Motionsturneringen 7. runde 2012

Randers tog fusen på alle – også sig selv!
Af Leif Thygesen
Randers Roklub har det meste af sæsonen ligget som nummer fire i Supermotionsligaen og havde
vel også mere eller mindre afskrevet sejren i årets Motionsturnering. Defaitistiske toner har præget
Randers Roklubs indberetninger fra Vibeke Christensen og også i sidste indberetning beklager Vibeke, at der er roet noget mindre end sidste år. Signaturen har heller ikke holdt sig tilbage, og afskrev i sidste runde randrusianere. roning.dk skrev: … mens det lader til, at de regerende mestre
Randers har kastet håndklædet i ringen”. Om det var det, der fik kronjyderne op i det røde felt rent
romæssigt skal være usagt, men fakta er, at Randers Roklub med en sensationel slutspurt endnu en
gang sætter konkurrenterne på plads og med et forholdsvist pænt forspring vinder Motionsturneringen 2012.
Overraskelsen lige så stor i Randers?
Men Signaturen vover den påstand, at også for Randers Roklub kom sejren uventet. Sidste år vandt
Randers med et gennemsnit på 621,957 km/roer, i år hjemføres førstepladsen med et gennemsnit på
567,560 km/roer. Vejret har drillet en hel del i år, og det sætter sit præg på vindergennemsnittet.
567,560 er det næstlaveste gennemsnit som Motionsturneringen er vundet med. Kun i 2010 har
gennemsnittet været lavere, her vandt Roklubben Furesø turneringen med et gennemsnit på 515,146
km/roer.

Roere fra Roforeningen
KVIK træner starter i hård
modvind på Bagsværd Sø.
Vinden har været en hård
modstander for Motionsturneringen i 2012.
Mere end to millioner kilometer
Selv om vejret ind imellem har været en drilagtig partner i 2012 – og det sætter sit præg på resultaterne - er der alligevel grund til at lade jubelbrølene gjalde ligeså højt, som da dansk roning hjemførte tre medaljer fra OL. Det samlede resultat i syvende og sidste runde lyder på 6.520 roere fra 55
klubber har roet 2.141.955 kilometer, og det giver et gennemsnit på 328,521 km/roer. Jo, gennemsnittet er ikke så højt som sidste år, hvor der i snit blev roet 343,194 km/roer, MEN resten af parametrene er af fineste karat. Med deltagelse af 55 klubber i denne runde skal vi tilbage til august
2009 for at finde et højre deltagerantal i en runde - den gang deltog 57 klubber. Aldrig tidligere har
vi været over 6.000 deltagende roere og med 6.520 har vi endda godt og grundigt passeret 6.000
roere og endelig lykkes det at bryde den magiske grænse på to millioner kilometer – der er grund til
at lade champagnepropperne springe og fejre et enestående resultat. Tillykke til RomotionsDanmark!
Roning.dk skal i en senere artikel vende tilbage med lidt mere statistik om sæsonen 2012 og ved
samme lejlighed offentliggøre, hvem der har hjemført årets præmier.
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Supermotionsligaen
Randers Roklub
Nyborg Roklub
Roklubben Furesø
HEI Rosport
Varde Roklub
Bagsværd Roklub
Lyngby Roklub
Roforeningen KVIK
Sorø Roklub
Aalborg Dame Roklub

567,560
550,347
540,477
539,781
536,378
535,124
485,007
435,386
413,206
405,463

Så er vi færdige med at tælle i Randers Roklub. Vi har roet en spurt her på det sidste, sådan indleder
Randers Roklubs rapportør Vibeke Christensen sin mail til roning.dk og fortsætter: 567,560 er noget mindre end sidste år, med det kan jo heller ikke gå ligegodt hvert år. Til det er kun at sige, at
hvis Randers kan vinde Motionsturneringen i et år, hvor de selv føler, det er gået halvsløjt, tja så vil
det være svært for konkurrenterne at bide skeer med kronjyderne, når de får en god sæson.
Nyborg Roklub, der har ligget nummer et det meste af sæsonen, må i sidste øjeblik se sig overhalet.
I sin indberetning skriver Brian Sørensen: Vi håber, at vores kilometertal er nok til at holde Varde
bag os. Jo, det var det - men fra baghjul kom Randers som skidt ud af en kanin, undskyld skudt ud
af en kanon og dermed må Nyborg endnu en gang ”tage til takke” med sølvmedaljerne. Under alle
omstændigheder er det et imponerende CV Nyborg kan skrive, når det gælder Motionsturneringen.
En førsteplads og to andenpladser på fire år - det er imponerende. Ellers er Nyborg stolte over at
have anskaffet Danmarks første inrigger bygget i kulfiber og glæder sig til at få den afprøvet ved
langdistancekaproningerne i 2013. Du kan læse mere om ”Kulmulen” i en anden artikel her på roning.dk.
Også Roklubben Furesø er fast inventar i toppen af Motionsturneringen. Som i 2011 kan Furesø
hjemføre en fornem tredjeplads. Rochef Torben Sørensen skriver: Som sædvanlig dalede aktiviteten
lidt i oktober, dog var der på sæsonens sidste dag overordentlig godt besøg i roklubben. Årets største tilløbsstykke er supperoning lige inden standerstrygning. Alle inriggerbåde var på vandet for at
ro til Kolle Kolle og spise suppe tilberedt på bål, og forinden havde diverse hold taget afsked med
sæsonen med en sidste rotur, så på denne måde fik vi taget pænt afsked med rosæson 2012.

Oktober-morgenstemning
6. oktober kl. 07.20 ved
Aalborg Dame Roklub.
Foto Lise Pedersen

De seje roere fra HEI Rosport rykker en enkelt plads frem og slutter dermed sæson 2012 som nummer fire i Supermotionsligaen.
I flere måneder var Varde Roklub førsteudfordrer til Nyborg om guldet. Men oktober var præget af
regn og navnlig højvande, der umuliggør roning i Varde - og det kom til at koste på bundlinjen.
Varde slutter som nummer fem og det er i forhold til sidst tre pladsers tilbagegang. Men alligevel
har det været en formidabel sæson for å-roerne. Lene Balje skriver: I sæsonen 2012 er der blevet
roet som aldrig før. Dog var oktober måned præget af regn og højvande, som ikke har lokket mange
ud i det lokale farvand. Af udenbys aktivitet havde vi en enkelt firer med i Copenhagen Harbour
Race, hvilket var en fantastisk oplevelse - bare at se så mange robåde på stribe i København - det
kan virkelig anbefales.
For klubberne fra nummer seks til ni er det status quo i forhold til sidste runde. Nummer seks bliver
Bagsværd Roklub. Lone Banke Rasmussen skriver: Der var en del aktivitet i oktober, blandt andet
på grund af deltagelse i diverse otterløb (København og Berlin). Det samlede kilometerresultat blev
vist ganske godt, selvom det ikke lykkedes at få roerne til at registrere alle deres roede kilometer.
Lyngby sætter sig på syvendeplads, mens Roforeningen KVIK slutter året som nummer otte i den
bedste række. Peter Budtz (kend ham på den smarte hat) filosoferer i sin indberetning: Hvert år når
man har roet i syv måneder og fået et anstændigt antal kilometre i bogen og det bliver koldt og
mørkt og regnfuldt, er det næsten en lettelse at få bådene på land, man gider ikke mere, er mæt, men
vi ved også at når vi har passeret vintersolhverv får man længsel efter havet, ofte så stærkt at hvis
havet ellers er isfrit må man på vandet iført nissehuer og uldne underhylere og man begynder at
glæde sig som et barn til sommertid og standerhejs.
Efterårsdag på Sorø Sø
Foto Bjarne Hjorth
Sorø Roklub slutter som
nummer ni, mens vi finder
rækkens anden overraskelse Aalborg Dame Roklub
på tiendepladsen. Som
Randers har også Aalborg
Dame Roklub lagt sig gevaldigt i selen i sidste runde, og det betyder, at man
efter at have ligget i den
næstbedste række hele sæsonen i sidste øjeblik rykker op i den bedste række. Lise Pedersen fra Aalborg Dame Roklub skriver: Rosæsonen sluttede koldt og vådt, men dog med en fin klublangtur den sidste søndag før standerstrygningen - til Nibe og tilbage igen! 50 km - gennemført af 16 roere, der afhentede den pokal,
de to klubber ”udfordrer” hinanden med - så nu får pokalen for første gang lov at overvintre i ADR.
Vi havde ellers været helt sikre på, at de gæve Nibe-roere skyndsomst ville hente den retur, men det
blev vejret (heldigvis) ikke til ….
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1. Division
Vejle Roklub
Rønne Roklub
Kolding Roklub
Nykøbing Mors Roklub
Humlebæk Roklub
Præstø Roklub
Middelfart Roklub
Aarhus Roklub
Svendborg Roklub
Nykøbing Sj. Roklub

397,411
397,118
396,843
396,138
389,547
388,860
380,575
372,134
368,115
362,091

I første division forsvarer Vejle Roklub førstepladsen med succes og som i 2011 slutter Vejle med
at vinde 1. division. Og det må siges at være flot, når man tager i betragtning, at vejlenserne på
grund af ombygning af klubhuset, var nødt til at slutte rosæsonen 14 dage tidligere end normalt.
Bådene er pakket ned og er blevet placeret i en fabrikshal, hvor de får lov til at vente indtil håndværkerne er færdige og Vejles hvide stander med den blå stjerne igen bliver hejst. Men det har været en meget aktiv sæson, hvor blandt andet ti personer har roet mere end 1500 kilometer og dermed
har gjort sig fortjent til en guldåre. Yderligere ti personer har roet over 1000 km og belønnes med
en sølvåre – det har vi aldrig oplevet før, skriver Jytte Vodstrup.

Vejle Roklubs både er ”gået i hi” i en fabrikshal,
mens klubhuset ombygges
Rønne Roklub har i fire ud af syv måneder ligget i den bedste række. Men slutter som man startede
i april og maj i 1. division. Til gengæld tegner det til, en god vinter med måske hele tre Grand Prix
hold i ergometret, fortæller Rochef Kurt Jensen.
Kolding Roklub rykker en enkelt plads frem til bronzepladsen i 1. division. Uffe Lau Sørensen fra
Kolding konstaterer: Det har været en sæson med mange aflysninger på grund af vejret, men også
en sæson med god gang i outriggerroningen og en flok ivrige ungdomsroere. Vores nye 4x coastalbåd har været en god oplevelse og båden sluttede standsmæssigt af med et besøg i Middelfart Roklub, hvor årets sidste tur i den nye bådtype blev roet.
Nykøbing Mors Roklub rykker et par pladser tilbage og ender dermed som nummer fire i 1. division. Efter en noget tøvende start på Mors, er man nok tilfreds med placeringen i toppen 1. division,
selvom man sidste år sluttede i den bedste række som nummer seks.
Humlebæk Roklub forbedrer sin position med en enkelt plads og slutter dermed midt i 1. division
som nummer fem. Christian Probst beretter: Oktober måned var præget af den sidste træning inden
Copenhagen Harbour Race, og ellers udnyttelse af de sidste muligheder for en tur på vandet de næste fem måneder. Efter standerstrygning lørdag 27. oktober er ergometertræningen startet op, så vi
bliver klar til 8’er Grand Prix.
Præstø Roklub vender tilbage til Motionsturneringen med bravur som nummer seks. Martin Poulsen
fortæller: Traditionen tro har vi holdt morgenroerens julefrokost - et meget hyggeligt arrangement
hvor turen går til Maderne i udkanten af fjorden og her bydes der så på sild og snaps. Vi havde dog
håbet på lidt bedre vejr, det var blevet rigtigt efterår og koldt. Koldt blev vandet også på årets sidste
ro dage, temperaturen faldt fra 10 °C tirsdag før standerstrygning til 5 °C, så vi valgte at lukke for
roning - belært af tragiske erfaringer.
Middelfart Roklub slutter i år som nummer syv i 1. division. Klaus Scheffel fortæller om omskifteligt vejr mens middelfartgenserne har roet det enestående lokalfarvand tyndt. Specielt her i oktober
har vi det fantastisk med alle vore kystnære skovbryn der buldrer af sted i alle farver fra gul, brun,
orange og helt ovre i det røde. Så kan en rotur ikke blive bedre.

Aarhus Roklub rykker en enkelt plads frem og er nu nummer otte. Roland Hartmann fra Aarhus kan
fortælle, at klubben har været på efterårstur til Luxembourg og Tyskland. I efterårsferien kørte vi
fire både sydpå og roede på Mosel fra Luxembourg til Bonn, det sidste stykke på Rhinen i flot sommervejr.

Svendborg Roklub fejrer
årets sidste rotur med en
god gang brunch avec.
Svendborg Roklub rykker fire pladser frem og rykker dermed op i 1. division, hvor man indtager
niendepladsen. Ninna Larsen fortæller hvordan Svendborg Roklub slutter sæsonen: På sæsonens
sidste dag har vi fået tradition for at ro "den sidste tur inden standeren tages ned". Vi ror en tur til
Valdemars Slot og efterfølgende ind i Thurøbund til Søspejdernes Center hvor vi går i land - klatrer
op ad skrænten og låner deres bord/bænkesæt til indtagelse af brunch med tilhørende "boblevand".
Vi takker hinanden for sæsonen der er gået og skåler på en forhåbentlig supersæson 2013. I år var
vejret perfekt til turen.
Nykøbing Sjælland Roklub rykker fem pladser tilbage, men når lige akkurat at forblive i 1. division.
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2. division
Silkeborg Roklub
Skanderborg Roklub
Birkerød Roklub
Fredericia Roklub
Aalborg Roklub
Hadsund Roklub
Roklubben Skjold
Roklubben SAS
Tange Roklub
Roklubben ARA

361,894
359,016
356,307
348,440
344,881
344,828
341,939
333,393
329,043
320,186

2. division føres af Silkeborg, der er rykket en enkelt plads tilbage, dermed må silkeborgenserne
sige farvel til 1. division, men kan dog trøste sig med at ligge på en førsteplads. Sonja fra Silkeborg
rapporterer: Vi har i Silkeborg Roklub haft en rigtig god sæson, med masser af oplevelser både i de
lokale farvande og rundt i det ganske land på langture. Vi har ligeledes haft fornøjelsen af, at roere
fra andre klubber har besøgt Silkeborg. Nu er vi i gang med at starte ergometer hold op, og bådhallen er fyldt med både der skal klargøres til næste sæson.
Vi bliver i det midtjyske, for på andenpladsen finder vi Skanderborg Roklub. Samme placering opnåede Skanderborg Roklub i sidste runde. Formand Erik Jensen glæder sig over endnu en fin sæson,

hvor 16 roere kom over 1000 kilometer og fik en sølvåre. Seks roere debuterer i det den fornemme
”Klub 1000” i Skanderborg.
Birkerød Roklub rykker en enkelt plads frem og slutter som nummer tre i 2. division. Tre pladser
tilbage går det for Fredericia Roklub, og dermed må man sige farvel til førstepladsen i 2. division
som man tilkæmpede sig i sidste runde.
Kampen om 5/6 pladsen er en virkelig tæt affære. Kun 53 meter skiller Aalborg Roklub på femtepladsen og Hadsund Roklub på sjettepladsen.
Tæt opløb ved Roklubben
Skjolds klubkaproning.
Roklubben Skjold tager
lidt af en rutsjetur på hele
ni pladsers tilbagegang og
slutter dermed 2012 som
nummer syv i 2. division.
Men det har været en forrygende sæson, fortæller
formand Poul Jensen og
fortsætter: I de år, vi har
været med i Motionsturneringen, er det det højeste
gennemsnit, vi har haft.
Det er super skønt, at vi
kan stå med det resultat.
Det blev som sædvanlig en
festlig afslutning på rosæsonen i Roklubben Skjold. Den består af både de alvorlige romæssige ting, og så en
afslutningsfest, som altid er fantastisk. Vi har lagt vores klubkaproning på denne sidste dag i sæsonen. Vi dyster i indsejlingen til Svanemøllehavnen i flere løb. Der er meget energi i disse konkurrencer, men det er "kun" for sjov og så er der noget ved at få sit navn på en eller flere af pokalerne. I
løbet af vinteren vil vi overveje, om der skal udvikles mere i forhold til klubkaproningen - fx arrangere et par klubregattaer med en afslutning på standerstrygningsdagen. Vi er jo i vores jubilæumssæson blevet mere fortrolige med at ro om kap, og det vil vi gerne prøve noget mere af.
Roklubben SAS rykker en enkelt plads frem og bliver nummer otte, mens det går tre pladser tilbage
for Tange Roklub til niendepladsen.

Roklubben ARA på Den
langeløvfaldstur, der sættes
i efter Tangeværket

Roklubben ARA fuldender 2. division på tiendepladsen. Det er to pladser ned i forhold til sidste
måned. Roklubben ARA havde en målsætning om at ro 75.000 kilometer i klubbens 75 års jubilæumssæson. En anonym klummeskriver beretter: Det havde været sejt at slå klubbens rekord og fejre
Roklubbens ARA's 75 år med 75.000 km, men sådan gik det ikke. Vi vil huske 75-års jubilæumssæsonen for en blæsende sæson, hvor vi gjorde, hvad vi kunne, men vejret var bare ikke altid med
os. Som noget af det allersidste var 18 deltager af sted på årets langeløvfaldstur i weekenden den
27. og 28. oktober. Det var en tur hvor fire toårs startede i Skanderborg lørdag morgen. Den ene af
bådene byttede lidt rundt på mandskabet, da den ankom til Ry. Da endnu to toårs skulle starte her.
Herefter gik turen i skønt og flot efterårs vejr til Silkeborg hvor vi havde aftale med sluse manden
kl. 13.30... det holdt dog ikke helt. Efter Silkeborg gik turen videre til Tange, hvor der skulle overnattes. Søndagens tur lød på Tange - Randers, endnu en kold og smuk dag.
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3. division
Kolding Dame Roklub
Rudkøbing Roklub
Sønderborg Roklub
Strib Ro- og Kajakklub
Skovshoved Roklub
Odense Roklub
Lyngby Dame Roklub
Horsens Roklub
Hobro Ro- og Kajakklub
Ishøj Roklub

315,969
302,757
302,662
300,896
299,605
293,119
291,287
283,920
282,386
276,000

Kolding Dame Roklub rykker en enkelt plads tilbage, men sætter sig til gengæld på tronen i 3. division. Jette Hvidtfeldt fortæller, at der er blevet roet lidt mindre end i 2011, men at man til gengæld
har fået ti flere roere på vandet, hvilket lover godt for den kommende sæson, da hovedparten af de ti
nye roere er ungdomsroere, så I Kolding Dame Roklub ser man frem til en stærk sæson 2013.
Rudkøbing Roklub rykker som Kolding Dame Roklub en enkelt plads tilbage, men slutter dog på en
pæn andenplads i 3. division. Sønderborg Roklub må ligeledes afgive en enkelt placering i klassementet, men kan trods det glæde sig over, at det har været et godt roår for Sønderborg Roklub, fortæller Henning Plesner. I Sønderborg er der uddelt fire sølvårer og selvom oktober ikke har budt på
den helt store aktivitet, er det dog blevet til nogle lange flotte løvfaldsture.

Horsens Roklub på tur

Strib Ro- og Kajakklub og Skovhoved Roklub bytter plads i forhold til sidst, således at Strib nu er
nummer fire, men skovserne er nummer fem. Lene Svanebjerg fra Skovshoved fortæller at flere af
de roede kilometer er træningskilometer i otter. I flere år har Skovshoved arbejdet med målrettet
træning - og ved Copenhagen Harbour Race beviste roerne, at den hårde træning betaler sig. Det var
otte overraskede roere + styrmand, der måtte på podiet og modtage de velfortjente bronzemedaljer.
Odense Roklub rykker fire pladser tilbage og indtager dermed sjettepladsen. Nummer syv bliver
Lyngby Dame Roklub, hvilket er fire pladser i den gale retning i forhold til september. Inger Barløse skriver: Selvom aftnerne ikke blev taget i brug, så havde vi nogle flotte men kolde ture til Furesøen. Blandt andet havde vi besøg af Gefion på vores traditionelle løvfaldstur til Furesøen, som
desværre ikke viste sig fra den bedste side i år. Sæsonen sluttede med, at næsten hele vores bådpark
var ude og ro på en utrolig smuk og flot men også koldt dag.
Sensommerglæder for roere fra Hobro.
Foto Gerhardt Kløve
Horsens Roklub rykker to
pladser tilbage og havner
på ottendepladsen. Nummer ni Hobro Ro- og Kajakklub rykker to pladser
frem og kan dermed hele
vinteren kalde sig for en 3.
divisionsklub. Gerhardt
Kløve fra Hobro beretter: I
Hobro var sæsonen slut
den 26. oktober, hvor flydebroerne blev bjærget og
kajfronten gjort vinterklar.
Som i resten af sæsonen
var vejret i oktober omskifteligt, men ved en kraftanstrengelse i slutspurten lykkedes det at komme
op på samme rodistance som sidste år, inden for få kilometer. Især formiddagsroningen fortsatte til
det sidste på et niveau som i højsommeren, så bådhallen flere gange nærmest blev tømt for inriggere.
Ishøj Roklub rykker to pladser tilbage og bliver dermed sidste klub i 3. division.
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4. division
Københavns Roklub
Roskilde Roklub
Rungsted Roklub
Aarhus Studenter Roklub
Nivå Roklub
Bogense Ro- og Kajakklub
Nibe Roklub
Faaborg Roklub
Høruphav Ro- og Kajakklub
Jels Roklub
Danske Studenters Roklub
Roklubben Øresund
Graasten Roklub
Nakskov Roklub
Roklubben Stevns

272,251
267,587
260,125
241,818
234,066
229,200
225,500
221,356
218,483
198,556
190,364
189,419
185,694
181,566
93,937

Hele 15 klubber er med i 4. division denne gang – og det er jo dejligt. Duksepladsen indtages af
Københavns Roklub og selvom det er fire pladsers tilbagegang, så er det jo immervæk en førsteplads. Roskilde rykker to pladser tilbage til andenpladsen, mens Rungsted på tredjepladsen er rykket en enkelt plads tilbage. Niels Ryhding fra Rungsted indberetter: Vi er egentlig ganske tilfredse i
Rungsted Roklub med gennemsnittet. Vi har nemlig været rigtig mange mennesker i gang med at få
malet og færdiggjort byggeriet af vores nye motionsrum. Et byggeri, der tog de planlagte seks uger,
og som var færdigt til standerstrygningen, især den sidste uge trak mange timer.

For mange klubber er Copenhagen Harbour Race
blevet et markant punktum
for sæsonen. Her er det
Skovshoveds otter, der
vandt bronze
Aarhus Studenter Roklub bliver nummer fire, det er en placering dårligere end i september. For
Nivå Roklub er det status quo på femtepladsen. To pladser tilbage går det for Bogens Ro- og Kajakklub til sjettepladsen. Nibe er en af to klubber i 4. division, der kan vise fremgang. En enkelt
plads frem går det for nibonitterne, der således slutter 2012 som nummer syv. Faaborg Roklub rykker to pladser tilbage til ottendepladsen. Faaborg Roklubs rapportør Bodil Madsen har taget de lidt
”bedrøvelige” briller på og skriver: ”Det her er trist” – men fortsætter dog i et lidt mere optimistisk
spor - Vi har afsluttet sæsonen med pålidelighedsroning, vi ror samme strækning to gange, det hold
der kommer tættest på at ramme samme tid er vinder. Man må selvsagt ikke medbringe nogen form
for tidtager.
Høruphav Ro- og Kajakklub må ligeledes afgive terræn i form af to pladser og ligger i slutstillingen
nummer ni. Nummer ti Jels Roklub og nummer elleve Danske Studenters Roklub må ligeledes konstatere en enkelt plads tilbagegang. Roklubben Øresund vender - efter et års fravær - tilbage til Motionsturneringen og kan dermed notere, at roningen i 2012 rakte til en 12. plads. Signaturen ser frem
til, at Øresund i 2013 vender ”frygteligt” og lidt mere stabilt tilbage til Motionsturneringen.

Roklubben Stevns har planer om et bedre resultat i
2013. Er dette en del af
den hemmelige plan?

Graasten Roklub rykker en plads tilbage og slutter som nummer 13. I Graasten har der været byggeaktivitet og med det in mente, har det været en nogenlunde tilfredsstillende sæson, fortæller
Graastens Rochef Kim Vestergaard. For Signaturens klub Nakskov Roklub går det kun en vej, nemlig den vej næsen vender under roningen, når man sidder ved en åre. Men til gengæld kan Nakskov
glæde sig over, at der sidst på sæsonen dukkede et par nye medlemmer op, og det er også tiltrængt.
Nakskovitterne overvintrer på 14. pladsen i 4. division.
Som i 2011 er det Roklubben Stevns, der får æren af at lukke døren til Motionsturneringen 2012,
men vi har planer om et bedre resultat i 2013, skriver Erik Trøigaard.
Farvel og tak
Dermed slutter årets beretninger fra dansk motionsroning. Tak til alle rapportørerne for deres utrættelige arbejde med at skrive måned efter måned. Det har som sædvanligt været et spændende og
fascinerende job at stykke jeres beretninger sammen. I løbet af den nærmeste fremtid vil roning.dk
afrunde Motionsturneringen 2012 med en artikel, hvor præmiringen offentliggøres og hvor vi vil se
lidt nærmere på statistikken for Motionsturneringen.
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