
Motionsturneringen syvende og sidste runde 
 
 
Af Leif Thygesen 
I 80´erne kørte satireserien brødrene Øbberbøv med Jarl Friis Mikkelsen og Ole Stephensen i DR 
TV. Et af de udtryk fra serien der bed sig fast og blev en del af daglig tale i Danmark var: ”Det er 
ikke nemt at være voksen og følsom”. 
Visheden i dette udtryk må Signaturen sande. I sidste runde afskaffede vi smiley-ordningen i 
tabellen og det var også farvel til omtale af hvordan den enkelte klub havde klaret sig i forhold til 
sidst. Ændringerne blev lavet på grund af klager fra klubber, der mente at Motionsturneringen var 
blevet for konkurrencefikseret. 
Det har så medført klager fra de klubber, der har brugt smiley-ordningen og reportagernes ord om 
op og nedture til motivation for at få roet endnu flere kilometer. ”Her kæmper vi en hel sæson for at 
forbedre os og da det endelig lykkes og vi skal have vores glade smiley, så er den sgu´ afskaffet! 
Det kan man ikke!” hedder det blandt andet i en henvendelse. Flere andre skriver, at de bestemt 
ikke har følt den sure smiley som noget negativt, men påpeger at smiley-ordningen har givet et godt 
overblik. 
Fra anden kant lyder det: Jo, det er da meget sjovt at læse om motionsroningen rundt omkring, men 
det der satte lidt kulør på reportagerne var den sjove konkurrence, hvor klubberne fik et lille ord 
med på vejen, hvad enten de nu var gået frem eller tilbage. Reportagen fra sjette runde var ligeså 
kønsløs som leverpostej - Rettelse: Ligeså kønsløs som fedtreduceret leverpostej. 
 
Motionsturneringen på slingrekurs 
Og på en måde har kritikkerne jo ret. Afskaffelse af smiley-ordningen var i virkeligheden meget 
dårligt timet. Da ti klubber havde undladt at indrapportere, kunne der meldes om fremgang for langt 
de fleste af klubberne. 43 ud af 49 klubber blev snydt for den satisfaktion, det er at få en glad 
smiley, og mange måtte forgæves lede efter et par rosende ord for et bemærkelsesværdigt resultat.  
Da Signaturen er både voksen og følsom bevæger vi os nu ind på kompromisets vej. Selvom man 
med fuld ret kan anklage mig for at være på slingrekurs. Signaturen er ikke politiker og jeg 
forbeholder mig ret til at blive klogere for hver dag der går - Også selvom det ikke umiddelbart kan 
ses. Desuden er Motionsturneringen 2009 et pilotprojekt, hvor vi kan ændre undervejs. Det betyder 
ikke, at vi genopliver smiley-ordningen, men i den sidste reportage vil der være omtale af 
interessante forskydninger. Og hvis I er utilfredse med det, så må I jo klage!  
Og så må jeg i øvrigt prøve om jeg kan dyppe min pen i regnbuen og drysse mine ord med støvet 
fra en sommerfugls vinger, når jeg skal beskrive de klubber der uheldigvis rammes af tilbagegang. 
 
Billede: Middelfart 
Billedtekst: Middelfart Roklub, der lige kan anes til venstre for flagstangen, er smukt placeret tæt 
ved den gamle Lillebæltsbro. Klubben er en relativt lille forening, men klubbens aktivitet er af en 
sådan karat, at Middelfart bliver nummer to i Supermotionsligaen. Respekt! 
 
Samlet resultat 
I alt deltog 5.037 roere fra 50 klubber i sidste runde. Tilsammen er der roet 1.692.461 kilometer. 
Det giver et landsgennemsnit på 336,006 kilometer. 
63 klubber har deltaget en eller flere gange. 31 klubber var med i alle syv runder. Højeste antal 
deltagere var i august, hvor der var deltagelse af 57 klubber på en gang.   
 



 Supermotionsligaen  

1 Nyborg Roklub 621,623 

2 Middelfart Roklub 614,459 

3 Sorø Roklub 559,726 

4 Roklubben Furesø 527,712 

5 Svendborg Roklub 481,727 

6 Vejle Roklub 400,188 

7 Aalborg Dame Roklub 396,691 

8 Odense Roklub 394,079 

9 Skanderborg Roklub 391,363 

10 Humlebæk Roklub 389,514 
 
Jeg er totalt imponeret af medlemmerne, siger en stolt og glad formand for Nyborg Roklub Peter 
Jordhøj, da roning.dk fanger ham i telefonen og kan fortælle, at det blev hans klub, der vandt 
Motionsturneringen. 
Vi slår mange rekorder i år. Medlemmerne har roet og roet - Også selv på de dage, hvor vejret ikke 
just inviterede til det. Det er naturligvis os alle sammen, der har bidraget til sejren, men en 
væsentlig forklaring på triumfen kan findes i vores senior afdeling, der ror om formiddagen tre 
gange om ugen. De bidrager virkelig til kilometerstatistikken. Den eneste bekymring jeg kan have 
er om klubbens økonomi kan klare alle de guld- og sølvnåle som roerne har roet sig til, slutter Peter 
Jordhøj med slet skjult ironi. 
Nyborg Roklubs gennemsnit blev på 621,623 kilometer og de blev skarpt forfulgt af Middelfart 
Roklub, der en overgang var i et særdeles alvorligt udbrud i Motionsturneringen. Alligevel måtte 
Middelfart til sidst se sig slået - Men en ekselent sæson har det under alle omstændigheder været for 
klubben, der nærmest skutter sig under den gamle Lillebæltsbro. Vi kan se tilbage på en af de 
bedste sæsoner i mange år og ved standerstrygningen kunne vi uddele sytten flidspræmier, heraf ni i 
guld og otte i sølv, fortæller Klaus Scheffel fra Middelfart Roklub.  
Der var ”Motions-bronze” til Sorø Roklub, der udover det flotte resultat i Motionsturneringen jo 
kan glæde sig over mange store præstationer af klubbens medlemmer på kaproningsbanerne rundt 
omkring i hele verden. 
Roklubben Furesø kan i de næste par måneder kalde sig ”Københavns bedste ro-motionsklub”. En 
flot fjerdeplads blev det til for søroerne fra Værløse. 
Svendborg på femtepladsen og Odense på ottendepladsen fuldender den fynske triumf. Fire ud af ti 
klubber i Supermotionsligaen kommer fra Fyn - Jo der er grøde i fynsk motionsroning.  
Vejle Roklub opnår med 57.627 kilometer, det næstbedste resultat i klubbens historie og det er godt 
skuldret. Vejlenserne har hele sæsonen formået at holde sig i den bedste række. Vi mangler 
Normans kilometer. Havde vi haft dem var det nok blevet til ny rekord, siger Vejle Roklubs 
formand Jan Caspersen. Med ”Norman” mener Jan Caspersen klubbens tidligere materialeforvalter 
Norman Jakobsen, der desværre afgik ved døden i april måned. 
I Aalborg Dame Roklub afprøver de grænser. Lise Pedersen fortæller: Først i oktober gennemførte 
otte seje kvinder en tur til to ud af tre ydergrænser for vores daglige rofarvand - i alt 69 kilometer 
kom ind på statistikken, før de trætte roere var hjemme igen! En tur, mange af os tit har snakket om 
- og næste år ta´r vi det hele… 
Skanderborg kan melde om en rekordforbedring på ikke mindre end 4000 kilometer. Lidt over 
57.000 kilometer lyder den nye rekord på. Det er mest vores ældreafdeling, som står for de mange 
kilometer, men vi har da også et par friske ungdomsroere som har været flittige på vandet, skriver 



Erik Jensen fra Skanderborg. Anders Bottke roede 537 kilometer, heraf de 241 i outrigger. På 
andenpladsen på outrigger-listen kom Carl Bruun med 220 kilometer. 
 
Foto: Skanderborg 
Billedtekst: Anders Bottke Skanderborg Roklub(til højre) scorede to pokaler. Dels pokalen ”Årets 
Ungdomsroer” og dels ”Årets Outriggerroer”. På outriggerfronten blev Anders fulgt til dørs af 
Carl Bruun(til venstre), der til gengæld opnåede hæder for at have bagt årets bedste kage. 
 
Humlebæk er sidste klub der slipper med i Supermotionsligaen. Og det er velfortjent. 
Nordsjællænderne har virkelig kæmpet for sin plads i Supermotionsligaen. Humlebæks formand 
Christian Probst fortæller: For at få de sidste kilometer med arrangerede to af de mest aktive 
kvinder ”Vi ror for formanden” søndag den 18. oktober. Der var sørget for sandwich og 
hjemmebag, og nye hold blev sendt ud hver anden time. I alt mødte ikke mindre end 33 af de 105 
roere op og roede i alt 741 kilometer. En hurtig udregning viser, at Humlebæk uden arrangementet 
”Vi ror for formanden” var blevet nummer to i første division. Havde vi i Motionsturneringen haft 
en figther-pokal ville Humlebæk være en særdeles seriøs kandidat til denne. 
 
 1. Division  

1 Silkeborg Roklub 388,743 

2 Kolding Dame Roklub 384,358 

3 Randers Roklub 377,524 

4 HEI Rosport 363,851 

5 Skovshoved Roklub 363,692 

6 Roklubben ARA 351,559 

7 Roklubben Skjold 345,000 

8 Amager Ro- og Kajakklub 342,982 

9 Rønne Roklub 338,971 

10 Haderslev Roklub 336,831 
 
Silkeborg Roklub har ambitioner om at komme tilbage i Supermotionsligaen, lød meldingen fra 
Karen Skriver i Silkeborg. Det lykkedes så ikke, men det var meget tæt på. Knap 800 meter skiller 
midtjyderne fra det forjættede land. I Silkeborg har Britta Jacobsen roet imponerende 2.849 
kilometer i inrigger, men ellers præges ”Topscorerlisten” af kaproerne, blandt andre Anna 
Nyrengaard med 2.971 kilometer. 
Koldings flittige og seje kvinder slutter som nummer to. Naboerne fra mændenes roklub har ikke 
fået rapporteret rettidigt til slutstillingen, så nu har kvinderne håneretten hele vinteren i Kolding, 
som bedst placerede hold i Motionsturneringen. 
 
Billede: Kolding 
Billedtekst: Kolding Dame Roklub, her repræsenteret af Hanne Betzer, Ulla Jørgensen og Githa 
Outzen Gregersen, slutter som nummer to i første division i Motionsturneringen - Det er da en 
placering, der er ligeså nydelig, som roerne på billedet. Fotoet er taget på Vonå ved Langdistance 
DM. 
 
Kronjyderne fra Randers slutter sæsonen af på en pæn tredjeplads i første division. Fra HEI Rosport 
fortæller Annie Kaalby: Sidste søndag inden standerstrygningen havde vi en forrygende flot tur på 



Silkeborgsøerne. I det fineste solskinsvejr var de gyldne efterårsfarver jo helt i top. Det var en 
kanonafslutning på sæsonen. 
Skovshoved Roklub overvintrer på en femteplads i første division, en placering som klubben også 
indtog i sidste runde. 
Amager Ro- og Kajakklubs kilometerstatistik viser, at langt de fleste af klubbens kilometer i robåd, 
roes i inrigger. Og Sydhavns-klubben gør det godt på kaproningsfronten i inrigger-løbene, hvor det 
er blevet til flere topplaceringer, blandt andet guld i Copenhagen Harbour Race. Ved den lejlighed 
gav ARKs herre hold Signaturens hold så mange tæsk, at det var lige før man måtte bruge en 
afrivningskalender for at måle tidsforskellen. På ARK´s hjemmeside har man i øvrigt en lidt 
mærkværdig politik, når man nævner resultater fra Copenhagen Harbour Race i mix-klassen. 
Styrmandens navn er ikke opgivet. Det er da snyd, at f.eks. søde Charlotte Krogh ikke er nævnt som 
ARK 1´s styrmand i åben mix. Styrmanden er da også en del af holdet. 
Haderslev Roklub kan melde om en ”kanon-sæson”. Rochef Elsebeth Friis skriver: Knap 30.000 
kilometer er klubbens bedste resultat i mange år. De fleste ture er daglige ture på Haderslev Dam. 
Herudover har specielt old boys roerne været flittige gæster på de tyske floder sammen med roere 
fra de tyske roklubber i Danmark. Da Haderslev Dam egner sig fortrinligt til outrigger roning har 
der hver mandag, torsdag og lørdag været stor tilslutning til outriggerroning, og flere gange er det 
lykkedes at få vores otter på vandet. Haderslev Roklubs flid belønnes med en tiendeplads i den 
næstbedste række. 
 
 2. division  

1 Roskilde Roklub 333,385 

2 Fredericia Roklub 332,190 

3 Roklubben SAS 330,153 

4 Tissø Roklub 329,854 

5 Nykøbing Sj. Roklub 323,508 

6 Birkerød Roklub 321,429 

7 Strib Ro- og Kajakklub 315,920 

8 Odder Roklub 314,076 

9 Aalborg Roklub 312,393 

10 Rudkøbing Roklub 310,854 
 
Roskilde får æren af at være tophold i anden division. Ellers er der kun små forskydninger i 
divisionen. Roklubben SAS fortsætter sin fremgang og slutter sæsonen på en klædelig tredjeplads.  
I Tissø Roklub toppes kilometerstatistikken af Lis Bay, Knud Nielsen og elleveårige Emil 
Korsgaard der i sin første sæson som roere har rundet det skarpe hjørne på 1000 kilometer.  
Strib Ro- og Kajakklub har haft en aktiv sæson, men en kedelig afslutning. Klubbens bro er blæst i 
stykker og er blevet totalskadet. Godt at vi har vinteren til at overveje, om vi skal forsøge at 
reparerer den gamle bro eller vi skal lave en helt ny, skriver Birthe Papsø. 
I Odder Roklub havde man håbet at runde de 40.000 kilometer, men med hård vind i nord og øst 
lykkedes det ikke, men man nåede dog over 37.000 kilometer. I Odder Roklub roes der desuden tæt 
på 30.000 kilometer i maskinerne indendørs i løbet af vinteren, så vi går absolut ikke i dvale, skriver 
Per Amby. 
 
Billede: Hobro 
Billedtekst: I Hobro var standeren strøget, men super-seniorerne kom alligevel ud at ro. Man 
besøgte Hadsund Roklub, hvor standeren endnu var oppe. Ove Holm, Hadsund på 1´eren samt 



Tove, Ulla og Eva fra Hobro ses her på Mariager Fjord med kurs mod Kongsdal Havn. Styrmand 
og fotograf er Gerhardt fra Hobro. Både Hobro og Hadsund  finder vi i tredje division.  
 
 3. division  

1 Varde Roklub 304,760 

2 Præstø Roklub 300,108 

3 Hadsund Roklub 296,673 

4 Roklubben Ægir 283,871 

5 Helsingør Roklub 266,424 

6 Gilleleje Ro- og Kajakklub 264,235 

7 Faaborg Roklub 249,780 

8 Nakskov Roklub 245,259 

9 Hobro Ro- og Kajakklub 241,088 

10 Frederikshavn Roklub 236,775 
 
Heldet står den kække bi og i Varde Roklub er de både kække og heldige. I arrangementet 
ViRorDanmarkRundet vandt klubben en båd, ved Sea Challenge Fyn vandt klubben et sæt bigblade 
årer og nu løber Varde så med en (lille) præmie i Motionsturneringen ved at vinde tredje division. 
Vi har roet længere end vi har de foregående år, så vi er godt tilfredse og håber at fremgangen vil 
fortsætte i 2010, skriver Karin Kjær Jensen fra Varde. 
I Præstø har de uddelt to guld- og fire sølvnåle. Topscorere blev Flemming Vestergaard med 1946 
kilometer og Jan Werenfeldt med 1744 kilometer. 
 
Foto: Præstø 
Billedtekst: Anni Binder og Jens Olav Præstø Roklub nyder den smukke natur ved Præstø Fjord på 
en vindstille efterårsdag med høj himmel. 
  
Den lille charmerende fætter marsvinet er vendt tilbage til Nakskov Fjord efter at have været borte i 
næsten 40 år. Flere gange har Nakskov Roklubs medlemmer under roture observeret marsvin i 
fjorden.  
Frederikshavn Roklub er som andre begyndt på vinteraktiviteterne. Og her tale om både sportslige 
og kulturelle aktiviteter. Svømning med efterfølgende sauna besøg og en tredje halvleg på Irsk Pub. 
Og når stemmebåndet nu er smurt, benytter man lejligheden til at øve på en helt ny klubsang, som 
man håber at kunne synge, når man er på vandet i 2010. Ulla Skov har været roning.dk´s flittige 
meddeler fra Frederikshavn. 
Ellers er der kun få forskydninger mellem de øvrige hold i tredje division. 
 
 4. division  

1 Graasten Roklub 212,519 

2 Høruphav Ro- og Kajakklub 211,800 

3 Hundested Roklub 209,050 

4 Lemvig Roklub 180,345 

5 Skive Roklub 170,206 

6 Herning Roklub 160,079 

7 Roklubben Stevns 125,944 



8 Thisted Ro- og Kajakklub 115,556 

9 Grindsted Roklub 103,364 

10 Bogense Ro- og Kajakklub 100,118 
 
I sidste øjeblik når Graasten Roklub at indrapportere og det udløser en førsteplads i fjerde division. 
Høruphav har desværre ikke nået helt det samme antal kilometer som tidligere. Flere faste roere har 
af helbredsmæssige årsager ikke kunnet ro i sommer, men vi håber på ny tilgang af roere til foråret, 
skriver Kirsten Jørgensen. 
Lemvig Roklub har haft en jubelsæson. Gorm skriver: I 2007 roede vi i klubben 18.000 kilometer, 
sidste år roede vi total 28.000 kilometer – i år har vi sprængt alle rammer og ramt 46.500 kilometer! 
Én af mange grunde til denne vækst har selvfølgelig været Motionsturneringen – Der er lige blevet 
roet en kilometer ekstra for ”i hvert fald ikke at trække gennemsnittet ned”. Det er jo et særdeles 
imponerende resultat og Lemvig Roklub ville som Humlebæk være en særdeles seriøs kandidat til 
figther-pokalen, hvis vi havde en sådan. 
Fra Skive Roklub fortæller Helle R. Havtorn: Målet ved sæsonstart var at få flere roere på vandet - 
og få roet nogle flere kilometer. Begge dele er lykkedes og vi arbejder videre på yderligere aktivitet 
i næste sæson. 
 
Billede: Skive 
Billedtekst: Skive og Nykøbing M på tur til Hald Sø. Der var afgang kl. 07.30 fra Skive, så man fik 
næsten solopgangen med. Turen rundt Hald Sø er på 14 kilometer, så mange tog turen den 
modsatte vej rundt efter frokost. 
 
Herning Roklub kan melde om fremgang på 36 procent i antal roede kilometer og det må siges at 
være en god fremgang for os, lyder det beskedent fra Helle Skov. 
I Thisted Ro- og Kajakklub fejrede man afslutningen på en god sæson med champagne, kransekage, 
taler, sang og diverse delikatesser så som krabbeklør og jomfruhummerhaler. Årets pokaler blev 
uddelt og pokalmodtagerne kvitterede ved at være vært ved Irish Coffee. Så alt i alt en festlig dag, 
skriver Helle fra Thisted. 
Bogense Ro- og Kajakklub har hele sæsonen haft en positiv tilgang til Motionsturneringen og 
klubbens formand Anders Rosschou slutter i samme ånd: Det har været sjovt at være med i år og vi 
glæder os allerede til næste år.  
Signaturen vil gerne tilslutte sig Anders´ ord og med et ”Roning længe leve!” lukker vi 
Motionsturneringen 2009. 
 
thygesen@nakskovnet.dk 
 
 

 


