Tekst, foto og fotomanipulation Leif Thygesen
Så kan roning.dk udløse spændingen, og fortælle læserne, hvad Motionsturneringens nye sideløbende konkurrence går ud på.
Det drejer sig om at få så mange som muligt med ud at ro. Det kan være nuværende medlemmer, som endnu ikke er kommet i gang, men det kan også være helt nye medlemmer.
De klubber der har indrapporteret til første runde af Motionsturneringen har indrapporteret et antal
roere, og det drejer sig om at få dette tal til at stige procentvis mest. Et lille eksempel:
Klub
Inriggersund Roklub
Årerbybælt Roklub
Strokeby Roklub

Antal roere pr. 30.04
24
52
212

Antal roere pr. 31.05
29
60
240

Procent stigning
20,8
15,4
13,2

Som i Motionsturneringen vil den tabel, der
offentliggøres kun oplyse den procentvise
stigning. Slutstillingen opgøres pr. 31. oktober 2012.
I Motionsturneringen går det ud på at få et
højt gennemsnit. Det får man ved at ro langt
og meget. Her kan det koste et lavere gennemsnit at få nye medlemmer. I ”Vækstprisen” handler det om at få så mange som muligt med ud at ro, og så må gennemsnittet
komme i anden række.
Og jo, så kan man også godt finde ud af,
hvem der er bedst til både at ro langt og blive flere. Det skal Signaturen vende tilbage til
Det drejer sig om at skaffe nye medlemmer.
senere.
Tegning Ebbe Andersen, Nakskov.
Men lige nu handler det om at få så mange
som muligt med ud at ro – Både nuværende
og kommende medlemmer – og så må I da gerne ro lange ture af hensyn til jeres resultat i Motionsturneringen.
Signaturen vil bestræbe sig på at kunne offentliggøre den første Vækstpristabel medio juni, men
lige nøjagtig på det tidspunkt, er der to langdistancekaproninger og en Motionsturnering, der skal
skrives om, så hav venligst en smule tålmodighed. God fornøjelse og god arbejdslyst ved årerne i
selskab med mange nye medlemmer. Husk som roer er du ambassadør for verdens bedste idræt og
din fornemmeste opgave som ambassadør er at skaffe flere roere. Det vil gavne din klub, og dermed
også dansk roning som sådan.
lthygesen@youmail.dk

