Motionsturneringen maj 2012

Et køligt og blæsende forår kunne
ikke stoppe de danske roere
Af Leif Thygesen
På trods af svære robetingelser flere dage i maj måned, er det samlet lykkedes at skabe fremgang i
Motionsturneringen 2012. I maj 2011 var gennemsnittet 114,285 km/roer. I maj 2012, er dette gennemsnit hævet til 119,802 km/roer. Ja faktisk er det ny rekord for Motionsturneringen på nuværende
tidspunkt. Den gamle rekord lød på 114,329 km/roer og var fra 2009.
Samlet resultat for foråret pr. 31. maj 2012: 4.546 roere fra 52 klubber har roet 544.622 km og altså
et gennemsnit på 119,802 km/roer.
I starten af sæsonen er det forholdsvist nemt at avancere en del, men samtidigt er faren for at rutsje
temmelig mange pladser ned, jo så også til stedet – Der er da også for flere klubber sket store forskydninger, yderpunkterne er 25 pladsers tilbagegang og 16 pladsers fremgang, og så er stort set
alle værdier her imellem repræsenteret i den nye tabel. Også denne gang kan vi byde velkommen til
en vaskeægte debutant i Motionsturneringen, nemlig Lyngby Dameroklub, der debuterer som
nummer fire i 3. division. Velkommen til og god fornøjelse med Motionsturneringen. Men ellers er
tabellen præget af stor jævnbyrdighed, især 2. division byder på en tæt kamp, hvor det kun er lidt
over 15 kilometer, der skiller top og bund. En eller to ekstrature på vandet kan sende klubben flere
pladser frem, så når du er færdig med at læse denne reportage, er det ud på vandet - det er godt for
dig, og det er godt for klubben. God tur.

I maj var flere klubber ude
at se pinsesolen danse. Her
er det roere fra Tange Roklub, der nyder solopgangen over Mors kl. 04.50
Foto Frank Møller
Vækstprisen
I denne runde kan roning.dk så for første gang præsentere en ”væksttabel”, hvor det drejer sig om at
få så mange nye med ud at ro som muligt. Pointscoren i ”Vækstprisen” er den procentvise fremgang
i nye medlemmer, der er kommet med ud og ro siden den 30. april.
I forhold til Motionsturneringen er tabellen vendt på hovedet – de tre klubber der ligger nederst i
Motionsturneringen indtager de tre første pladser i ”Vækstprisen”. Og det er jo egentlig logisk nok,
mange nye medlemmer bringer i første omgang et lavere gennemsnit, mens få nye medlemmer giver et højre gennemsnit. Øverst i væksttabellen ligger Horsens, hvor det er lykkedes at få 83 nye
roere med på vandet i løbet af maj. Det er en procentvis fremgang på 276,67. I en senere opgørelse
skal Signaturen forsøge at regne sig frem til, hvem der er bedst til både at få mange nye på vandet
og til at ro langt. Du finder Væksttabellen andet sted her på roning.dk
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Supermotionsligaen
Sorø Roklub
Lyngby Roklub
Roklubben Furesø
Bagsværd Roklub
Randers Roklub
Tange Roklub
Nyborg Roklub
Ishøj Roklub
Varde Roklub
Kolding Roklub

222,474
195,298
192,420
183,183
181,241
174,433
165,129
156,667
149,022
145,902

I toppen af Supermotionsligaen er det søroerne fra Sorø, Lyngby, Furesø og Bagsværd, der har sat
sig tungt til rette. Sorø Roklub er avanceret tre pladser og er dermed blevet ny duks.
Lyngby Roklub vender tilbage til Motionsturneringen, og det gør de så det kan ses. Reiner Modests
undersåtter har erobret andenpladsen med et gennemsnit på 195,298 km/roer.
Roklubben Furesø rykker en enkelt plads tilbage. Fra Furesø beretter Torben Sørensen:
Forårets Lyngbytur, er afholdt hvor næsten 50 procent af deltagerne var fra ungdomsafdelingen. I
det hele taget kan vi glæde os over en aktiv ungdom, både hvad kaproning og den mere afslappede
motionsroning angår. Det betyder dog ikke, at de voksne har ligget på den lade side, der er aktivitet
i roklubben fra tidlig morgen til sent aften, ofte er de første både på vandet kl. 6 og sidste båd inde
efter kl. 21.
Bagsværd Roklub har afgivet førstepladsen, men der er dog fortsat stor aktivitet på Bagsværd Sø,
og så har der været nogle afstikkere til Mølleåen og Lyngby Sø, fortælle Lone Banke Rasmussen.
De regerende mestre fra Randers Roklub kryber stille og roligt op i tabellen – denne gang en enkelt
plads til femtepladsen. Randers Roklubs rapportør Vibeke Christensen lover støtte til de politikere,
der kan garantere medvind både til lands og til vands.
Tange Roklub, der ligger nummer seks, har været på pinsetur til Doverodde på Thy, skriver Frank
Møller fra Tange.

Kolding Roklub på tur
Foto Uffe Lau Sørensen
Nyborg Roklub har altid været med til at præge Motionsturneringen, og ligger da også denne gang
som nummer syv. Gennemsnittet er ikke helt så højt som i 2011, men det skyldes flere nye medlemmer, og det er jo også godt, beretter Brian Sørensen.
Et ordentligt hop på hele 16 pladser præsteres af Ishøj Roklub, der dermed i denne runde kan indtage ottendepladsen i den bedste række.
I Varde Roklub har man fået elektronisk rokort, og det har givet flere interne kilometerkonkurrencer. Det elektroniske rokort giver også mulighed for at invitere til roture via nettet, og det

udnyttes også flittigt, fortæller Lene Balje fra Varde. Samlet betyder den øgede aktivitet, at Varde er
kommet i den bedste række på en niendeplads.
I Kolding – der ligger nummer ti - udnyttede man de sidste dag af maj med godt vejr til at få indhentet en god del af det forsømte. Årets pinsetur blev afviklet i super sommervejr med 15 personer i
fem både, skriver Uffe Lau Sørensen.
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1. Division
HEI Rosport
Roforeningen KVIK
Rønne Roklub
Aalborg Dame Roklub
Vejle Roklub
Aarhus Roklub
Humlebæk Roklub
Skanderborg Roklub
Hadsund Roklub
Aalborg Roklub

145,594
145,230
144,758
140,005
139,922
139,658
135,292
128,911
127,271
126,795

HEI Rosport rykker en plads ned, og dermed ud af den bedste række. Til gengæld kan østjyderne
glæde sig over en førsteplads. Annie Kaalby rapporterer:
Vi har netop, efter en lang og drøj kamp, frigivet 15 nye roere. I den periode de skulle have været
instrueret havde vi konstant vind fra øst i en styrke, der ikke egner sig til instruktion - det er sådan
set ret imponerende, at de alle sammen har holdt ved, og er blevet frigivet. Det er også blevet til en
tur på søerne og Juulsø med lidt hvidt skum skal vel ikke hindre hårdt prøvede kaniner i at ro 19
kilometer!!
Roforeningen KVIK ligger nummer to. Peter Budtz skriver til roning.dk:
Mange af vore roere er kun så småt kommet i gang med at trække striber på havet, jeg undrer mig
over, at det hvert år er så svært for mange at komme i gang, jeg kan ikke vente og smug-starter så
snart isen letter. Denne gang skæpper roerne, der er på Bagsværd Sø godt i kassen!

Marianne og Gitte fra Roforeningen KVIK på tur en
lid kølig dag.
Gode lange tag skriver
fotografen Peter Budtz
Rønne Roklub rykker fem pladser frem til en tredjeplads. Fem pladser frem går det også for Aalborg Dame Roklub. Lise Pedersen analyserer resultatet:
Vi fokuserer ikke så meget på størrelsen af det samlede tal - og da slet ikke på ”vækst” - for os drejer det sig mere om, hvor stor en procentdel af de aktive medlemmer, der nu også kommer på vandet - og har været det allerede. Det er jo dem, vi kan regne med fortsætter i klubben - og selv om
maj-tallet i år faktisk er lidt lavere end tidligere, så har vi kun syv medlemmer, der kun har været på

vandet én gang - og heraf er i hvert fald de to skadede. Så vi tror på, at vores aktive medlemmer
forbliver aktive i ADR!
Vejle Roklub rykker ti pladser ned. Det har nu ikke taget humøret fra vejlenserne. Jytte Vodstrup
skriver: Det er muligt vi bliver "elevatorhold" igen, men hvis vi bliver det, så er det på en positiv
baggrund. I starten af maj startede et kuld på 29 fremragende kaniner deres roning i Vejle Roklub.
Disse dejlige nye medlemmer har selvsagt ikke bidraget med så mange kilometer hver især (endnu!!), så de påvirker gennemsnittet i nedadgående retning. Men vi vil sandelig ikke undvære dem!!
De er fremtiden for os - som kaniner er det i alle klubber. De garvede Vejle-roere fortsætter med
deres mange ture og kilometer, således at vi samlet set nu er oppe på niveau med sæson 2010, som
var en super-sæson for os. Vi håber det fortsætter.
Aarhus Roklub rykker en enkelt plads tilbage og er nu nummer seks. Roere fra Aarhus var på en
forlænget pinseferie til Berlin, hvor der blev roet i gig-både på søerne og kanalerne omkring Berlin,
skriver Roland Hartmann.
Humlebæk ligger nummer syv. Christian Probst fortæller: Det er de daglige roture, der giver kilometerne, dels ror mange tidligt morgen alle ugens dage - og så kan vi fortsat tilbyde rovagt-roning
seks af ugens dage, så specielt de nye medlemmer bare kan møde op uden forud indgåede aftaler.
Og roningen bliver mere og mere "struktureret træning" med sved på panden. Vi træner mod at stille op med mange både til langdistancekaproningen Nordsjællands Blå Bånd.
De tre sidste pladser i 1. division har ”Jylland” sat sig på. Skanderborg er nummer otte, Hadsund
nummer ni og Aalborg nummer ti.
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2. division
Svendborg Roklub
Silkeborg Roklub
Roklubben Skjold
Middelfart Roklub
Roklubben ARA
Kolding Dame Roklub
Roskilde Roklub
Sønderborg Roklub
Birkerød Roklub
Nykøbing S. Roklub

126,359
125,147
120,780
120,684
117,163
116,773
116,665
116,558
115,485
111,209

Fynboerne fra Svendborg Roklub tager et flot skridt frem på hele ti pladser, og kan atter en gang
indtage en førsteplads, denne gang i 2. division. Pinsen var præget af stor aktivitet i klubben, og der
var gæster fra Tissø, Fredericia, Aarhus og Holland, skriver Ninna Larsen.

Middelfart Roklub på tur
på det daglige rofarvand.
Foto Klaus Scheffel

Silkeborg Roklub er rykket en del tilbage, og ligger nu nummer to i 2. division. Men det er dog blevet til den traditionelle madpakketur, der roes den første onsdag i hver måned, rapporterer Sonja
Linnet.
Roklubben Skjold har fortsat travlt med at fejre sit 125 års jubilæum, og roaktiviteten rækker denne
gang til en tredjeplads.
Middelfart Roklub rykker syv pladser frem og ligger nu nummer fire. Klaus Scheffel meddeler:
Her i Middelfart er der nu kommet godt gang i roningen. Vi startede ud med en fællestur til Gråsten
hvor vi havde en god - men kold - tur på Flensborg Fjord. Samtidig kan vi glæde os over, at vi har
fået hele otte flere på vandet siden sidst, hvilke er rigtig dejligt, især da der er flere kaniner i mellem. I Pinsen blev det gode vejr for alvor brugt, og der blev roet nogle fine madpakke/frokostture i
vores nærområde.

”Steens piger i Berlin” er titlen på dette billede,
der er indsendt af Martin Albæk fra ARA.
Roklubben ARA er tilbage i Motionsturneringen som nummer fem i 2. division. Martin Albæk
skriver: Vi har instrueret to hold kaniner. Dog er det de ”gamle”, som plejer at ro mange kilometer,
som også i år tilbringer mange timer på vandet. Vi har stadig godt liv i vores fællesroninger. Og der
er ved siden af mange private ture, som tit er nogle lange ture op i bunden at af Århusbugten eller
syd om havnen og til Moesgaard. Her udover har vi været på tur til Berlin, og pinsen blev også
brugt til en langtur til Hestehaveskoven ved Kalø slotsruin. Morgenroningen har også stadig en rimelig plads i vores aktiviteter.
Kolding Dame Roklub rykker syv pladser den rigtige vej og er nu nummer seks. Klubben har blandt
andet været på tur rundt om Romsø, skriver Jette Hvidtfeldt.
Roskilde må på syvendepladsen konstatere en del tilbagegang, mens Sønderborg, der ligger nummer otte rykker fire pladser frem. Nummer ni Birkerød rykker syv pladser tilbage, mens det går seks
pladser frem for Nykøbing S. Roklub, der fuldender 2. division på 10. pladsen.
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3. division
Odense Roklub
Nykøbing Mors Roklub
Skovshoved Roklub
Lyngby Dameroklub
Præstø Roklub
Bogense Roklub
Roklubben SAS
Strib Ro- og Kajakklub
Fredericia Roklub
Nibe Roklub

103,531
103,519
101,755
101,076
98,707
96,200
93,351
89,410
87,887
83,767

Klubberne i 3. division er klubber af få ord. Det er ikke mange, der har følt trang til at give deres
aktivitet et par ord med på vejen.
I toppen er det Odense, der dog har taget lidt af en rutsjetur med 17 pladsers tilbagegang. Nykøbing
Mors Roklub, der sidste år var fast inventar i Supermotionsligaen, rører så småt på sig igen, og rykker 10 pladser frem til andenpladsen i 3. division.
Skovshoved er rykket noget tilbage og er nu nummer tre. Lyngby Dameroklub debuterer som
nummer fire.

Stor aktivitet ved Præstø
Roklub, der den 28. maj
fejrede sit 60 års jubilæum
blandet andet med en rotur
på 60 kilometer, hvor alt
disponibelt materiel var i
brug.
Foto Martin Poulsen
I Præstø Roklub har man fejret 60 års jubilæum. Martin Poulsen fortæller: Vi har haft 19 på roskolerne i maj. Vi har afholdt vores 60 års jubilæumsdag den 28. maj, hvor vi havde arrangeret fire ture
på samlet naturligvis 60 km på Præstø Fjord. I de indlagte pauser, blev der serveret morgenbrød,
frokost og lagkage. I alt 40 roer fik roet sammenlagt 1188 km denne pragtfulde dag med masser af
sol - og desværre en del vind, så vi måtte ændre ruterne, men ikke længden.
Bogense Roklub satte sidste gang fremgangsrekord med 42 pladsers fremgang. Denne gang går det
så 25 pladser den anden vej. Når man er en lille forening, der har en roer, der har roet meget langt,
er man sårbar overfor store udsving – men Signaturen tør garantere, at det tager man med stoisk ro i
Bogense.
Roklubben SAS og Strib Ro- og Kajakklub må også konstatere lidt tilbagegang. Fredericia rykker
to pladser frem, mens nummer 10 Nibe går tre pladser tilbage.
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4. division
Høruphav Ro- og Kajakklub
Rungsted Roklub
Nakskov Roklub
Faaborg Roklub
Lemvig Roklub
Hobro Ro- og Kajakklub
Jels Roklub
Holbæk Roklub
Graasten Roklub
Horsens Roklub
Nivå Roklub
Roklubben Stevens

68,125
66,947
65,545
64,080
60,719
60,432
60,283
51,286
49,465
38,920
35,636
28,153

I 4. division er der denne gang 12 klubber. Høruphav Ro- og Kajakklub rykker seks pladser frem til
den gule førertrøje i 4. division. Rungsted Roklub kan også glæde sig over en lille fremgang. For
Nakskov Roklub – der nu ligger nummer tre i 4. division - er der tale om en klækkelig tilbagegang
på 14 pladser. Det er der dog en god forklaring på. Nakskov Roklubs rapportør havde lagt NOx
afgift, dato og klokkeslæt samt moms til de roede kilometer inden sidste indrapportering, så det var
et særdeles pyntet gennemsnit man opgav. Nu er tallene rettet til de barske kendsgerninger, og dermed får nakskovitterne den plads de fortjener. Rapportørens nav er redaktionen bekendt og uden at
røbe navne kan vi fortælle, at pågældende også fører sig frem som storskribent på roning.dk.
Faaborg Roklub rykker en division tilbage, og er stadig nummer fire, men denne gang i 4. division.
Lemvig Roklub fik for første gang i Motionsturneringens historie ikke indberettet sidste gang, men
nu er man tilbage. Gorm skriver: På trods af at vi havde et par både til at ligge i vigen da Giro
d’Italia feltet kom susende forbi, er der endnu ikke rigtig komme gang i den daglige roning – vi
skyder stadigvæk skylden på vejret, men er ikke helt sikre på, at den holder vand ret meget længere.
Måske kan juni måneds fuldmånetur få sat lidt skub i sagerne, vi afventer i hvert fald juni måneds
tal med store forventninger.

Stemningsbillede fra Nivå
Roklub.
Foto Ulla Behrend
Hobro Ro- og Kajakklub ligger nummer seks og Jels nummer syv. Poul Erik Jørgensen fra Jels
skriver: Maj måned har ikke budt på de store tiltag eller aktiviteter, men vi ser frem til juni måned
som blandt andet byder på "Vi Ror Danmark Rundt", et netværksarrangement på vores smukke sø
hvor forhåbentlig en masse ungdomsroere kommer og ror outrigger og måneden sluttes af med en
madpakketur på Slien.
Holbæk Roklub ligger nummer otte og Graasten Roklub er tilbage som nummer ni. Fra det sønderjyske skriver Kim Vestergaard: Her i klubbens 90 års-sæson gik det lidt trægt med at komme i

gang. Men da sommeren - indtil videre - faldt nogle dage i maj, fik det alligevel en del af vores roere til at komme ud af deres vinterhi. Efter april havde kun 26 været på vandet, men nu er vi da
kommet op på 43. Bliver vi så fremadrettet også velsignet med fladt vand, blid brise og solskin, vil
gennemsnittet race i vejret.
For Horsens Roklub er det status quo på tiendepladsen, men jyderne kan glæde sig over førstepladsen i Væksttabellen.
Fra nummer 12 Nivå Roklub fortæller Ulla Behrend: Her i Nivå Roklub har den flittigste roer tilbagelagt 152 km i maj. Lizzi på 75 år, er med til både morgen-, formiddags- og aftenroningerne.
Kristi Himmelfartsturen blev aflyst på grund af vejret, til gengæld dansede Pinsesolen for dem, der
havde sat vækkeuret til kl. 04.00. De tidlige morgenture foretrækkes tit af de ældre roere, der er fred
og ro i havnen og morgenerne er herlige. De yngre roere ror mest om aftenerne, og der er run på
bådene. Klubben har uddannet 5 nye lokalstyrmænd i år for at sikre, at alle så vidt muligt kommer
på vandet.
Roklubben Stevns lukker døren til Motionsturneringen som nummer 12.
Næste runde
Københavns Roklub, Rudkøbing Roklub, Greve Roklub og Danske Studenters Roklub var ikke med
denne gang. I juni er der som bekendt ”Vi Ror Danmark Rundt”, og kilometerne her vil jo også indgå i Motionsturneringen, så Signaturen ser med spænding frem til at få jeres rapporter fra juni måned seneste onsdag den 11. juli.
Slutreplikken denne gang får Poul Erik Jørgensen fra Jels Roklub: Remigatio necessatas est – det
skulle betyde noget i retning af: Det er nødvendigt at ro. God tur.

Båden tages på land efter
en vellykket morgenroning
i Strib Ro- og Kajakklub
Foto Egon Sørensen

Madpakketur i Silkeborg Roklub
Foto Sonja Linnet
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