Motionsturneringen 2011 – epilog
Af Leif Thygesen
For tredje år i træk tilbød Motions- og turudvalget landets roklubber at deltage i Motionsturneringen
– verdens bedste romotionsturnering, som Signaturen ubeskedent kalder den - og for tredje gang i
træk blev det en succes.
Selvom motionisterne jo pr. definition ror for fornøjelsens skyld, så lad os da tage præmierne først det er jo altid dejligt at vinde en præmie. I nedenstående skema kan man se hvordan pengepræmierne blev fordelt i 2011
Placering
Nr. 1 Supermotionsligaen
Nr. 2 Supermotionsligaen
Nr. 3 Supermotionsligaen
Nr. 1 Første division
Nr. 1 Anden division
Nr. 1 Tredje division
Nr. 1 Fjerde division

Klub
Randers Roklub
Nyborg Roklub
Roklubben Furesø
Vejle Roklub
Birkerød Roklub
Aarhus Roklub
Nykøbing Sj. Roklub

Præmie
Kr. 2000
Kr. 1000
Kr. 1000
Kr. 1500
Kr. 1500
Kr. 1500
Kr. 1500

Motionsroere der er hurtige til hovedregning (dem har vi mange af – roning er sundt og gør dig kvik
i hovedet) vil bemærke, at der er pengepræmier for i alt kr. 10.000. Det er dobbelt så mange, som de
foregående år. Det skyldes, at MTU ved slutningen af året ”vred” budgettet og fandt midler, som
kunne bruges fornuftigt på Motionsturneringen på grund af den stabile interesse.
Udover pengepræmier var der kaffepræmier udsat af Motionsturneringens sponsor Merrild Kaffe.
Der var kaffe til følgende klubber: Roklubben ARA, Roklubben Skjold, Aalborg Roklub og Roklubben Stevns. Og jo, det var dem, der lukkede døren i henholdsvis 1., 2., 3. og 4. division. Vinderne er kontaktet direkte og vil snarest modtage deres præmier.

Roere fra Aalborg Dame
Roklub gør landgang på
Skarø.

Nye rekorder
Som nævnt i reportagen fra sidste runde lykkedes det at forbedre flere rekorder. Det samlede gennemsnit blev forbedret fra 336,006 km/roer til 343,194 km/roer. Der bliver altså roet mere rundt
omkring i klubberne – og i flere klubber er det klubbens placering i Motionsturneringen, der er en
god motivationsfaktor, fremgår det af indberetningerne til Motionsturneringen.
Deltagerantal
Da Motionsturneringen i 2009 startede var der 5.037 deltagere. I 2011 er deltagerantallet 5.703 roere. En rekordforbedring på over 13 procent.
Årets tredje rekord finder vi i det samlede kilometertal. I 2009 blev der roet 1.692.461 kilometer – i
2011 er denne rekord forbedret til 1.957.233 kilometer.

”Løfte i flok”, kalder Per
Amby fra Odder Roklub
billedet – og det er vel i
virkeligheden det Motionsturneringen handler om.
Samtidigt ser det ud til at ”gennemtrækket” i Motionsturneringen er stoppet. For de fleste roklubber
vil ”gennemtræks-problematikken” være kendt. Man får mange nye medlemmer, men hovedparten
af disse nye medlemmer forsvinder ret hurtigt igen. Samme problematik har Motionsturneringen
været ramt af i de første år. I 2009 var der i alt 63 roklubber, der på et eller andet tidspunkt var med
i Motionsturneringen, men kun 31 af disse klubber var med i alle runder. I 2010 var der 59 klubber,
der havde prøvet at deltage i en eller flere runder af Motionsturneringen, men kun 30 klubber, der
var med i alle runder. I 2011er der 56 klubber der har været med på et tidspunkt – hvilket jo er det
laveste antal i de tre år turneringen har eksisteret – men til gengæld har hele 41 klubber været med i
alle runder. Så de klubber der deltager nu, gør det mere helhjertet - og det er vel et tegn på, at klubberne har glæde af at deltage. Ser vi på gennemsnitligt deltagerantal pr. runde for de tre år er tallene
2009: 52,0
2010: 47,4
2011: 51,6
Her er der plads til forbedringer og mulighed for at sætte sig et nyt mål for 2012, nemlig at slå rekorden fra 2009.

Eksponering af motionsroning
Flere roede kilometer, flere deltagere, en mere stabil deltagelse, flere præmier og større præmier.
Kan man glæde sig over mere? Ja, i en tid hvor der på flere forskellige niveauer diskuteres markedsføring og eksponering, kan motionisterne glæde sig over, at de har kunnet finde omtale af deres
aktiviteter på roning.dk. Man kan vel godt - uden at fornærme nogen - tillade sig at sige, at DFfRs
hjemmeside før 2009 sjældent bragte indslag om motionsroning – her var det den elitære del af roningen, der løb med langt størsteparten af ”spaltepladsen”. Men også her har Motionsturneringen
bragt nye tider til det gamle forbund. I 2011 har der været bragt, det der svarer til 64 trykte sider
eller 21.107 ord og 50 billeder om motionsroning, hertil skal lægges syv tabeller. Og det er vel ikke
så ringe i en tid, hvor det kniber med at få eksponeret andre områder af rosporten på roning.dk. Men
også her ligger der udfordringer for Motionsturneringen. Man kan håbe, at omtalen vil lokke flere
”almindelige” medlemmer af roklubberne til at bruge roning.dk. Hvis det samtidigt kunne lykkes at
styrke og opgradere hjemmesiden, kan det på sigt skaffe mere omtale i den lokale presse og flere
medlemmer til klubberne. Selvom man måske ikke tror det, sker det, at journalister fra dagspressen
mv. uforvarende får forvildet sig ind på roning.dk. Motionsturneringen har således været genstand
for omtale i flere lokale medier. Se f.eks. videospottet på forsiden fra TV 2 Østjylland omhandlende
Randers Roklub. Men ellers ligger der også en opgave for klubberne i at bruge - blandt andet Motionsturneringen - til at stopfodre den lokale presse med oplysninger om verdens bedste idræt. Der
kommer ingenting ud af ingenting at gøre.
Omtale og medlemstallet
Selvom man ikke umiddelbart kan måle værdien af omtale i lokalpressen på medlemstallet, har det
alligevel betydning. I referat fra hovedbestyrelsesmøde i oktober 2010 oplyses det under punktet
”Ansættelse af pressemand i DFfR”: Formålet er, at generere mere omtale af roning ude i regionerne, i lokalområderne, typisk i lokalaviser. Dette passer fint i tråd med, at DIF’s nye fordelingsnøgle giver point for omtale af breddeidræt i pressen. Altså kan omtale af breddeidræt i lokalaviser
udløse tilskud fra DIF fra 2011.
Det kan altså også give klingende mønt i forbundets kasse - og det kan man vel altid bruge?
Der er altså mange gode grunde til at fortsætte
Motionsturneringen – om det lykkes at finde de
nødvendige ressourcer må fremtiden vise. Med
ønsket om et glædeligt gensyn lukker vi Motionsturneringen 2011.
lthygesen@youmail.dk

Tak til Merrild for sponsoratet

