i Saksild
Bugt. For bare fem år siden havde Odder Roklub aldrig passeret 20.000 kilometer, men de sidste
fem år har budt på støt stigende aktivitet og i år har man indtil den 31. august roet næsten 29.500
kilometer.
Haderslev Roklub er rykket en enkelt plads tilbage og ligger nu nummer syv. I øvrigt skylder
undertegnede Haderslev Roklub og alle andre en kæmpe undskyldning. I reportagen fra tredje runde
skrev jeg:

Det er en særdeles aktiv 90-årig der kan fejre jubilæum. Klubben har fået mange nye medlemmer
og der er stor aktivitet på Haderslev Dam, hvor man netop i disse dage fejrer 50-års dagen for
Damkatastrofen, hvor 57 mennesker omkom ved en tragisk ulykke.
Naturligvis ”fejrer” man ikke årsdagen for Damkatastrofen. Det er noget man mindes. Jeg skal dybt
beklage det særdeles uheldige ordvalg jeg fik brugt. Det var både ubetænksomt og dumt. Undskyld.
Roskilde Roklub rykker fem pladser frem og er nu i anden division som nummer otte. Roklubben
SAS og Rudkøbing Roklub fuldender anden division som nummer ni og ti.
Billede: Aalborg
Billedtekst: Halv- huk - trekvart - hel! Aalborg Roklubs gamle firer fra DM i 1965 i Sorø er samlet
og på vandet igen efter 44 år. John Terp, Svend Jørgen Carstensen, Bjarne Pedersen og Peter
Laubek sætter båden ”Ib Stetter” på prøve, beretter Jens Brandt.. Foto cox Per Larsen
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3. division
Birkerød Roklub
Aalborg Roklub
Strib Ro- og Kajakklub
Tissø Roklub
Varde Roklub
Præstø Roklub
Roklubben Ægir
Hadsund Roklub
Helsingør Roklub
Greve Roklub

252,798
250,297
243,057
239,712
237,900
237,333
233,675
232,481
223,768
223,738

De to tophold i tredje division Birkerød Roklub og Aalborg Roklub er begge nedrykkere fra anden
division. Aalborg Roklub og Aalborg Dame Roklub har haft de syv medlemmer Per, Hanne, Britta,
Nina, Kirsten, Karen og William på ”Ø-hop i Det Sydfynske Ø-hav. Vores kvikke læser(og dem har
vi mange af) vil nu spørge: Hvordan bemander man robåde med syv roere på en langtur? Det gør
man heller ikke. En af roerne tog turen i kajak. Man besøgte blandt andet Langeland, Ærø, Strynø,
Birkholm, Drejø og Thurø. Udover roning bød turen også på udforskning af Marstal og der blev
også tid til at prøve en af landets flotteste minigolfbaner på Thurø Camping, skriver William Doelle
Christensen i sin beretning fra turen.
Strib Ro- og Kajakklub rykker syv pladser frem og ligger nu nummer tre i tredje division. August
har blandt andet bud på måneskinstur, hvor man ror ud i skumringen og nyder kaffen mens man
venter på månen og så står den ellers på roning i månens skær. Meget flot oplevelse skriver Birthe
Papsø. Herudover har otte af klubbens medlemmer været på langtur i farvandet omkring
Sydsjælland. Det blev en tur med masser af sol, godt rovejr og ålegilde undervejs.
Billede: Strib Ro- og Kajakklub.
Billedtekst: Birthe Papsø og Johannes Rasmussen fra Strib Ro- og Kajakklub er på vej hjem til
klubben i måneskin.
Tissø og Varde rykker begge tre pladser tilbage og må dermed opgive placeringerne som nummer et
og to i tredje division.

Præstø Roklub der ligger nummer seks, har blandt andet deltaget i Karlebo Marathon og så
afviklede man i starten af august en særdeles vellykket langdistancekaproning.
Roklubben Ægir ligger nummer syv. Hadsund er tilbage i Motionsturneringen på en ottendeplads.
Sidst Hadsund var med i Motionsturneringen lå klubben som nummer to i anden division, så der er
lidt at arbejde på for hadsunderne.
Helsingør Roklub, der ligger nummer ni har et fint samarbejde med Helsingborg og Landskrona.
Der står venskabskaproning med efterfølgende grill på programmet, når de tre øresundsklubber
mødes.
Nummer ti Greve Roklub har med succes deltaget i Karlebo Marathon, hvor det blev til guld og
bronze. Desuden hjemførte man pokalen for bedste hold samlet i Jysk Maraton/Karlebo Marathon i
mixklassen, fortæller en glad formand Susanne Pedersen fra Greve Roklub.
Billede: Helsingør
Billedtekst: Grillmester Peter Bruun, Helsingør Roklub er ved at gøre klar til at bespise en flok
sultne roere efter veloverstået venskabskaproning mellem Helsingør, Helsingborg og Landskrona.
Foto indsendt af Per Boalt.
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4. division
Ishøj Roklub
Faaborg Roklub
Gilleleje Ro- og Kajakklub
Nakskov Roklub
Frederikshavn Roklub
Graasten Roklub
Hundested Roklub
Roklubben Øresund
Hobro Ro- og Kajakklub
Høruphav Ro- og Kajakklub
Lemvig Roklub
Skive Roklub
Thisted Ro- og Kajakklub
Roklubben Stevns
Ebeltoft Ro- og Kajakklub
Grindsted Roklub
Brøndby Ro- og Kajakklub

208,431
208,250
207,636
202,392
199,361
180,750
180,690
178,333
167,206
163,880
155,070
143,333
112,500
88,384
68,435
66,409
52,818

Og så til den største division, rent deltagermæssigt. Sytten hold er denne gang med i fjerde division.
Duks er Ishøj Roklub, der i sidste runde var placeret i tredje division. Vejret har kortet turene noget
af. Men til gengæld tog man kaninerne med på en længere tur i forbindelse med kanindåben. Det
blev til en tur til Slusen i København og der blev spist frokost i Hvidovre, fortæller Carina
Christiansen.
Faaborg, der ligger nummer to, er Fyns repræsentant i fjerde division. Gilleleje Ro- og Kajakklub
var i sidste runde tophold i fjerde division, men må denne gang tage til takke med en tredjeplads.
Billede: Ishøj

Billedtekst: August måned er højsæson for Kanindåb hvor man ifølge traditionen sørger for at de
nye medlemmer bliver rigtige roere. Her er Kong Neptun og hans følge gået i land i Ishøj.
Lolland Falsters eneste repræsentant Nakskov Roklub er gået en plads tilbage. Nakskovs seks
morgenroere har været på en ”drengetur” til København, mens klubbens kvindelige senior afdeling
inviterede hele klubben med, da man arrangerede langtur til den største ø i Nakskov Fjord Enehøje.
Ni roere deltog og flere af dem overnattede på den spændende ø.
Nummer fem Frederikshavn Roklub er fortsat glade for deres nye seniorroere. Det skaber lidt ekstra
liv i klubben, da de jo har god tid til at hygge efter roningen, skriver Ulla Skov.
Ellers har Frederikshavn strammet lidt op på deres procedure for uddannelse af nye medlemmer og
har dermed lagt vægt på sikkerheden og det er jo altid vigtigt at tænke på sikkerheden.
Graasten Roklub ligger nummer seks og selvom man er gået et par pladser tilbage har der alligevel
været god aktivitet i den sønderjyske klub. Man har blandt andet været en tur Als rundt og
ungdomsroerne har været særdeles flittige, står der i mailen fra Gerda Strandholt.
Hundested Roklub bevarer sin plads som nummer syv, mens Roklubben Øresund rykker tre pladser
tilbage og nu ligger nummer otte. Hobro Ro- og Kajakklub rykker to pladser frem til en
niendeplads. Høruphav Ro- og Kajakklub og Lemvig Roklub der ligger nummer 10 og elleve er
begge rykket en plads tilbage.
Tove fra Skive Roklub har deltaget i FISA-turen i Lithauen. Man har også holdt et arrangement,
hvor man har forsøgt at få fat i tidligere/ikke så aktive medlemmer. Initiativet resulterede i fire
inriggere på vandet og man fik aktiveret tre ”passive” roere, skrive Helle R. Havtorn. Alt i alt
indbringer de roede kilometer Skive en 12. plads.
På plads nummer 13 er der status quo. Den besættes fortsat af Thisted Ro- og Kajakklub.
Roklubben Stevns rykker en enkelt plads frem til nummer 15, mens Grindsted Roklub fortsat er
placeret som nummer 16. Brøndby Ro- og Kajakklub er ny i Motionsturneringen. Brøndbys resultat
er nok ikke så prangende, men klubbens største problem er mangel på styrmænd/instruktører,
hvilket jo begrænser aktiviteten en del, skriver Rudolf Eisner.
Københavns Roklub, Herning Roklub og Bogense Ro- og Kajakklub har valgt at stå over denne
gang, men vi håber at se dem tilbage i Motionsturneringen næste gang.
Efterår
Ifølge kalenderen er vi nu gået ind i efteråret. Og de første lavtryk med deraf følgende regn og blæst
har da også passeret Danmark. Men der roes fortsat i de danske roklubber og ind imellem er der jo
også smukke dage med fremragende rovejr. Så er det med at komme på vandet og nyde den
specielle stemning efterårets lys, farver, lyde og lugte giver. Roere der er gamle nok til at have
oplevet morgensang i skolen vil sikkert huske Alex Graffs sang fra 1949, der blev indledt med
ordene: Septembers himmel er så blå, dens skyer lyser hvide. Tag en tur på vandet og konstater ved
selvsyn, at det stadig gælder - Også selvom du ikke har sunget morgensang i skolen. God tur.
thygesen@nakskovnet.dk
Billede Randers
Billedtekst: Playboy er ”et kulturelt magasin for mænd”, med fotos af såkaldte playmates. Med et
billede af Randers´ superflotte kanindamer Karina, Grethe, Helle, Merete, Judith, Ida Helene og
Solveig siger roning.dk: Playboy og Hugh Hefner gå hjem og vug! Foto indsendt af Vibeke
Christensen.

