Kære roere i Danmark og andre venner af rosporten
Motionsturneringen har på mange måder haft en forrygende 2018-sæson. Særdeles godt
rovejr er blevet udnyttet, og det har resulteret i flere nye rekorder. Først og fremmest er
der sat ny gennemsnitsrekord for hele året med 380,820 km/roer - samtidigt er det undervejs blevet til månedsrekorder i maj, juni, juli, august og oktober. En lidt mere
kedelig record er det også blevet til. Det er det hidtil laveste gennnemsnitlige antal klubber der har deltaget I Motionsturneringen. Gennemsnitslig var der 42,6 klubber med i
hver runde - det kan gøres bedre til næste år. Du kan se alle rekorder andet steds her på
roinfo.dk
Det var tiende sæson i Motionsturneringen, og det blev fejret ved, at Motionsturneringen
blev en del af Dansk Forening for Rosports Award Show. Årets vinder, Aalborg Dame
Roklub, fik overrakt en stor pokal af hendes kongelige højhed Prinsesse Benedikte.
Når det igen bliver forår kan Motionsturneringen fejre sin 10 års fødseldag. Roinfo
skal i en senere artikel se lidt tilbage på de ti sæsoner der er gået.
Men vi er stadig ikke færdig med 2018-sæsonen. I årets løb er der sendt ialt 201
billeder af dansk motionsroning til roinfo. Redaktionen har besluttet, at vi i løbet af
vintersæsonen vil prøve at kåre det bedste. Redaktionen udvælger i første omgang fem
fotos, der sendes til afstemning blandt læserne. Vinderbilledet vil blive brugt som coverbillede på Motionsturneringens Facebookgruppe. Så følg med her på roinfo.dk
Til slut vil Signaturen gerne sende en kæmpe tak til rapportørerne - uden dem ingen
Motionsturnering. Måned efter måned tager de fotos, skriver og sender mails til roinfo
- det er en fornøjelse at være “pennevenner” med jer - Tak skal I have.
God jul og godt nytår til alle Danmarks roere, deres familier og alle andre som følger
med i Motionsturneringen på roinfo.dk. Signaturen glæder sig allerede nu til den nye
sæson i 2019.
Med kærlig hilsen
Leif Thygesen

