Motionsturneringen 4. runde

Rekorddeltagelse i denne runde – 54 klubber med
Af Leif Thygesen
54 klubber har gjort sig den umage at indberette til Motionsturneringen i denne runde – og det er ny
rekord for 2012. Ikke siden juli 2010 har vi været så mange deltagere i en runde, og det er da dejligt, at klubberne vil være med.
Gennemsnittet er stadig en smule lavere end i 2011. Men til gengæld er der fortsat grøde i deltagerantallet. Således er der i år 850 flere roere med i Motionsturneringen end på samme tidspunkt sidste
år.
De kolde facts er: 5.845 roere fra 54 forskellige klubber har tilsammen roet 1.234.145 km, hvilket
giver et gennemsnit på 211,145 km/roer
Nøgletallene fra juli 2011 lød: 4.995 roere fra 53 klubber havde tilsammen roet 1.108.838 km, hvilket udløste et gennemsnit på 221,990 km/roer
Signaturen vover den påstand, at med lidt godt og stabilt sommervejr vil vi kunne indhente sidste
års gennemsnit. Så til alle landets flittige motionsroere er kun at sige: Fortsæt det gode arbejde ved
årerne!
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Supermotionsligaen
Nyborg Roklub
Roklubben Furesø
Varde Roklub
Lyngby Roklub
Randers Roklub
Bagsværd Roklub
HEI Rosport
Sorø Roklub
Rønne Roklub
Vejle Roklub

359,457
356,126
354,822
330,932
324,967
308,962
300,375
283,042
282,059
280,748

Mestrene fra 2009 Nyborg Roklub har med fire pladsers fremgang lagt sig i spidsen. Pudsigt nok
indtog Nyborg også førstepladsen sidste år på samme tid, men da det endelige regnskab skulle gøres
op, måtte fynboerne bøje sig for Randers Roklub. Fra Nyborg fortæller Brian Sørensen, at klubben
har lånt to Edon både af DFfR frem til november. Bådene er populære og bliver brugt af både ungdomsroere og de voksne roere.

Bente og Charlotte prøver Edon
bådene, der ligger i Nyborg Roklub.
Roklubben Furesø rykker en enkelt plads tilbage og må således afgive førstepladsen, men der dog
kun en forskel på 3,331 kilometer, så intet er endnu afgjort. Fra Furesø fortæller Rochef Torben
Sørensen, at to af klubbens roere har været med på langtur til Irland og desuden har man været på
den traditionelle langtur på Præstø Fjord, hvor Furesø nyder godt af Præstø Roklubs gæstfrihed.

Varde Roklub forsvarer sin tredjeplads med succes. Lene Balje skriver, at juli har budt på mere aktivitet i eget rofarvand end sædvanligt, og desuden har klubben haft to både med i Sea Challenge
Fyn.
Lyngby Roklub rykker et par pladser tilbage og er nu nummer fire, mens de regerende mestre fra
Randers med en plads tilbagegang placerer sig lige midt i Supermotionsligaen.
For Bagsværd Roklub er situationen status quo på sjettepladsen. Fra Bagsværd beretter Lone Banke
Rasmussen: Bagsværd Roklub er jo i høj grad en outriggerklub, og selv om vi har gigbåde og et par
inriggere af ældre dato, så vælger de fleste hurtigt at gå over til outriggere. I mastersgruppen (eller
30+) har årets nye roere været meget aktive og har med en vis entusiasme haft lyst til at kaste sig ud
i forskellige bådtyper, og syv er allerede frigivet som scullerroere.

Roere fra Vejle Roklub
nærmer sig Storebæltsbroen.
Foto Birthe Asmussen
HEI Rosport og Sorø Roklub bytter plads i det HEI rykker en enkelt plads frem til syvendepladsen
og Sorø rykker en plads tilbage til ottendepladsen.
Rønne Roklub bevarer sin niendeplads, mens Vejle Roklub denne gang er at finde i den bedste række. To pladsers fremgang er nok til at komme i Supermotionsligaen på yderste mandat. Fra Vejle
fortæller Jytte Vodstrup at klubben har haft tolv roere på ferietur i Skærgården syd for Stockholm,
seks roere har været Fyn rundet, og så er der også blevet roet flittigt på det daglige rofarvand.
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1. Division
Kolding Roklub
Nykøbing M. Roklub
Tange Roklub
Aalborg Dame Roklub
Humlebæk Roklub
Aarhus Roklub
Middelfart Roklub
Hadsund Roklub
Skanderborg Roklub
Svendborg Roklub

272,949
267,655
263,667
252,250
240,272
235,886
235,105
233,927
232,568
229,729

1. division føres af Kolding Roklub, der i sidste runde lige akkurat var med i Supermotionsligaen.
Uffe Lau Sørensen beretter, at blæsevejret fortsat har drillet Kolding-roerne, men i samarbejde med
roklubber i Aarhus, Vejle og Kolding har man gennemført langturen i Sct. Annas Skærgård, nævnt
ovenstående under Vejle.

Nykøbing Mors Roklub er fortsat i fremgang og ligger denne gang nummer to. Det er en fremgang
på fire pladser og nykøbingenserne rækker for alvor ud efter den bedste række. Nykøbing Mors
kilometer er blandt andet roet på en ferietur Bornholm rundet, der blev gennemført trods lidt blæst.
Med på turen var også roere fra Skive Roklub.

Uffe Lau Sørensen Kolding
Roklub er ved at pakke båden
til syv dages langtur.
Tange Roklub er tilbage i Motionsturneringen som nummer tre i 1. division. Fra nummer fire Aalborg Dame Roklub beretter Lise Pedersen: Aalborg Dame Roklub lever stille og roligt og ror, så
snart det er muligt! Og vi bliver ikke særligt mange flere om det - eftersom vi stort set har haft alle
med de seneste to måneder. I en kvindeklub vil der altid være en lille del, der af forskellige årsager
er midlertidigt ude af drift! Vi hører til dem, der ikke tager nye medlemmer ind i løbet af sæsonen,
medmindre de er ”udlært” andetsteds fra! Til gengæld mister vi også sjældent nogen ….
Juli måned har været præget af megen vind - og mange på ferie, men vi holder snabelen oven vande
og nyder det, når det er muligt!
Humlebæk Roklub rykker tre pladser frem til femtepladsen. Humlebæk har fået 14 nye medlemmer,
det skyldes primært, at ungdomsafdelingen er kommet i gang. Arrangementet ”sommersjov” gav
otte nye ungdomsroere, fortæller formand Christian Probst.
Aarhus Roklub rykker en enkelt plads frem og også Aarhus Roklub har deltaget i ferielangturen til
Sct. Annas Skærgård i Sverige.
Middelfart rykker ni pladser frem og er nu nummer syv i 1. division. Hadsund er ligeledes i fremgang. Fem pladser den rigtige vej til ottendepladsen. Skanderborg Roklub må konstatere fire pladsers tilbagegang, mens Svendborg med to pladsers fremgang i denne runde slutter som nummer ti i
den næstbedste række. Svendborg Roklub eller rettere ”Elsebeths piger” arrangerede tur i Købehavns kanaler. For at få langtursstyrmænd nok, var det dog nødvendigt at inviterer nogle af de mest
feminine mandlige roere med på turen, skriver Ninna Larsen fra Svendborg.
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2. division
Roforeningen KVIK
Kolding Dame Roklub
Birkerød Roklub
Roklubben ARA
Nykøbing S. Roklub
Roklubben Skjold
Aalborg Roklub
Præstø Roklub
Københavns Roklub
Rudkøbing Roklub

226,545
218,900
218,000
217,325
216,923
210,660
209,837
209,000
207,551
196,405

I toppen af 2. division finder vi Roforeningen KVIK. Det er dog en tilbagegang på otte pladser, men
førstepladsen må så være et lille plaster på såret. Peter Budtz forklarer tilbagegangen således: Det er
selvfølgelig rart at se, at varmen og solen fik lokket adskillige af vore Wannabe roere på vandet,
men at have op mod 30 roere der blot har plasket en enkelt tur på fra syv til atten kilometre er ikke
godt for snittet. At vi så har det luksusproblem, at en af vore kilometerædere fra Bagsværd har været i træningslejr og derefter til et større stævne i London, og endnu ikke har fundet tid til at indberette sine kilometre skal være hende tilgivet. En sølvmedalje pynter i vores præmieskab, og mon
ikke hun indberetter i næste måned.

Der lades op til endnu en
rotur i Roforeningen KVIK,
der ubeskedent nok kalder
udsigten fra deres terrasse
for Danmarks bedste
Foto Peter Budtz
Kolding Dame Roklubs rapportør Jette Hvidtfeldt skriver, at det har været en stille måned i Kolding
Dame Roklub. En langtur i samarbejde med Kolding Roklub blæste delvist i stykker, men man nåede dog at få roet lidt nord for Fyn og i den anden uge i det sønderjyske: Høruphav, Sønderborg,
Ballebro, Åbenrå og Årø.
Birkerød Roklub rykker fem pladser frem og ligger nu til en ”bronzemedalje” i 2. division. Også
Roklubben ARA kan notere fremgang. Tre pladser frem til fjerdepladsen i 2. division. Fra ARA
skriver Pylle: Der har været arrangeret en række fælles endags klubture forskellige steder i Midt og
Østjylland, morgenroning er det også blevet til og en hel del spontant arrangerede småture. To forskellige bådhold benyttede en periode med ideelle vindforhold til at ro hele vejen til Århus fra henholdsvis Skanderborg og Silkeborg. Jeanette Holst Widtfeldt Andersen fra ARA fortæller om en
ubeskrivelig smuk tur Djursland rundt.

Sangstrup Klint fotograferet af roere fra Roklubben
ARA

Benny Bech fra Nykøbing S Roklub beretter, at en god langtur til det Sydfynske Øhav tæller godt
med i statistikken og det belønnes med 11 pladsers fremgang til femtepladsen i 2. division.
I Roklubben Skjold er der fortsat fin aktivitet, skriver formand Poul Jensen. Aktiviteten udløser en
sjetteplads.
Aalborg Roklub ligger nummer syv og det er seks pladsers tilbagegang, mens Præstø rykker en enkelt plads frem til en ottendeplads. Købehavns Roklub rykker et par pladser frem og er nu nummer
ni i 2. division og endelig indtager Rudkøbing 10. pladsen, hvilket er en tilbagegang på seks pladser
i forhold til sidst.
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3. division
Ishøj Roklub
Silkeborg Roklub
Skovshoved Roklub
Fredericia Roklub
Roklubben SAS
Odense Roklub
Roskilde Roklub
Sønderborg Roklub
Bogense Ro- og Kajakklub
Strib Ro- og Kajakklub

194,906
192,833
191,472
190,277
186,404
185,609
183,391
173,422
171,800
166,933

3. division toppes af Ishøj, men det er dog en pæn tilbagegang på 11 pladser. Peter Froskov fortæller, at tre medlemmer har været med på DFfRs langtur ned ad Shannon floden i Irland, hvor de havde en fantastisk tur sammen med 19 andre roere fra hele landet. De oplevede blandt andet smuk
natur, gamle klostre og borge, og en dobbelt-sluse, hvor de blev sluset 32 meter ned.

Roere fra blandt andet
Ishøj var på langtur på
floden Shannon i Irland.
Her passeres en sluse, hvor
højdeforskellen er 32 meter
Silkeborg må også konstatere en pæn tilbagegang på 18 pladser, men Sonja Linnet kan på trods af
det berette om fin aktivitet de sidste 14 dage. Der har blandt andet været arrangeret måneskinstur,
hvor månen var så venlig at titte frem mellem skyerne og så var der i øvrigt månelys på hele hjemturen fra ”Paradiset”.
Skovshoved er tilbage som nummer tre i 3. division, Fredericia rykker fire pladser frem til en fjerdeplads, Roklubben SAS bevarer sin femteplads, Odense Roklub rykker et par pladser tilbage til
sjettepladsen, Roskilde er som nummer syv rykket fem pladser tilbage og endelig må Sønderborg
pænt tage imod tretten pladsers tilbagegang og må nu skrive nummer otte i 3. division på visitkortet.

Bogens Ro- og Kajakklub holder deres niendeplads. Bogens kilometer er blandt andet kommet i hus
ved langtursroning i den svenske skærgård. Strib Ro- og Kajakklub fuldender 3. division som
nummer ti, hvilket er tre pladser ned i forhold til juni måned.
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4. division
Horsens Roklub
Rungsted Roklub
Faaborg Roklub
Hobro Ro- og Kajakklub
Høruphav Ro- og Kajakklub
Nivå Roklub
Danske Studenters Roklub
Holbæk Roklub
Nakskov Roklub
Jels Roklub
Nibe Roklub
Lemvig Roklub
Graasten Roklub
Roklubben Stevns

166,513
154,671
146,774
146,302
145,037
143,464
136,985
132,606
128,188
124,361
122,511
112,553
109,870
66,627

I 4. division er der denne gang 14 hold. I toppen finder vi Horsens. Gitte Enghild fortæller om aktiviteten i Horsens: Denne måned har været præget af ferie, vand og blæst, MEN også af ø-ture:
Hjarnø-rundt fire gange, Endelave rundt (der ligger en båd af vores fast - til fri afbenyttelse!) - og
længere weekendture - alle roet af ganske få (cirka 12 mennesker!!), så det er vi lidt stolte af. 2 roere var så også med i Irland, og det batter jo!

Roere fra Rungsted Roklub
på langtur fra Mirow til
Tegel i Berlin.
Foto Niels Ryhding
Rungsted Roklub vender tilbage til Motionsturneringen som nummer to i 4. division. Niels Ryhding
fortæller, at ni roere har været på ferietur fra Mirow til Tegel i Berlin. Faaborg Roklub rykker fire
pladser frem og er nu nummer tre. Hobro kan ligeledes notere fremgang, to pladser til en fjerdeplads. Høruphav Ro- og Kajakklub rykker to pladser tilbage og er nu nummer fem.
Fra nummer seks Nivå Roklub, der er rykket seks pladser frem, skriver Ulla Behrend: Klubben har
haft ni medlemmer på sculler-kursus i Sverige og seks medlemmer på tur i Isefjorden.
Danske Studenters Roklub rykker tre pladser tilbage og er nu nummer syv. Ole Hansen fra DSR
understreger endnu en gang, at kilometer roet i Bagsværd og i outrigger ikke er inkluderet i tallene.

Jesper Iversen skriver: Med faretruende tæt placering på bunden af 4. division melder Holbæk sig
med nye tal. Men Jespers ord er dog gjort til skamme. Runden bringer nemlig to pladsers fremgang
til sjællænderne, der nu er nummer otte.
Tilbagegang er der endnu en gang til Nakskov. Denne gang på fire pladser, men nakskovitterne må
trøste sig med, at de er med i ”Top ti” i 4. division – med den formulering har vi vist også taget de
meget positive briller på.
Jels Roklub rykker også et par pladser tilbage. Poul Erik Jørgensen fortæller om et sjovt lille jubilæumsarrangement, man holder i Jels: Skal jeg lige knytte en lille kommentar til gennemsnittet må
det være, at det er meget tæt på, at vi i Jels roklub skal have "jubilæumskaffe". I denne sæson, hvor
Dansk Forening for Rosport har 125 års jubilæum kører vi en lille intern konkurrence, hvor det gælder om at få flest muligt af klubbens medlemmer til at ro 125 km. eller mere - og som en lille "gulerod” har vi lovet, at når vores samlede gennemsnit når over 125 km. vil klubben være vært ved "jubilæumskaffe". Det må så blive efter næste indberetning.
Nibe Roklub rykker 10 pladser tilbage til 11. pladsen, men Susanne Christiansen fra Nibe skriver, at
vi har da været lidt på vandet – selvom vi også har været til festival.
Lemvig Roklub indtager 12. pladsen efter tre pladsers tilbagegang, Graasten Roklub er tilbage som
nummer 13 og endelig indtaget Roklubben Stevns 14. pladsen. Til gengæld ligger roklubben
Stevens suverænt nummer et i kampen om Vækstprisen.
lthygesen@youmail.dk

Elsebeths piger (og enkelte
drenge) fra Svendborg
Roklub på tur på de københavnske kanaler.

Sponsor for Motionsturneringen

