
Motionsturneringen 6. runde  
 
Kære læser 

Velkommen til en lidt anderledes reportage fra Motionsturneringen. I den netop overståede 
evalueringsrunde af Motionsturneringen, er jeg blevet gjort opmærksom på, at smiley ordningen i 
tabellen og de meget konkurrencefikserede reportager har virket meget negativt og har skabt 
utilfredshed hos nogle af deltagerne i Motionsturneringen. 
I en henvendelse hedder det blandt andet: Vi fik øje på den ”sure smiley”, og den har der været talt 

en del om her! Det er ”træls” at skulle hænges ud som værende ”i tilbagegang” - være 

”nedrykkere” - bare fordi vind og vejr ikke vil lade os komme på vandet…Psykologisk er det helt i 

orden at bruge glade smileyer ved fremgang, men det modsatte virker altså bedre for 

Fødevarekontrollen!!! Der har sågar været et forslag om, at vi skulle lade være med at 

indrapportere. 
Det er jo djærve ord, der ikke er til at misforstå. Så henvendelsen sammenholdt med, at der i 
evalueringsrunden ikke var nogen der udtrykte tilfredshed med smiley ordningen eller reportagernes 
redegørelse for klubbernes bevægelser op og ned i den samlede stilling, får nu undertegnede til at 
tage konsekvensen. 
I tabellen er det slut med smiley-ordning, farvekoder og oplysning om sidste rundes placering. Og i 
reportagerne er det farvel til stakåndet sportsjournalistik med vægt på konkurrenceaspektet. Ikke 
mere retorik i flagstangshøjde, når der skal beskrives fremgang. Enhver fremgang er jo på 
bekostning af andre og vil indirekte være en kritik af dem det går ud over. Og det kan jo være, at de 
der bliver ramt af andres fremgang i forvejen har været ramt af dårligt vejr. Tilbagegang og 
eventuel nedrykning vil blive forbigået i tavshed, der er jo ingen grund til at putte salt i såret og 
også her kan der jo være en god forklaring på at man er ramt af recession. Hvis man vil vide 
hvordan klubberne har klaret sig i forhold til sidst, må man selv gå tilbage til den tidligere stilling. I 
de sidste runder vil der udelukkende blive lagt vægt på det der i virkeligheden tæller, nemlig 
roningen.  
 
Mandefald 

Sjette runde er præget af mandefald. 10 klubber der var med sidst, har ikke indberettet. To klubber 
er vendt tilbage til turneringen, så alt i alt ser regnskabet således ud: 
49 klubber med 4.743 roere har roet 1.446.582 km. Gennemsnit 308,788 
De tilsvarende tal fra sidste runde var: 
57 klubber med 5.560 roere havde roet 1.501.949 km. Gennemsnit 270,135  
Hvorfor så mange klubber ikke har fået indrapporteret denne gang har jeg ingen forklaring på, men 
jeg håber at alle vil indrapportere i sidste runde, hvor vi skal have fordelt de beskedne præmier. 
 
  
 Supermotionsligaen  

1 Nyborg Roklub 593,159 

2 Middelfart Roklub 572,027 

3 Roklubben Furesø 466,569 

4 Svendborg Roklub 439,295 

5 Kolding Roklub 427,670 

6 Vejle Roklub 369,910 

7 Odense Roklub 364,696 



8 Aalborg Dame Roklub 364,364 

9 Humlebæk Roklub 361,279 

10 Skanderborg Roklub 355,336 
 
Klaus Scheffel fra Middelfart Roklub fortæller: Som det kan ses af vores tal har det ikke været 
muligt at holde dampen oppe i september.  Måneden bærer præg af en del af de meget aktive har 
været ferieramte uden for roaktiviteterne. Ligeledes begynder det at kunne ses, at det er blevet 
mørkt tidligere, så aftenturene bliver ikke så lange som i sommerperioden.  
I Roklubben Furesø har de kunnet sige velkommen til en stor ny flok ungdomsroere. De nye 
medlemmer er endnu ikke helt ”flyvefærdige”, men ungdomsafdelingen håber at kunne yde deres 
bidrag til ”kilometerkassen” i løbet af oktober, fortæller Martin Nygaard Diedrichsen. Samlet set 
har Roklubben Furesø haft en god sæson, hvor der er blevet roet længere end sidste år. 
I Kolding Roklub har den blandt andet stået på ”Eks-kanin-tur”, afslutningstur for Fynskredsens 
madpakketure - denne gang med udgangspunkt i Kolding og endelig har Koldingenserne været på 
den årlige traditionsrige ”Gourmettur”, som i år gik til Varde å. 
Vejle Roklubs Masterroere har igen i september været meget aktive på Vejle Fjord. De har jo også 
glæden af at kunne ro i de lyse timer, fortæller Jytte Vodstrup fra Vejle Roklub. I øvrigt har 
aftenroningen skiftet starttidspunkt til kl. 17.00 i Vejle for at udnytte de lyse timer bedst muligt. 
Initiativet har betydet god aktivitet. Flere vejlensere har også været på langtur i løbet af september. 
Som det ser ud lige nu vil sæsonen 2009 komme ind på andenpladsen på listen over sæsoner med 
flest roede kilometer. 
 
Billede: Vejle 
Billedtekst: Vejle Roklub har fået nye naboer i form af luksuslejligheder i ”Bølgen”, som ses i 

baggrunden. Der er en arkitekt, der har fået øje på, hvad vi andre har vidst i årevis: Der er en 

fantastisk udsigt fra Vejle Roklubs klubhus og nu er der flere der har fået del i udsigten på 

Svineryggen. Forrest er det et hold roere der deltog i masterstævnet i Vejle, der blev holdt i midten 

af august måned. 

 
I Skanderborg Roklub er det fortsat veteranafdelingen, der er mest aktiv. Også i Skanderborg 
sænker mørket sig tidligere og tidligere, hvilket går ud over den daglige roning. Man forsøger at 
kompensere for dette ved at ro mere i weekenderne, fortæller Erik Jensen. I 2008 satte man 
kilometerrekord og denne rekord har man allerede på nuværende tidspunkt slået. Samtidigt er man 
nået op på 170 medlemmer i Skanderborg Roklub. Også det er ny rekord. 
I Aalborg Dame Roklub er der stadig stor aktivitet. Lise Pedersen skriver: 
Endnu en blæsende måned på Limfjorden med mange aflysninger! Hele 19 quinder, heriblandt 
mange nydøbte kaniner, deltog i Nordjysk Kreds’ madpakketur, planlagt til Livø! Men ak, en ”styw 
wejstenwind” gjorde bare tanken umulig – og turen blev i stedet vendt mod Nibe og blev en rigtig 
fin oplevelse med vinden i ryggen og en del bølger, men også sol! En virkelig lærerig og god 
oplevelse! De samme nye medlemmer har også fået deres ”kapronings-dåb” ved deltagelse i 
Aalborg Regattaen, hvor vejret var cirka lige så dårligt – men stemningen og begejstringen høj! Vi 
GØR det igen til næste år, lød det …. – og så vinder vi!! 
Vi har igen haft et enkelt hold på langtur til Læsø – de var i bådene, men desværre kom de slet ikke 
ud af havneindløbet! De fik set Læsø på cykel! 
Ellers har ADRs medlemmer benyttet alle ledige øjeblikke – hvor vandet var bare nogenlunde 
tilgængeligt – til at komme på vandet, og der HAR været en enkelt dag eller to med ”tom bådhal”! 
Nu lakker sæsonen mod enden – og vi ”be’r bare Guderne om godt vejr” for de sidste tre uger, som 



bl.a. indeholder ”årets tur for de rigtig seje” - så langt op i Ryå som det er muligt at komme, dvs. 
lige ind i midten af Vendsyssel! 
 
    
 1. Division  

1 Silkeborg Roklub 348,228 

2 Kolding Dame Roklub 346,185 

3 Augustenborg Roklub 340,600 

4 HEI Rosport 338,910 

5 Skovshoved Roklub 338,333 

6 Randers Roklub 337,571 

7 Fredericia Roklub 326,232 

8 Roklubben ARA 321,963 

9 Amager Ro- og Kajakklub 321,294 

10 Roskilde Roklub 320,902 
 
Fra HEI Rosport kan Annie Kaalby fortælle, at de to meget flittige pensionister Bent og Britta 
Justesen, i sidste uge af september nåede deres mål 1500 km, hvilket udløser en guldåre. Mindst en 
mere i pensionistflokken, Alice Andersen, forventes at nå op på 1500 km før sæsonen slutter den 
25. oktober. Det er godt gået i betragtning af at langt de fleste kilometer er roet i daglig rofarvand 
med ture på 12 - 15 kilometer om dagen. Det kræver at man møder flittigt op. 
I Randers har man afviklet Nordjysk Kreds´ løvfaldstur i weekenden 26.-27. september. 22 roere fra 
seks klubber deltog og vi havde en dejlig tur fra Randers og ud til Kanaløen, hvor vi spiste vores 
medbragte madpakker. Derefter gik turen tilbage til Uggelhuse for at få kaffe og hjemmebag, inden 
vi igen satte kursen hjemad. Det blev til en tur på i alt 37 kilometer, fortæller Vibeke Christensen. 
Vel hjemme igen og kun lidt trætte var der spisning og hyggeligt samvær. Søndag var der en mindre 
rotur op af åen på 20 km, for de specielt flittige. 
 
Billede: Randers 
Billedtekst: En god løvfaldstur på 37 kilometer er overstået og nu står den på hygge i Randers 

Roklubs gode lokaler. 

 

 2. division  

1 Rønne Roklub 313,829 

2 Strib Ro- og Kajakklub 313,520 

3 Odder Roklub 309,060 

4 Roklubben SAS 301,276 

5 Birkerød Roklub 296,762 

6 Nykøbing Sj. Roklub 294,063 

7 Rudkøbing Roklub 289,958 

8 Varde Roklub 288,500 

9 Aalborg Roklub 286,564 

10 Præstø Roklub 285,376 
 



September har ikke været den sjoveste måned at ro i. Der har været megen blæst specielt hen på 
dagen, så det er de morgenfriske, der har roet langt hovedparten af kilometrene i september måned, 
fortæller Birthe Papsø fra Strib Ro- og Kajakklub. Men vi er stadig friske og håber på godt rovejr i 
oktober, selv om starten ikke har været god: Vor bro har i blæsevejret her i weekenden lagt sig på 
land. Men det gør vi roerne ikke. 
Arne Egelund Jensen, Rudkøbing Roklub kan berette om en rotur Grenen rundt i weekenden 11.- 
13. september. Tolv roere fra Kolding, Randers, Sæby, Åbenrå og Rudkøbing Roklub deltog i den 
succesfyldte tur. Fire både lånt i Sæby og Frederikshavn var med på turen. Der blev lagt ”taktik” i 
Frederikshavn Roklubs sommerhus i Bratten over en gang nykogte jomfruhummerhaler fredag 
inden man næste dag tog til Gammel Skagen, hvor man nord for byen fandt et sted at søsætte 
bådene.  Arne Egelund Jensen fortæller: 
Alle både kom ud over brændingen og så var det bare at ro. Bølger var der, men med vinden i 
ryggen voldte det ikke de store problemer. Og der sad vi så med udsigt til Skagens fyr ”Sandormen” 
og hvad der ellers kendetegner Skagen. Det var virkelig en oplevelse. At stå ved Skagen hvor 
Skagerrak og Kattegat mødes har mange nok prøvet, men at ro på det sted har nok de færreste 
prøvet. 
Følelsen af at have nået vores mål gjorde os opstemte og turen fortsatte til Ny Skagen hvor det 
skulle fejres, og her vakte det lidt opsigt da vi ankom med fire robåde. Både roere og både blev 
ivrigt fotograferet. Efter en sen frokost i Albæk nåede vi Bratten ved atten tiden.  
Søndag drillede vejret lidt, så vi blev nødt til at læsse bådene på traileren og køre tilbage til 
Frederikshavn og Sæby, men målet at ro rundt om Grenen var jo nået. 
Præstø Roklub har været til VM, som betyder Venskabs Match som foregik i Vordingborg på en 
fantastisk dag med blankt vand, fortæller Martin Poulsen fra Præstø Roklub. I øvrigt er Præstøerne 
et folkefærd der er i god tid: Morgenroerne har roet deres sidste tur og sluttet af med deres 
traditionsrige julefrokosttur til Maderne. 
 
Billede: Præstø 
Billedtekst: Præstø Roklubs ungdomspiger der var til VM(Venskabs Match) i Vordingborg. Forrest 

Sofie, Amalie, AnnSofie og Cecilie.  

 
 3. division  

1 Hadsund Roklub 283,304 

2 Tissø Roklub 282,481 

3 Roklubben Ægir 262,090 

4 Faaborg Roklub 234,642 

5 Nakskov Roklub 232,648 

6 Gilleleje Ro- og Kajakklub 228,765 

7 Frederikshavn Roklub 222,775 

8 Hobro Ro- og kajakklub 219,294 

9 Roklubben Øresund 213,302 

10 Hundested Roklub 209,050 
 
Det nyetablerede samarbejde mellem de to roklubber i Nakskov, NS Roklub og Nakskov Roklub 
går fortsat fint. Et samarbejde der er startet ”nede fra” af medlemmerne. Katalysator for 
makkerskabet var langdistancekaproningen ”Lollands Havørn”, hvor der blev lavet et mix hold fra 
de to klubber. Samarbejdet har givet øget aktivitet i begge klubber og man får roet i otter, dobbelt-
sculler, fire-gig og selvfølgelig inrigger. Mandskaberne til alle de forskellige bådtyper er et skønt 



mix af begge klubbers medlemmer og aftales ”privat” uden en formel samarbejdsstruktur. Inden 
længe mødes de to bestyrelser for at drøfte, hvordan man fastholder samarbejdet og eventuelt 
udbygger det, så man kan få mest mulig synergieffekt ”for pengene”. 
 
Billede: Nakskov 
Billedtekst: Med undertegnede i spidsen er NS Roklubs otter Lollandsfonden på vej til sit rette 

element. Mandskabet er fra venstre Leif, Morten, Michael, Jørgen fra Nakskov Roklub og Peter, 

Ole, Lejf og Erik fra NS Roklub cox til venstre i billedet er Christian fra Nakskov Roklub. 

Billedet er taget den 2. juli og for første gang i cirka 18 år vil man om et øjeblik kunne møde en 

otter på Nakskov Fjord. 

  

Frederikshavn Roklub har desværre haft mange aftner, hvor man ikke har kunnet komme på vandet 
på grund af blæst. Vi har jo åbent hav og bølgerne bliver let meget store og selvom vi ikke er 
specielt pivet, kan det selv for os blive for meget. Det har været spændende at følge 
Motionsturneringen, og vi må nok indse, at vi aldrig kommer til at blande os i toppen, siger Ulla 
Skov fra Frederikshavn Roklub. I øvrigt har Frederikshavn Roklub besluttet at investere i en 
bådtrailer, så man får mulighed for i weekenderne at ro andre steder, uden at være afhængig af at 
låne både. 
Hobro Ro- og Kajakklub var repræsenteret med to roere på Kredsturen, der er omtalt under Aalborg 
Dame Roklub. Ellers har man nydt, at der har været en god lang periode med flot septembervejr. 
Ved fællesroningen har der flere gange været fire både på vandet med op til atten roere. De 
foretrukne destinationer for roturene har været Mariager ellers Stinesminde, der er det gamle 
færgested, der ligger på nordsiden af fjorden, skriver rochef Gerhardt Kløve Jacobsen. 
 
Billede: Hobro 
Billedtekst: Peter, Lene og Erik fra Viborg Roklub er på ”Rundstyk´roning” med Hobro roerne 
Bodil og Leif.  
 
 4. division  

1 Graasten Roklub 199,731 

2 Høruphav Ro- og Kajakklub 195,000 

3 Lemvig Roklub 173,588 

4 Skive Roklub 155,636 

5 Herning Roklub 149,381 

6 Thisted Ro- og Kajak Klub 110,926 

7 Roklubben Stevns 104,008 

8 Bogense Ro- og Kajakklub 90,059 

9 Ebeltoft Ro- og Kajakklub 79,273 
 
I Graasten Roklub bliver der roet flere og flere kilometer i kajak. Kajakkilometerne udgør nu 17,3 
procent af det samlede kilometertal. Kunne vi tælle kajakkilometerne med ville vores gennemsnit 
være lidt over 244 kilometer, fortæller Gerda Strandholt. 
Høruphav Ro- og Kajakklub melder om vigende aktivitet på grund af blæst. Skive Roklub havde 
også deltagere med på Kredsens madpakketur, der som tidligere fortalt blev ændret fra en tur til 
Livø til en tur til Nibe. I oktober er planlagt en tur til Hald Sø, hvor der foreløbig er tilmeldt 35 
roere. 



Gorm fra Lemvig Roklub fortæller: I den forgangne periode har vi kunnet glæde os over, at vi i 
forbindelse med byens 775 års jubilæum havde den fornøjelse at hilse på og følge Dannebrog og 
Regentparret til kaj i Lemvig havn. Sjældent har der været sådan en trængsel af sejlbåde, robåde og 
kajakker ved havnen. 
På trods af at vores placering i Motionsturneringen ikke vidner om det, har klubben haft et bragende 
år. Pt. ser det ud til, at vi tangerer klubrekorden for antal roede kilometer på en sæson, så vi lægger 
alle kræfter i for at få fleste mulige kilometer ud af de stadigvæk færre og færre lyse timer. 
 
Billede: Lemvig 
Billedtekst: Jette, Yvonne, Aske, Gorm og Jens Arne fra Lemvig Roklub vender stævnen hjem til 

roklubben efter at have fulgt Dannebrog til kaj. 

 

Sidste udkald 

I løbet af oktober slutter langt de fleste af klubberne sæsonen - Og dermed slutter også pilotprojekt 
”Motionsturneringen”. På et senere tidspunkt vil der blive redegjort nærmere for hvad der kom ud 
af evalueringsrunden, men allerede nu kan vi røbe, at Motionsturneringen gentages i 2010. Lige om 
lidt er det tid til at gøre status og lave den endelige kilometerstatistik for 2009. Indrapporter jeres tal 
til Motionsturneringen senest tirsdag den 10. november. 
 
thygesen@nakskovnet.dk 
 
   


