
Motionsturneringen 6. runde 

Kampen om førstepladsen spidser til 

 
Af Leif Thygesen 
Spændingen gennemsyrer Randers Fjord, Gudenåen og Storebælt, så voldsomt, at man kan frygte, 
at Dansk Forening for Rosport får miljømyndighederne på nakken. I årets tre første runder af Moti-
onsturneringen førte Randers Roklub - på et tidspunkt med næsten 25 kilometer mere i gennemsnit 
end Nyborg. Men i juli måned overtog fynboerne duksepladsen, en placering som man også kunne 
indtage i august, men her i september slår Randers igen og sender Nyborg ned på andenpladsen. 
Men det er en skrøbelig føring på kun 3,692 kilometer, så der er lagt op til en gyser af rang, når 
slutstillingen opgøres pr. 31. oktober. Randers eller Nyborg, hvem tør du spille på? Det ser ud til, at 
de øvrige hold i Supermotionsligaen må nøjes med outsider rollen. 
 

 
Roere fra Middelfart Roklub har gjort landgang på Fænø Kalv. 
 
Men ikke kun i Supermotionsligaen er førerholdet blevet detroniseret. I de øvrige fire divisioner er 
alle tophold fra sidste runde også presset væk fra førstepladsen. I 1. division er det KVIK, der er 
kommet fra kølvandet som nummer fire, der har sat sig til rette som nummer et inden sidste runde, 
mens det i 2., 3. og 4. division er nedrykkerne Kolding Dame Roklub, Roklubben SAS og Aalborg 
Roklub, der trøster sig med en førsteplads efter degraderingen på en division. 
Samlet set er 2011 stadig en glimrende sæson, og selvom der i mange indberetninger klages over 
dårligt rovejr i september, er det samlede resultat stadig bedre end i 2010. På bundlinjen står: 5.095 
roere fra 52 klubber har roet 1.619.452 kilometer, hvilket giver et snit på 317,851 km/roer. På sam-
me tidspunkt sidste år var gennemsnittet 309,772 km/roer, så der er stadig fremgang, selvom det 
måske ikke er verdens største forspring, men der er begrundet håb om, at rekorden fra 2009 på 
336,006 km/roer står for fald. Så det er med at udnytte den sidste tid på vandet og presse hver en 
kilometer ud af vejr-, vind og lysforhold.  Måske er det lige nøjagtigt den sidste rotur i halvmørke i 



koldt og blæsende vejr, der sikrer jeres roklub en præmie og samtidigt er med til at forbedre den 
samlede rekord. 
 
Dobbelt op på præmierne 
For yderligere at hælde benzin på bålet, kan det oplyses, at der lige nu arbejdes hårdt i kulissen på at 
skaffe flere midler til Motionsturneringen, således at det vil være muligt at fordoble præmierne, så 
en førsteplads i Supermotionsligaen vil give 2000 kroner, anden- og tredjepladsen 1000 kroner, 
mens der vil være kr. 1500 til de øvrige divisionsvindere. Herudover vil der være flere andre præ-
mier, så også af den grund, er der yderligere motivation til at tage en rotur. Om det lykkes at skaffe 
de forhøjede præmier afsløres i næste runde, men ellers er der æren og håneretten at ro om – og det 
er med den menneskelige natur in mente - præmier, der kan bringe sjælefred og satisfaktion. Og 
husk så under alle omstændigheder er der tilfredsstillelsen og glæden ved at ro en tur sammen med 
vennerne. Så i virkeligheden er alle vindere. 
 

 Supermotionsligaen  

1 Randers Roklub 563,725 

2 Nyborg Roklub 560,033 

3 Bagsværd Roklub 515,284 

4 Middelfart Roklub 454,485 

5 Roklubben Furesø 452,024 

6 HEI Rosport 432,290 

7 Nykøbing Mors Roklub 428,667 

8 Amager Ro- og Kajakklub 407,597 

9 Vejle Roklub 381,873 

10 Lyngby Roklub 378,758 
 
Vi vil kæmpe til sidste mand for at få førstepladsen hevet hjem til Nyborg, skriver Brian Sørensen. 
Og der bliver nok også brug for at kæmpe for førstepladsen, i det Nyborg i denne runde må se sig 
overhalet af Randers. Men ellers kan Brian fortælle, at Nyborg har lånt Aarhus Roklubs nye coastal 
båd for at teste den nye bådtype. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Roere fra Nyborg Roklub har 
været ude at prøve en 4X+ 
coastal båd. 



Fra Randers skriver Vibeke Christensen, at klubben har deltaget i Nordjysk kreds´ sidste Løv-
faldstur i Aalborg. De seks deltagere fra Randers blev suppeleret med 39 andre roere fra de øvrige 
12 nordjyske klubber, så der var fin opbakning. 
Fra Bagsværd Roklub, der bevarer sin tredjeplads, kan Lone Banke Rasmussen fortælle om træning 
op til DM, træning til Firer Grand Prix og træning til Copenhagen Harbour Race, hvor Bagsværd 
stiller med to motionsottere. 
Status quo er det også for Middelfart på fjerdepladsen. Det smukke vejr i sidste uge af september 
blev udnyttet til det yderste, og der blev roet stort set på alle tider, så længe det var lyst, skriver 
Klaus Scheffel. 
De regerende mestre fra Roklubben Furesø indtager femtepladsen. 16 roere fra klubben har været 
på tur til Ry og har roet Silkeborgsøerne tynde i en weekend, hvor man var begunstiget med fanta-
stisk vejr. Furesø har desuden haft besøg af Københavnskredsen, hvor ni inriggere stævnede ud, 
men ellers har medlemmerne forsøgt at redde æren i Motionsturneringen ved at tage et par ekstra 
ture på Furesøen og omkringliggende søer, herunder vores traditionelle Lyngbytur, skriver Rochef 
Torben Sørensen. 
HEI Rosport rykker en enkelt plads ned. Det rykker jo ikke helt som tidligere på sæsonen. Det tidli-
ge mørke gør, at medlemmerne har svært ved at nå en tur på hverdage, hvor arbejdet skal passes, 
men også kraftig østenvind har drillet. Men vi har stadig god aktivitet, noget af den er bare rykket 
indendørs, fortælle Annie Kaalby. 
Også Nykøbing Mors må konstatere en enkelt plads tilbagegang i forhold til sidste runde, og er nu 
placeret som nummer syv. 
ARK rykker en plads frem og er nu nummer otte. I ARK har man netop på en ekstraordinær gene-
ralforsamling besluttet, at der skal bygges nyt klubhus og bådhal. På rofronten træner man til Co-
penhagen Harbour Race, og så glæder man sig over to guldmedaljer ved Karlebo Marathon. En i 
kvindeklassen og en i mixklassen, hvor vinderholdet var en kombineret båd fra ARK og KR, skriver 
Charlotte Gisselmann Jessen. 
Vejle rykker en plads frem og konsoliderer sig i den bedste række som nummer ni. Jytte Vodstrup 
beretter, at september har været lidt underlig, med meget skiftende vejr, men når forholdene har 
været til det, har medlemmerne roet som gale. Flere kæmper også en brav kamp for at nå en guld- 
eller sølvåre, så både de og Jytte Vodstrup håber på godt rovejr i oktober. 
Lyngby Roklub rykker to pladser tilbage, men er dog fortsat lige akkurat mellem de ti bedste klub-
ber i Danmark. 
 

 1. Division  

1 Roforeningen KVIK 372,453 

2 Kolding Roklub 370,491 

3 Skanderborg Roklub 369,067 

4 Aalborg Dame Roklub 356,840 

5 Odense Roklub 354,765 

6 Svendborg Roklub 354,467 

7 Odder Roklub 354,094 

8 Silkeborg Roklub 338,459 

9 Rudkøbing Roklub 335,697 

10 Roklubben ARA 329,273 
 



I 1. division har Roforeningen KVIK tilbageerobret førstepladsen, efter at den i august var ”lånt ud” 
til Skanderborg. Nogle af KVIKs kilometer er roet i Grækenland, men roerne, der tog af sted til 
Pelepones, måtte konstatere, at også i Grækenland kan blæsten sætte en stopper for roningen, så det 
blev ikke til helt så mange kilometer, som man havde håbet, skriver Peter Budtz. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grækenlandsfarerne fra KVIK 
glæder sig over vindstille og sen 
efterårssol over Øresund. 
 

Kolding Roklub rykker en plads frem, og som andre steder i landet er det den sidste uge af septem-
ber, der bød på sommervejr, der redder måneden rent kilometermæssigt, rapporterer Uffe Lau Sø-
rensen. 
Skanderborg må som sagt afgive førstepladsen til KVIK og midtjyderne er nu nummer tre. Skan-
derborg har været på langtur på Flensborg Fjord og har desuden deltaget i en madpakketur sammen 
med roere fra 12 af kredsens klubber. 
Aalborg Dame Roklub rykker to pladser frem. Lise Pedersen skriver: Vi havde en fin 95 års fød-
selsdag med 45 roere på vandet, stor sammenskuds-brunch med fejring af jubilarer samt efterføl-
gende kanindåb. Senere på måneden havde sidste sæsons kaniner shelter-overnatningstur i Ryå, 
mens vores seniorroere desværre måtte opgive en tilsvarende planlagt tur på grund af vejret. 
Den sidste weekend samledes over 50 roere fra 14 nordjyske klubber til den absolut sidste løv-
faldstur som Nordjysk Kreds – men enigheden om, at denne tradition skal fortsætte også fremover 
var absolut udelt under aftenen meget hyggelige festmåltid. 
Odense Roklub rykker tre pladser frem til en ottendeplads, mens det går fire pladser tilbage for 
Svendborg, der nu er nummer seks. 
Fra nummer syv Odder Roklub skriver Per Amby: Roerne i Odder Roklub har været flittige på alle 
fronter denne september måned 2011. Eliten og de unge har deltaget i VM, Aarhus Open og Dan-
marksmesterskaberne på Brabrand Sø. Odder Roklub har samarbejde med snart 10 skoler i Odder 
og den nordlige del af Aarhus. Cirka tre gange månedlig er der en 6., 7. eller en 8. klasse på besøg. I 
cirka to timer øver disse elever på vandet og konkurrere på romaskiner. Resultatet af dette samar-
bejde giver cirka 20 - 30 nye unge roere hvert år. 
Silkeborg Roklub kan berette om en tur til Skanderborg med 17 deltagere. Det er dog fortsat klub-
bens roere over 60 år, der har roet en stor andel af de roede kilometer, fortæller Lene Søby. Silke-
borgs aktivitet belønnes med en ottendeplads i 1. division. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aalborg Dame Roklubs 
”kaniner”. 
 

Rudkøbing Roklub rykker fem pladser frem og er nu nummer ni i den næstbedste række. 
Roklubben ARA har haft ”Den hurtige Løvfaldstur”, som er en tur på Gudenåen fra Skanderborg til 
Tange. I år deltog ikke mindre end 21 personer, som kunne nyde noget af det flotteste efterårsvejr, 
skriver Martin Albæk. Roklubben ARA fuldender 1. division på en 10. plads. 
 

 2. division  

1 Kolding Dame Roklub 325,875 

2 Fredericia Roklub 310,683 

3 Sønderborg Roklub 307,138 

4 Nivå Roklub 306,614 

5 Humlebæk Roklub 304,340 

6 Roklubben Skjold 301,183 

7 Præstø Roklub 298,539 

8 Strib Ro- og Kajakklub 296,952 

9 Tange Roklub 292,170 

10 Birkerød Roklub 291,979 
 
Klubberne i 2. division har ikke haft den helt store lyst til at fortælle om deres motionsroning. Kol-
ding Dame Roklub rykker to pladser og dermed en division ned. Til gengæld kan man glæde sig 
over nu at ligge på en førsteplads. Kolding Dame Roklub har blandt andet deltaget med fem roere i 
en madpakketur på Skanderborg søerne. Det var en fin tur selvom det var en lidt blæsende omgang, 
skriver Jette Hvidtfeldt. 
Fredericia Roklub og Sønderborg Roklub holder deres pladser som henholdsvis nummer to og tre, 
mens Nivå Roklub er rundens raket med hele 12 pladsers fremgang til en fjerdeplads i 2. division. 
Humlebæk og Skjold kan ligeledes glæde sig over fremgang. Humlebæk rykker en plads frem til en 
femteplads, mens Roklubben Skjold rykker seks pladser i den rigtige retning op til en sjetteplads. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jan S., Flemming V. og 
Søren Hansen Fra Præstø 
Roklub på vej i mål ved 
Karlebo Marathon. 
 

 
Også seks pladsers fremgang er der til Præstø Roklub. September er altid en begivenhedsrig måned 
i Præstø. Tre både deltog med succes i Karlebo Marathon. På forhånd går vi ikke efter medaljerne, 
men Helsingør: Havde vi bare vidst, at vi kun var to minutter efter jer på fjerdepladsen, så havde vi 
nået jer, skriver Martin Poulsen. I september er der også venskabsmatch mellem Præstø, Vording-
borg, Viking og Stevns. Bedste klub blev Viking, men Præstø opnåede en ærefuld andenplads. 
Strib- Ro- og Kajakklub rykker syv pladser tilbage og er nu nummer otte. Vejret bærer dog en stor 
del af skylden for den lidt voldsomme tilbagegang. Blandt andet har man et par gange måttet aflyse 
en tur på vandet for 8. klasser fra to af de lokale skoler. Men det er friske unge mennesker, så det er 
alligevel en fornøjelse at have besøg af dem, skriver Birthe Papsø. 
Som nummer ni og ti finder vi Tange og Birkerød. Begge klubber må notere tilbagegang. For Tan-
ges vedkommende drejer det sig om fire pladser, mens Birkerød kan nøjes med to. 
 
  

 3. division  

1 Roklubben SAS 289,648 

2 Ishøj Roklub 289,469 

3 Hadsund Roklub 288,906 

4 Aarhus Roklub 286,170 

5 Varde Roklub 285,057 

6 Roskilde Roklub 277,861 

7 Rønne Roklub 262,000 

8 Hobro Ro- og Kajakklub 259,452 

9 Skovshoved Roklub 256,286 

10 Nykøbing Sj. Roklub 251,254 
 



Heller ikke klubberne i 3. division er præget af den store fortællelyst, så det er lidt tyndt med de 
supplerende oplysninger til de tørre tal. 
Roklubben SAS rykker en plads tilbage, men det er til en førsteplads, så mon ikke de tager tilbage-
gangen med stoisk ro i sydhavnsklubben. 
Ishøj og Hadsund vender tilbage til Motionsturneringen som henholdsvis nummer to og tre i 3. divi-
sion. Det er noget tilbagegang for begge klubbers vedkommende. I juli var Ishøj nummer syv i 1. 
division, mens Hadsund var nummer ni i 2. division, men under alle omstændigheder, er det dejligt, 
at både Ishøj og Hadsund igen vil være med til ”at lege”. 
Aarhus Roklub rykker syv pladser tilbage og må således rette visitkortet fra 2. division til 3. divisi-
on. 
I Varde Roklub var man så dygtige og heldige, at man havde planlagt tur til Randers i en weekend 
med godt vejr. 16 varderoere og ni randersroere roede en fantastisk fællestur på Randers Fjord, ud-
taler Lene Balje. 
Roskilde rykker en enkelt plads tilbage og er nu nummer seks. Rønne Roklub har også været ramt 
af for megen blæst, men vi håber på et par gode ture inden vi stryger standeren, skriver Kurt Jensen. 
Bornholmerne rykker tre pladser tilbage til en syvendeplads. 
I Hobro Ro- og Kajakklub, der stadig er placeret som nummer otte, har mange trodset vejret og væ-
ret på vandet, skriver Sigurd Østergaard. 
Skovshoved rykker otte pladser tilbage og er nu nummer ni, mens Nykøbing Sj. vender tilbage til 
Motionsturneringen som nummer ti i 3. division. Sidst Nykøbing Sj. var med i Motionsturneringen 
lå man nummer to i 3. division. 
 

 4. division  

1 Aalborg Roklub 240,804 

2 Haderslev Roklub 237,402 

3 Graasten Roklub 221,522 

4 Faaborg Roklub 220,517 

5 Nakskov Roklub 213,500 

6 Høruphav Ro- og Kajakklub 201,313 

7 Greve Roklub 174,111 

8 Lemvig Roklub 172,882 

9 Nibe Roklub 171,435 

10 Jels Roklub 158,621 

11 Roklubben Stevns 120,874 

12 Bogense Ro- og Kajakklub 113,833 
 
I 4. division finder vi denne gang 12 hold. Med fire nye hold i denne runde af Motionsturneringen 
må de etablerede hold i divisionen alle konstatere tilbagegang. 
Førstepladsen tilfalder Nordjylland i form af Aalborg Roklub. De to sønderjyske klubber Haderslev 
og Graasten genoptager karrieren i Motionsturneringen som nummer to og tre. For Haderslev ved-
kommende er der tale om en lille tilbagegang, idet man i juli var nummer ti i 3. division, mens 
Graasten kan notere en lille fremgang. I juli var Graasten placeret som nummer fire i 4. division. 
Netop på fjerdepladsen finder vi Faaborg, mens Lolland Falsters eneste repræsentant Nakskov lig-
ger nummer fem. 
Høruphav Ro- og Kajakklub må afgive førstepladsen i 4. division og er nu nummer seks. Som 
nummer syv, otte og ni finder vi Greve, Lemvig og Nibe. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Roere fra Hobro Ro- og 
Kajakklub har fundet en 
lækrog - der lokalt kaldes 
”Paradiset” - ved Maria-
ger Fjord. 
Foto Gerhard Kløve 
 

Jels, der ligger nummer ti, har haft fire medlemmer med på madpakketuren i Skanderborg, men 
ellers er der jo ikke den store stigning, men vi er nu alligevel godt tilfredse, skriver Poul Erik Jør-
gensen fra Jels. 
Roklubben Stevns ligger nummer 11. Mens Bogense Ro- og Kajakklub atter en gang får lov til at 
lukke døren i Motionsturneringen. Men det tager fynboerne med knusende ro og en god portion 
humor: Spændende om vi kan fastholde vores solide placering, skriver Anders Rosschou i sin ind-
beretning til Motionsturneringen – og det lykkedes jo! 
 

Næste runde 
Kun en enkelt klub fra august måned - nemlig 
Ribe - nåede ikke at komme med i denne runde. 
Som sagt i indledningen, er der åben kamp om 
placeringerne og få kilometer kan betyde forskel-
len mellem de enkelte pladser, ja ind imellem er 
det kun meter der skiller klubberne. For eksempel 
er der kun små 700 meter mellem nummer fem 
Odense og nummer syv Odder i 1. division. Så 
Signaturen ser med spænding frem til finalen. 
Skal vi gætte på, at blandt andet i Randers og i 
Nyborg vil der blive bidt negle, hvis roerne da 
ellers har tid til at slippe åren. 
Deadline for indrapportering for perioden stan-
derhejsning til og med den 31. oktober, er torsdag 
den 10. november. 
 
lthygesen@youmail.dk 
 

 
 
 


