
Motionsturneringen 6. runde 2012 

På vej til to millioner roede kilometer 

Af Leif Thygesen 
Lad det være sagt med det samme: Ser vi på gennemsnit, er vi bagud i forhold til 2011. 302,505 
kilometer pr. roer viser regnskabet lige nu, og det er i forhold til 2011 lidt over 15 kilometer mindre 
end sidste års gennemsnit. Men målt på alle andre parametre er 2012 turneringen en jubel sæson. 
Flere klubber end i 2011 er med i turneringen, der deltager over 1200 roere mere i løjerne i år, og 
det giver selvfølgelig så også langt flere roede kilometer end nogensinde før. Med 1.906.696 kilo-
meter er vi tæt på at bryde den magiske grænse på to millioner roede kilometer og det er da en im-
ponerende energiudladning. Godt nok driller vejret stadig, men vikingeånden trives fortsat i de dan-
ske roklubber, og så snart vejret tillader det, bliver der roet af karsken bælg. Meget skal gå grueligt 
galt, hvis ikke vi ved sæsonafslutningen kan lykønske hinanden med en ny formidabel kilometerre-
kord på over 2.000.000 kilometer. 
 
 Supermotionsligaen  

1 Nyborg Roklub 527,667 

2 Varde Roklub 512,844 

3 Roklubben Furesø 493,640 

4 Randers Roklub 485,400 

5 HEI Rosport 485,156 

6 Bagsværd Roklub 483,759 

7 Lyngby Roklub 441,295 

8 Roforeningen KVIK 405,896 

9 Sorø Roklub 383,256 

10 Rønne Roklub 381,971 
 
I juni måned satte Nyborg Roklub en lang glidende takling ind på førerholdene og rykkede fra en 
femteplads til en førsteplads. Siden har nyborgenserne bidt sig fast i toppen, men Nyborg må efter-
hånden kunne mærke Varde Roklubs ånde i nakken. I sidste runde var forskellen mellem de to top-
hold cirka 35 kilometer/roer, denne gang er det blot 14,823 kilometer/roer, der adskiller de to top-
hold. Helt afskrive kan man formodentlig heller ikke Roklubben Furesø, der med en god slutspurt 
godt for alvor kan blande sig i topstriden, mens det lader til, at de regerende mestre Randers har 
kastet håndklædet i ringen. For Nyborg er det vel blæsten, der kan drille, mens Varde ind imellem 
slås med højvande, der umuliggør søsætning af bådene.  

 
Roforeningen KVIK er rykket op i den bedste række. 

Peter Budtz skriver om medsendte billede: Københavns 

Kommune fik hende her til overs, nu står hun foran 

KVIK, meget passende, vores tunge dameroere har gjort 

sig godt de sidste femten år. 

I det hele taget er denne runde af Motionsturneringen af 

skulpturel og kulturel karakter. Se næste billedtekst om 

Furesøs tur til København, omtale af Fredericias place-

ring som nummer et i 2. division samt de djærve og ma-

nende ord, som denne artikel afsluttes med 

 
 
 
 
 
 
 
 



Så der er fortsat mulighed for forskydninger og Motionsturneringen er ikke færdig før det sidste 
åretag er taget og den sidste kilometer er i hus. 
Men ellers er denne runde præget af stabilitet med mange klubber, der har samme placering som 
sidst, blandt dem de fem øverst placerede hold i Supermotionsligaen, men der er dog også bemær-
kelsesværdige forskydninger i de fem divisioner. Mere herom senere. 
Fra Nyborg skriver Brian Sørensen: Vi har haft rigtigt travlt med skolepartnerskaber i september, og 
det forsætter ind i oktober. I alt 120 unge mennesker kommer igennem roklubben, og får prøvet 
inriggere og rospinning. Vi har afsluttet Edon projektet med regattaen i Odense. Vi er rigtig glade 
for Edonbådene, og har da også købt begge både vi har lånt i projektperioden. 
I Varde ror de bare og som Lene Balje poetisk udtrykker det: Vil vi vores romål nå – så går turen op 
og ned af Varde Å.  
Fra nummer tre Roklubben Furesø beretter Rochef Torben Sørensen: Vi fortsætter medlemsfrem-
gangen i ungdomsafdelingen, og det er jo bare dejligt, at der er interesse for roning blandt ung-
dommen. September er forløbet med aktiviteter som Lyngbytur og en tur i Københavns Havn og 
Trekroner. Derudover er den meste aktivitet jo på Furesø, hvor der i denne tid er både på vandet fra 
solopgang til solnedgang. 
 

Roklubben Furesø har væ-

ret på tur i de københavn-

ske kanaler, her fotografe-

ret under Marmorbroen 

bygget af hofbygmester 

Nicolai Eigtved og indviet i 

1745. Udsmykningen ud-

ført af den franske billed-

hugger Louis-Augustin le 

Clerc og symbolikken skul-

le meget passende for ro-

ning være en hyldest til 

havet  

Foto Kim Andersen 

 
Nummer fire Randers Roklubs rapportør Vibeke Christensen skriver lidt defaitistisk: Det er ikke 
blevet til så meget, hvad det skyldes vides ikke, men sådan skal det nok være i år. På trods af de lidt 
triste toner fra randrusianerne, beholder de regerende mestre Randers deres fjerdeplads. 
I HEI Rosport er der stadig god gang i årerne, og det kan man jo egentlig godt undre sig over – det 
er jo ikke ligefrem fordi man får fregner på næsen af solen, skrive Annie Kaalby. Roivren i og om-
kring Egå Marina belønnes atter en gang med en femteplads i den bedste række. 
I Bagsværd er det de yngre, der ror tidligt, mens det endnu er lyst, der lige pt. kan bogføre flest ki-
lometer. Men vi ”voksne” prøver stadig at nå nogle kilometer inden mørkets frembrud, og de mest 
entusiastiske famler sig frem til broen, skriver Lone Banke Rasmussen fra Bagsværd. Bagsværds 
”natte-roeri” belønnes med to pladsers fremgang til en sjetteplads. 
Lyngby Roklub rykker en enkelt plads tilbage og er nu nummer syv. Roforeningen KVIKs rappor-
tør Peter Budtz har været ramt af lungesyge efter at have kæmpet en brav kamp mod elementerne 
regn, kulde og blæst på en rotur til blandt andet Skovshoved. Og en ulykke kommer sjældent alene! 
Den næste måneds tid – mindst - vil Peter Budtz sandsynligvis også være ramt af fedtet og urent 
hår. I hvert fald vil Hr. Budtz nok have meget svært ved at få armene ned og få vasket sit hår efter at 
Roforeningen KVIK med seks pladsers fremgang bryder ”romuren” til Supermotionsligaen og sæt-
ter sig til rette som nummer otte blandt de ti bedste. Normalt velinformerede kilder oplyser til ro-
ning.dk, at Peter Budtzs problem i den forbindelse nok ikke vil være så stort på grund af sparsom 
hårvækst, men så kunne hr. Budtz måske benytte lejligheden til at få malet lofterne på Strandvejen 
nu da armene alligevel er oppe? 
Sorø Roklub rykker en enkelt plads frem og overlader 10. pladsen til bornholmerne fra Rønne Ro-
klub. Tre pladser ned går det for roerne fra klippeøen. 
Der er lagt op til en forrygende finale og spændingen om det lykkes Nyborg Roklub at gå hele vejen 
er til at skære i. 



 
 1. Division  

1 Vejle Roklub 378,425 

2 Nykøbing Mors Roklub 372,621 

3 Aalborg Dame Roklub 371,158 

4 Kolding Roklub 357,648 

5 Nykøbing Sj. Roklub 351,036 

6 Humlebæk Roklub 350,701 

7 Middelfart Roklub 342,450 

8 Roklubben Skjold 330,422 

9 Aarhus Roklub 329,372 

10 Silkeborg Roklub 327,868 
 
Som sædvanligt – fristes man til at skrive – rykker yoyo-klubben Vejle en division ned efter et par 
måneder i Supermotionsligaen. Men skæbne er hård ved Østjyderne – kun to pladsers tilbagegang 
og straks er man i den næstbedste række – og oven i købet er det sølle 3,546 km/roer, der mangler 
op til Rønne. Jo, kampen i Motionsturneringen er hård og intens. Og så er det ikke fordi Vejlenserne 
har ligget på den lade side – tværtimod. Jytte Vodstrup skriver: Vi holder fortsat et meget højt ni-
veau på roaktiviteten her i Vejle. For første gang i mange år er der allerede nu 10 roere, der har roet 
kilometer nok til en guldåre. I Vejle er kravet til en guldåre 1500 kilometer. I september har vi også 
haft vores aktive langtursroere ude og opleve andre farvande. En tur Vejle - Juelsminde - Horsens er 
det blevet til, ligesom Varde Å og Nordfyn er blevet udforsket. 
Nykøbing Mors Roklub må også denne gang konstatere tilbagegang. Dog er tilbagegangen mindst 
mulig, nemlig en plads og dermed ender morsingboerne denne gang som nummer to i 1. division. 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Aalborg Dame Roklub på 

”Frigivelsestur”. 

Kan man andet end at fri-

give en ny langtursstyr-

mand, der sørger for sådan 

et vejr, spørger Lise Peder-

sen retorisk. 

 
Aalborg Dame Roklub er fortsat nummer tre. Lise Pedersen fortæller: Den forgangne måned har 
budt på rigtig mange langture - også et par frigivelsesture med nye langtursstyrmænd, flot shelter-
overnatningstur i Ryå, en dejlig ex-kanin-langtur efter en festlig kanindåb/fødselsdagsfejring - og 
sidst deltog nogle af klubbens medlemmer sammen med næsten 70 andre roere i en fint gennemført 
løvspringstur i det nordjyske ronetværk, der var samlet i Lemvig! Aftenroningen har sunget sit sid-
ste vers for i år, men morgenroerne nyder til gengæld meget de flotte solopgange. 
Kolding Roklub laver en halv pirouette omkring Aalborg Dame Roklub – jo også ”Vild med dans” 
kan Motionsturneringen konkurrere med! I sidste runde var Kolding placeret lige før Aalborg Dame 
Roklub i den omgang er koldingenserne placeret lige efter Aalborg Damerne. Tilbagegangen kan 
dog forklares. Uffe Lau Sørensen skriver: Her på falderebet er det lige pludseligt gået op for flere 



roer, at sæsonen snart er forbi, det har givet syv ekstra personer på vandet, men har til gengæld sat 
gennemsnit lidt ned. 
Nykøbing Sj. Roklub kan forsat præsentere sig som nummer fem i 1. division. Også for Humlebæk 
er det status quo på sjettepladsen. Christian Probst konstaterer med tilfredshed: Vi er på vej mod 
vores kilometermæssigt næstbedste sæson nogensinde! Motionsroningen havde klart overtaget i 
september, men der er også lidt træning til årets sidste lange kaproning Copenhagen Harbour Race, 
hvor vi har tre toåres inriggere med. 
Også Middelfart, der fortsat ligger nummer syv, har plejet konkurrencegenet. Klaus Scheffel rap-
porterer: Kilometrene er primært roet af vores masterroere, der også har været en tur forbi Duisburg 
til World Master Rowing 2012, hvor de trak et par førstepladser og nogle andenpladser hjem. Et par 
af vores roere har været på Furesø i forbindelse med billedweekend efter den vellykkede tur på 
Shannon i Irland. 
Roklubben Skjold har haft en kanonsæson og formår også at holde dampen oppe her sidst på året. 
Pilen peger fortsat på fremgang og det går fem pladser frem til en ottendeplads i den næstbedste 
række. Formand Poul Jensen konstaterer da også med glæde: Det er faktisk gået ud over al forvent-
ning og mine medlemmer gør en stor indsats for at få hævet vores kilometergennemsnit. 
Aarhus Roklub må konstaterer en enkelt plads tilbagegang til niendepladsen, mens Silkeborg Ro-
klub med fem pladser i den rigtige retning er tilbage i 1. division, på yderste mandat som nummer 
ti. 
 
 2. division  

1 Fredericia Roklub 327,071 

2 Skanderborg Roklub 324,935 

3 Svendborg Roklub 322,698 

4 Birkerød Roklub 320,616 

5 Aalborg Roklub 310,868 

6 Tange Roklub 308,067 

7 Hadsund Roklub 302,778 

8 Roklubben ARA 294,000 

9 Roklubben SAS 281,689 

10 Kolding Dame Roklub 281,367 
 
I 2. division har Fredericia Roklub med fem pladsers fremgang sat sig på duksepladsen. I sidste 
runde rykkede Fredericia otte pladser frem, så man kan vel sige, at roerne fra den gamle fæstnings-
by for alvor ”har skruet Bissen på” – altså ikke H.V. Bissen som har udført skulpturen ”Den tapre 
Landsoldat”, men ”bissen” som talemåde.  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Den tapre Landsoldat   Roklubben ARA på ”Terræn-roning”  

  



Skanderborg skodder tre pladser tilbage og er nu nummer to i 2. division. Også Svendborg rykker 
baglæns. Tre pladser tilbage og svendborgenserne slutter i denne runde som nummer tre i 2. divisi-
on. Trofast rapportør fra det sydfynske Ninna Larsen skriver: Puha, nu er vi da nået ydersæsonen. 
Ikke siden april er der roet så lidt i Svendborg. Det blæser lige rigeligt. Nu håber vi på en god okto-
ber, så vi kan få dem, der er "lige ved 1000 eller 1500 km." roet i mål. 
Birkerød Roklub ligger fortsat nummer fire, Aalborg Roklub tager ”fem stærke” fremad og er nu 
nummer fem, Tange Roklub følger trop med ”tre stærke” og kommer i mål som nummer syv i 
2.division, og endelig må Hadsund konstatere, at det denne gang bliver til fem pladsers tilbagegang. 
En lille tilbagegang på en plads må også Roklubben ARA erkende. I ARA har man været på årets 
”Hurtige Løvfaldstur” Med på turen var blandt andet en trio bestående af Bjørn, Diwan og Mette 
alias Nymfe - Turen var ikke uden dramatik da man på Tåsinge Å stødte på et træ, der lå på tværs af 
åen. Træet fik man dog væk og selvom turen bød på blandet vejr blev det en god tur, skriver Mette 
S. Mikkelsen i ARAktuelt. 
Roklubben SAS har sat slutspurten ind og den megen aktivitet gør Roklubben SAS til rundens raket 
med syv pladsers fremgang og dermed rykker man op i 2. division som nummer ni. I sidste runde 
gik det en plads tilbage for SAS-roerne, det er næsten som tog man et lille tilløb til det store spring 
fremad. Skal vi gætte på, at en god del af de mange kilometer er roet som træning til Copenhagen 
Harbour Race? 
 

Kolding Dame Roklub må 

konstatere to pladsers til-

bagegang og slutter sidst i 

2. division, men humøret er 

dog fortsat højt hos koldin-

genserne. Lis Grove skri-

ver: Vi har fået 15 ung-

domsroere i år, de første i 

maj, de sidste er startet 

efter sommerferien. Det er 

herligt og lover godt for 

fremtiden. Vi har haft en 

god Madpakketur til Rebæk 

(billedet) for de nye unge 

medlemmer sammen med 

flere voksne der fungerede 

som instruktører og hjæl-

pere.  

 
 
De unge træner mandag og torsdag aften sammen med unge fra Kolding Roklub. Ellers har klub-
berne i 2. division ikke følt den store trang til at sætte ord på deres roning denne gang. 
 
 
 3. division  

1 Rudkøbing Roklub 281,189 

2 Sønderborg Roklub 279,408 

3 Lyngby Dame Roklub 278,443 

4 Skovshoved Roklub 276,274 

5 Strib Ro- og Kajakklub 274,809 

6 Horsens Roklub 273,776 

7 Københavns Roklub 259,466 

8 Ishøj Roklub 254,405 

9 Odense Roklub 253,550 

10 Roskilde Roklub 251,772 



 
Heller ikke klubberne i 3. division sender mange supplerende oplysninger med til denne runde af 
Motionsturneringen. En herlig undtagelse er Sønderborg Roklub, der ligger nummer to efter Rud-
købing Roklub, der fortsat har sat sig på førstepladsen i 3. division. Fra Sønderborg berettes: 
September startede hektisk med afholdelse af den årlige “Firmakaproning”, som i år blev holdt for 
17. gang. Regattaen arrangeres af Sønderborg Roklub i fællesskab med den tyske roklub Germania 
Ruderverein. Regattaen bliver stadig mere og mere populær og i år var der rekorddeltagelse med 
hele 77 firmahold, fordelt på DAME, MIX og HERRER i 4-års inrigger. Det gav sved på panden og 
et større logistik arbejde. Vi måtte låne både hos omegnsroklubberne og samtidig måtte vi låne in-
struktører for at sikre, at alle holdene kunne nå at få 3 x halvanden times instruktion og træning på 
vandet, fordelt på ugerne op til regattadagen. 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Stor aktivitet og højt hu-

mør ved Sønderborg Ro-

klub da man afviklede den 

årlige firmakaproning med 

ikke mindre end 77 delta-

gende hold 

 
Der blev kæmpet bravt og der blev budt på en række flotte løb og højt humør. Traditionen tro var 
der mange udklædte hold og festlige supportere. Regattaen sluttede med fest i Sønderborg Roklub. 
Lyngby Dame Roklub rykker fem pladser frem og bliver nummer tre, mens Skovshoved træder et 
enkelt lille skridt tilbage og lander på fjerdepladsen. Strib Ro- og Kajakklub rykker to pladser frem 
og er nu nummer fem, mens Horsens på sjettepladsen kan konstatere, at aktiviteten rækker til fire 
pladsers fremgang. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Københavns Roklub er 

fortsat lidt på retræten. 

Sidste gang gik det seks 

pladser tilbage, denne 

gang er tilbagegangen dog 

begrænset til to pladser, og 

det giver en syvendeplads 

til hovedstadsroerne. 

På fotoet holder roere fra 

Københavns Roklub kænt-

ringsøvelse 

 



Ishøj Roklub er tilbage i Motionsturneringen som nummer otte, mens fynboerne fra Odense Roklub 
rykker hele seks pladser frem til niendepladsen i 3. division. Roskilde Roklub fuldender 3. division 
som nummer ti. Det er en mindre tilbagegang på en plads. 
 
 
 4. division  

1 Hobro Ro- og Kajakklub 242,705 

2 Rungsted Roklub 241,925 

3 Aarhus Studenter Roklub 231,824 

4 Bogense Ro- og Kajakklub 217,200 

5 Nivå Roklub 215,267 

6 Faaborg Roklub 210,494 

7 Høruphav Ro- og Kajakklub 205,448 

8 Nibe Roklub 188,292 

9 Jels Roklub 181,308 

10 Danske Studenters Roklub 176,124 

11 Nakskov Roklub 168,887 

12 Graasten Roklub 162,224 

13 Roklubben Stevns 92,129 
 
 I 4. division er der atter 13 klubber med. Hobro Ro- og Kajakklub går fra en tredje- til en første-
plads. Rungsted Roklub forsvarer med succes deres andenplads. Niels Ryhding fortæller at slutspur-
ten i Rungsted er gået ind for at nå de sidste kilometer for at gøre sig fortjent til en sølv- eller guld-
åre. Seks roere fra Rungsted trodsede de dårlige vejrbetingelser og gennemførte Gudenåenturen 
Skanderborg – Randers i strid blæst og kraftige byger, og det giver jo kilometer på Rungsteds konto 
konstaterer Niels Ryhding med glæde. 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rungsted Roklub på tur på 

Gudenåen. Der manglede 

på ingen måder vand 

 
Aarhus Studenters Roklub har åbenbart taget forskud på vinteren. Aktiviteten er gået noget ned, og 
der er som sædvanlig kontant afregning ved kasse 1, for de roklubber, der ikke holder ”maskinen” i 
gang. 11 pladsers tilbagegang til en plads som nummer tre i 4. division er de barske kendsgerninger 
for studenterroerne. 
Bogense Ro- og Kajakklub rykker tre pladser tilbage og er nu nummer fire, mens Nivå kan begræn-
se tilbagetoget til en enkelt plads. Nivå finder ”kajplads” som nummer fem. 
Faaborg ligger hvor Faaborg altid har ligget på Sydfyn og nu kan Faaborg Roklub så også prale 
med, at de er lige så stabile i deres placering som byen. Det bliver atter til en sjetteplads. 



Høruphav Ro- og Kajakklub bytter Plads med Nibe Roklub, så Høruphav denne gang er nummer 
syv og Nibe nummer otte. I Nibe er det her sidst på sæsonen lykkes at få endnu en ”gammel” roer 
på vandet skriver Susanne fra Nibe. 
Også Jels og DSR skifter plads. Jels en plads frem til niendepladsen og DSR en plads tilbage til 
tiendepladsen. I DSR er det fortsat kun ”rene” motionskilometer i inrigger, der tælles med i regn-
skabet. Roede kilometer på Bagsværd Sø, samt kaproning i outriggede både er ikke inkluderet i 
tallet oplyser Ole Hansen fra DSR. 
De sidste tre klubber i 4. division Nakskov, Graasten og Stevns fordeler pladserne fra 11 til 13 nøj-
agtig som i sidste runde og slutter i nævnte rækkefølge. I Nakskov har Gamle Roere i Nakskov for-
kortet til ”GRIN” holdt standerstrygning med den traditionelle forlorne skildpadde - som sædvanligt 
et godt og hyggeligt arrangement. 
Fra Stevns beretter Erik Trøigaard: I den forgangne måned har vi været til venskabskaproning i 
Præstø, hvor vi har den årlige kaproning mellem Vordingborg Roklub, Præstø Roklub, Roklubben 
Viking og Roklubben Stevns. Det er en kaproning, som har over 50 år på bagen. Efter kaproningen 
var der fællesspisning, hvor medlemmer fra Præstø Roklub havde fundet den helt store grill frem, så 
der kunne bespises cirka130 roere. 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Roere fra Roklubben Stevens til venskabs-

kaproning i Præstø 

 
Sidste runde og sidste udkald 
Vinteren banker for alvor på døren og tiden er snart inde til at hovedparten af aktiviteten rykkes på 
land og i de fleste tilfælde indendørs. Det er tid til at støve vinterroningsreglementet af og skærpe 
sikkerheden på vandet i de kolde måneder, der venter os. Men inden skal de sidste ”sommer-
kilometer” i hus. Signaturen glæder sig til at høre fra jer endnu en gang, inden vi lukker Motions-
turneringen 2012. Der er deadline for indrapportering lørdag den 10. november 2012. God fornøjel-
se med de sidste roture og pas godt på jer selv, når I tager på vandet her, hvor sæsonen går på hæld 
og vejrbetingelserne ikke altid er lige gode til roning.  
lthygesen@youmail.dk  
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Merrild sponsor for  

Motionsturneringen 

Havguden Neptun eller Poseidon er 

ikke til at spøge med, slet ikke når 

det er koldt, så vær forsigtige, når I 

er på vandet 


