
Motionsturneringen 1. runde 2012 

Motionsturneringen ramt af tornado 
 
Af Leif Thygesen 
Velkommen til første runde af Motionsturneringen 2012, og velkommen til en noget anderledes 
stilling i forhold til slutstillingen i 2011. En tornado har kastet klubberne op i luften, blandet dem 
godt, og har så sendt dem tilbage i tabellen, hvor man for de flestes vedkommende er havnet et helt 
andet sted end man startede. Der er fremgang på op til 42 pladser, men der er til gengæld også til-
bagegang på op til 36 pladser – det eneste tabellen ikke kan byde på er en klub, der har samme pla-
cering som i oktober 2011. 
Samlet har 3.444 roere fra 51 klubber roet 221.030 kilometer, det giver et gennemsnit på 64,178. I 
forhold til første runde i 2011 er der lidt færre klubber og roere med, men til gengæld er gennem-
snittet 248 meter højere end sidste år. 
Ni klubber har forladt Motionsturneringen i denne runde, men der er kommet syv nye klubber med, 
heraf to vaskeægte debutanter, der aldrig før har været med i Motionsturneringen. Velkommen til 
Rungsted og Holbæk, håber I må få glæde af at deltage i Motionsturneringen. 
 
Sideløbende konkurrence - Vækstprisen 

Så er der jo blevet varmet godt og grundigt op til en sideløbende konkurrence i Motionsturneringen 
herpå roning.dk. Ufine midler som rygter, gravide kvinder og sladderjournalistik har været brugt i 
markedsføringen. I en anden artikel, der offentliggøres samtidigt med denne, fortælles om den nye 
konkurrence ”Vækstprisen”, som den kaldes. 
 
 
 Supermotionsligaen  

1 Bagsværd Roklub 133,100 

2 Roklubben Furesø 112,227 

3 Hadsund Roklub 105,188 

4 Sorø Roklub 96,144 

5 Vejle Roklub 95,305 

6 Randers Roklub 87,951 

7 Tange Roklub 84,318 

8 Silkeborg Roklub 83,129 

9 Roforeningen KVIK 81,137 

10 HEI Rosport 77,667 
 
 
 
 

 
I den bedste række er det søroerne fra out-
riggerroernes Mekka, der har lagt sig i 
spidsen. Kaproerne i Bagsværd Roklub 
ved hvor vigtig en god start er, og det har 
de så fået. Men det er nu ikke alene kapro-
erne, der trækker læsset, vores masterroere 
har også været flittige, skriver Lone Banke 
Rasmussen. 
Roklubben Furesø har altid været et af 
topholdene i Motionsturneringen. Således 
også denne gang, hvor man indtager an-
denpladsen. Vi har været så heldige at få 
en del nye medlemmer efter årets første 
roskole, og selvom de i første omgang 
trækker gennemsnittet ned, er vi meget 
glade for de nye roere, fortæller Torben 
Sørensen. 

Hadsund Roklub rykker 33 pladser frem, og har således lagt hårdt fra land. Sorø Roklub har også 
haft en god start, og er tilbage i Motionsturneringen som nummer fire i den bedste række. 
Elevatorholdet fra Vejle Roklub, der jævnligt rykker op og ned mellem Supermotionsligaen og 1. 
division, har denne gang trykket på stopknappen som nummer fem i top ti. Der har været lidt færre 



roere på vandet, men de har til gengæld været særdeles aktive, så alt i alt en pæn start, skriver Jytte 
Vodstrup. 
De regerende mestre fra Randers Roklub ligger ud som nummer seks. I Randers har man fået nye 
pontoner, som skulle give mindre vedligeholdelsesarbejde, således at der er mere tid til at ro, beret-
ter Vibeke Christensen. 
Tange Roklub har haft en god start på sæsonen, og det belønnes med en syvendeplads, det er så vidt 
Signaturen erindrer første gang, at Tange er i den bedste række. 
Første instruktionsweekend i Silkeborg har givet 19 nye roere, og nummer to er planlagt, så vi ser 
frem til mange nye medlemmer, siger Sonja Linnet fra Silkeborg Roklub, der er placeret som num-
mer otte. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Roforeningen KVIK har 
sendt tre både til Frede-
riksværk og håber, at der 
endnu er mange gode ki-
lometer i bådene. Her mod-
tager en roer fra Frede-
riksværk bådene.  
 

Peter Budtz fra Roforeningen KVIK mener selv, at Roforeningen har haft en svag start, hvor hver-
ken Bagsværd eller Øresund har inviteret til en rotur - men ikke desto mindre finder vi KVIK i den 
bedste række, så må vi se om det lykkes nordens ældste idrætsforening, den stolte Roforening 
KVIK at bide sig fast blandt de ti bedste. 
HEI Rosport rykker fem pladser tilbage, og lukker Supermotionsligaen, men de flittige østjyder er 
stadig i den bedste række. 
 
 1. Division  

1 Bogense Ro- og Kajakklub 77,250 

2 Nyborg Roklub 76,000 

3 Middelfart Roklub 75,100 

4 Odense Roklub 73,447 

5 Aarhus Roklub 72,417 

6 Humlebæk Roklub 72,215 

7 Roskilde Roklub 70,794 

8 Rønne Roklub 69,840 

9 Aalborg Dame Roklub 69,615 

10 Københavns Roklub 67,692 

 
 
Bogense Ro- og Kajakklub starter sæsonen 
med en ny rekord. 42 pladsers fremgang. 
Det er aldrig før set i Motionsturneringen. 
I de foregående år har bogensianerne gen-
tagne gange fået lov til at udgøre bagtrop-
pen i Motionsturneringen, men 213 kilo-
meter roet i udlandet sender Bogense frem 
til en førsteplads i 1. division. 
Nyborg Roklub der i 2011 vandt sølv i 
Motionsturneringen, ligger blødt ud som 
nummer to i den næstbedste række, men 
det skal man ikke lade sig snyde af. 



Nyborgenserne er sædvanligvis langsomme startere, og Brian R. Sørensen skriver da også: Efter 
standerhejsningen er vi godt i gang med at ilte Nyborg Fjord med vores årer. På det organisatoriske 
plan er der kommet nye kræfter i bestyrelsen, så nu lever vi op til kravet om 50 procent kvinder i 
bestyrelsen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Middelfarts Roklub har 
samlet affald på Fænø 
Kalv. 
Foto Klaus Scheffel 
 

Også Middelfart Roklub må konstatere noget tilbagegang. Men vi går til makronerne og specielt 
masterroerne er meget aktive, fortæller Klaus Scheffel. Middelfart Roklub har samlet affald på Fæ-
nø Kalv som en del af Naturfredningsforeningens arrangement. Og desuden har klubben deltaget i 
en langdistancekaproning i Hamburg. 
Odense rykker fire pladser ned, og ender dermed i den næstbedste række som nummer fire, mens 
det for Aarhus Roklubs vedkommende går 16 pladser den anden vej frem til midterplaceringen i 1. 
division. 
Humlebæk Roklub er ligeledes i fremgang, og er denne gang rykket ni pladser frem til sjetteplad-
sen. Instruktionen er gennemført med 13 nye roere som resultat, og ellers træner vi flittigt til langdi-
stancekaproningerne, skriver Christian Probst. 
Roskilde Roklub tager et gevaldigt hop på 18 pladser frem, og er nu nummer syv i 1. division. 18 
pladsers fremgang, det er imponerende, men den kan Rønne Roklub stikke. 25 pladser frem viser 
regnskabet for bornholmerne, der nu er nummer otte. 
Aalborg Dame Roklub rykker en smule tilbage til niendepladsen. Fra det nordjyske rapporterer Lise 
Pedersen: 
Vi startede sæsonen med et brag af en Skærtorsdagstur i samarbejde med Aalborg Roklub. En flotil-
le på i alt 9 både med 33 roere i blandede besætninger drog mod Ryå i koldt og blæsende vejr, så vi 
var pakket godt ind! Vejret holdt - vi fik kun få dråber regn og endda et strejf af sol, men bidende 
koldt var det, og uheldet ville, at vandstanden i det meget lave område faldt yderligere - til 45 cm 
”under dagligt vande” - da vi igen kom fra Ryå og ud i Limfjorden på hjemvejen. Dét gav ”badetur” 
- ud og trække ”dyret” hen over sandbankerne på de laveste steder, og dét var ikke fri for at være 
koldt til styrmandens fødder og underben! Til gengæld var vinden med os - og opfriskende, så det 
gik alt sammen - og det var 33 glade, men trætte roere der ved 15.30-tiden var retur i Aalborg.   



Fra Aalborg Dame Roklub fortæller Lise Pedersen endvidere om geocaching og modtagelse af de 
nye kaniner sidste weekend i april. 
Ikke siden juli 2009 har Københavns Roklub deltaget i Motionsturneringen, så et stort velkommen 
tilbage, til de flittige roere fra hovedstanden, der udover at ro sig til en pæn plads som nummer ti i 
1. division, også må være uofficielle Danmarksmestre i ”Regattaarrangementer”. Dragebådsregatta, 
Port of Copenhagen og Harbour Race. De kan sgu´ noget de københavnere! 
 
 2. division  

1 Kolding Roklub 67,299 

2 Birkerød Roklub 66,459 

3 Varde Roklub 66,425 

4 Ishøj Roklub 66,375 

5 Roklubben Skjold 65,522 

6 Skovshoved Roklub 63,591 

7 Skanderborg Roklub 62,965 

8 Aalborg Roklub 62,581 

9 Nakskov Roklub 59,297 

10 Roklubben SAS 58,968 
 
 

 
 
På trods af megen blæst og ikke særligt 
varmt vejr, er det alligevel lykkedes at 
komme godt fra start, skriver Uffe Lau 
Sørensen fra Kolding Roklub. Koldingen-
serne belønnes med en førsteplads i 2. di-
vision for at trodse det lidt ustadige vejr. 
Birkerød Roklub rykker en enkelt plads 
tilbage, men er ellers sammen med Hørup-
hav i 4. division den klub, der tættest på 
samme placering som i oktober 2011. 
Varde Roklub rykker ni pladser frem til en 
tredjeplads. Varde Roklub har udover den 
daglige roning også været til roteknikkur-
sus på Brabrand Sø i påsken. 

Ishøj Roklub er ligeledes i femgang. Ti pladser i den rigtige retning er det blevet til for den sjæl-
landske klub. 
Fra Roklubben Skjold - der har midterpositionen som nummer fem i 2. division - kan formand Poul 
Jensen fortælle: 
 

 
Roklubbens Skjolds nye båd SIF 
 
Roklubben Skjold fejrer i år sit 125 års jubilæum. Hermed er der sat gang i nytænkning og oppriori-
tering af fx kaproning. Ved vores officielle standerhejsning den 14. april, som vi holdt sammen med 



DFfR, døbte vi to nye inriggere, Thor og Sif, som skal bane noget af vejen for os på kaproningsom-
rådet.  
Men først skal vi rigtigt i gang med sæsonen 2012. En flot parade havde vi den 14. april, hvor de 
allerfleste af vores både var på vandet og viste flaget. Vi har også åbnet sæsonen i vores sommerhus 
i Nivå, hvor nogle af os har været på årets første langtur. En af de erfaringer, vi har gjort her i star-
ten af sæsonen, er, at det bliver svært at ro ind til Københavns Havn. Også sværere, end vi havde 
forestillet os. Den store opfyldning, som sker til brug for etablering af den nye krydstogtterminal, 
betyder at der er afspærring helt ud i sejlrenden mod Middelgrunden. Heldigvis har vi en aftale med 
vores venner i SAS Roklub, hvor vi kan låne både, når vi vil besøge kanalerne i København. Det er 
en af de ting, som er så karakteristisk for rosporten, at man hjælper hinanden. 
 

Skovshoved Roklub rykker 
11 pladser frem til sjette-
pladsen, mens Skanderborg 
tager et skridt tilbage til 
syvendepladsen. I Skan-
derborg er det fortsat æl-
dreafdelingen, der sørger 
for en rimelig god del af 
aktiviteten. 
Aalborg Roklub rykker 12 
pladser frem, og slutter i 
denne runde som nummer 
otte i 2. division. Nakskov 
Roklub er som sædvanligt 
godt med ved sæsonstart. 
Denne gang rykker klub 
ben 18 pladser frem, og 

bliver nummer ni. I Nakskov har den stået på 125 års jubilæum, og man havde en rigtig god dag 
lørdag den 28. april, hvor der både var reception og fest. Mange tidligere medlemmer benyttede 
lejligheden til at hilse på gamle rovenner. Roklubben SAS fuldender 2. division som nummer 10. 
 
 
 3. division  

1 Svendborg Roklub 56,658 

2 Sønderborg Roklub 53,889 

3 Kolding Dame Roklub 52,884 

4 Faaborg Roklub 47,104 

5 Strib Ro- og Kajakklub 40,370 

6 Nykøbing S. Roklub 38,613 

7 Nibe Roklub 36,833 

8 Rudkøbing Roklub 34,870 

9 Jels Roklub 33,594 

10 Hobro Ro- og Kajakklub 33,500 
 
 

 
 
Svendborg Roklub rykker lidt tilbage, men 
kan dog trøste sig med en førsteplads i 3. 
division. Tilbagegangen kommer på trods 
af en lovende start. Ninna Larsen fortæller, 
at hun ikke husker en standerhejsning, 
hvor der har været så mange både på van-
det som i år, men desværre holdt vejret 
ikke, så aktiviteten har været dalende si-
den. 
Sønderborg Roklub ligger nummer to. 
Sønderjyderne havde ved standerhejsnin-
gen fornemt besøg af byens borgmester 
Åse Nygaard, der kunne døbe en totalt 

Ved Nakskov Roklub jubilæum var Danmarks ældste 
inrigger Fix, der ejes af Stubbekøbing Roklub, en tur 
på vandet. Mandskabet var Orla Sørensen, Jørgen F. 
Andersen og Knud Christiansen. Foto Peter Larsen 



nyrenoveret fireåres inrigger. Båden blev døbt Sønderborg. Kolding Dame Roklub, der ligger num- 
mer tre, er godt i gang med at fremtidssikre klubben. I weekenden 22. – 23. april var ti nye damero-
ere på kursus, af dem har ni været i gang efter kurset, hvilket lover godt for fremtiden, skriver Jette 
Hvidtfeldt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stor aktivitet ved Svend-
borg Roklubs standerhejs-
ning. 
Foto Gunnar Clausen 
 

I Faaborg Roklub er det morgenroerne der har holdt fanen højt, fortæller Bodil Madsen. Morgenro-
ning og anden aktivitet udløser en fjerdeplads til Faaborg. 
Strib Ro- og Kajakklub må konstatere nogen tilbagegang til en femteplads, mens Nykøbing S. Ro-
klub og Nibe kan glæde sig over fremgang. Nykøbing S og Nibe er placeret som henholdsvis num-
mer seks og syv. I Nibe har man haft tid til at holde styrmandskursus, og syv nye styrmænd er klar 
til at navigere på Limfjorden. Det må varsle en god sæson, skriver Susanne Christiansen. 
Rudkøbing Roklub rykker noget tilbage til en ottendeplads, mens Jels vender tilbage til Motionstur-
neringen som nummer ni.  Otte medlemmer fra Jels har været på en fantastisk tur på Tange Sø og 
Gudenåen, beretter Poul Erik Jørgensen. 
Fra Hobro Ro- og Kajakklub, nummer ti, skriver Sigurd Østergaard: 
Vejret har ikke vist sig fra sin pæne side på Mariagerfjord, så det er ikke blevet til så mange kilome-
ter som vi kunne ønske. 
 
 4. division  

1 Fredericia Roklub 31,708 

2 Nykøbing Mors Roklub 30,900 

3 Rungsted Roklub 26,923 

4 Greve Roklub 25,786 

5 Dansk Studenters Roklub 23,784 

6 Holbæk Roklub 21,105 

7 Høruphav Ro- og Kajakklub 20,762 

8 Roklubben Stevns 18,379 

9 Nivå Roklub 15,760 

10 Horsens Roklub 14,000 

11 Præstø Roklub 8,129 

 
 
11 klubber i 4. division i denne runde. Før-
stepladsen går til Fredericia, der dog plejer 
at være lidt længere fremme i feltet. Nykø-
bing Mors Roklub må også erkende en 
ordentlig rutsjetur. Det har været noget 
blæsende, så vi har ikke fået roet så meget, 
men det kommer forhåbentligt, skriver 
Jytte Kristensen fra Nykøbing Mors, der i 
2011 sluttede i den bedste række, men i 
2012 lægger ud i 4. division. Skal vi gætte 
på, at morsingboerne tager revanche i næ-
ste runde? 



Rungsted Roklub er debutant og starter sin karriere i Motionsturneringen som nummer tre i 4. divi-
sion. Greve Roklub er tilbage i Motionsturneringen på en fjerdeplads. I Greve har de haft problemer 
med bådebroen, og det er gået ud over aktiviteten, skriver Michael Rønne Rasmussen.  
Femtepladsen indehaves af Danmarks største roklub Danske Studenters Roklub. Holbæk der er 
nummer seks, er som Rungsted et helt nyt navn i Motionsturneringen. Høruphav Ro- og Kajakklub 
udviser stabilitet, og rykker en enkelt plads frem til en syvendeplads. 
Fra Roklubben Stevns er der godt nyt at berette. Erik Trøigaard skriver: 
Vi glæder os til den kommende sæson, hvor vi skal tage vores nye tilbygning til klubhuset i brug, 
340m² ekstra plads. Vores mål for den kommende sæson er, at få roet nogle flere kilometer, så vi 
ikke skal ende med at blive en kaffeklub – Men tak for de mange poser kaffe vi fik sidste år for at 
slutte i bunden. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Roklubben Stevns nye til-
bygning 
 

Nivå må notere tilbagegang, men det har ikke taget humøret fra nivågenserne. Ulla Behrend rappor-
terer: 
I Nivå Roklub har vi otte ugentlige klubroninger, hvor vi møder op, og fordeler os i vores to- og 
fireåres inriggere. Morgenroerne kan lige nå en tur i formidabel solopgang inden de skal på arbejde, 
formiddagsroerne har lidt bedre tid og tager tit frokost og kaffe med ud. Aftenroerne kan nå at være 
med efter fyraften. En gang om måneden er der fællesspisning efter aftenroningen, vi skiftes til at 
lave maden. 
Horsens Roklub, der er nummer ti, har deltaget i Motionsturneringen en enkelt gang i maj 2010. 
Velkommen tilbage og så håber Signaturen, at horsianerne denne gang formår at holde dampen op-
pe med fortsat deltagelse i Motionsturneringen. 
Præstø Roklub får denne gang lov til at lukke og slukke. 25 pladser tilbage, men det er der en god 
forklaring på. Martin Poulsen skriver: 
De få roede kilometer har en årsag! Vi skal jo have noget at ro i. Vi har haft en del reparationer på 
bådene, så tre både har været på værft hos DSRs bådværft. Et par af bådene har vi selv lavet en del 
på, så der er gået en del aftener med renovering. 
 
Næste runde 

Hele ni klubber har forladt Motionsturneringen i denne runde, men de kan dog nå at vende tilbage i 
næste runde. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Morgenroere fra Greve 
Roklub på tur. 
 

Vil man deltage skal der være indrapporteret senest søndag den 10. juni. På grund af sammenfald 
af langdistancekaproning i Aarhus og deadline for Motionsturneringen vil der være pres på Signatu-
ren med at få lavet tabeller og artikler, så en smule tålmodighed. På forhånd tak. 
 
lthygesen@youmail.dk  
 

Sønderborgs borgmester 
Åse Nygaard døber Søn-
derborg Roklubs nyrenove-
rede fireåres inrigger. Bå-
den gik navnet Sønderborg 


