Motionsturneringen 4. runde

En spurt af cavendishske* dimensioner
*Cavendish, Mark. 28 årig professionel cykelrytter født på Isle of Man. Repræsenterer Storbritannien, kører på holdet (med det mundrette navn)
”Omega Pharma Quick Step” og er kendt for sine fabelagtige spurter – Blev dog snydt for en spurtsejr i Tour de France 2013 på Champs Elysees. Tog
revanche ved at vinde sidste etape af Post Danmark Rundt 4. august 2013 på Frederiksberg Alle - netop i en spurt.

Af Leif Thygesen Freelancer – med hjælp fra Cykelkonsulent og -ekspert Peter Budtz, Roforeningen KVIK.
Inden vi når til den lidt kryptiske rubrik (overskrift) på denne artikel, så lad os lige starte med den gode
gamle: ”Signaturen har en god nyhed og en dårlig nyhed”. Lad os starte med den gode nyhed først. Tabel og
reportage fra femte runde i Motionsturneringen dækkende fra standerhejsningen til og med den 31. august
2013 vil udkomme tre/fire dage før end normalt nemlig søndag den 8. september 2013.
Så til den dårlige nyhed: Da Signaturen skal ud at føjte (skal en tur til London – og det glæder jeg mig til) bliver det nødvendigt at flytte deadline for indrapportering for næste runde til

Lørdag den 7. september kl. 24.00
Og desværre har Signaturen ikke (som sædvanligt) mulighed for at give lidt respit, så indrapporteringer der
ankommer senere end den 7. september til min mailboks kommer ikke med. Jeg skal nok huske jer kære
rapportører på den ændrede deadline i mails både i slutningen af august og igen den 5. september, men nu
ved I det i god tid, og så jeg håber vi kan bevare det flotte deltagerantal vi har i Motionsturneringen - også
selvom der bliver lavet om på rutinerne. Alternativet er at tabel og reportage først ville være klar omkring
den 20. september, og det er efter min mening alt for sent.

Roklubben ARA har været på langtur til Hamburg. Her er man på Elben med de karakteristiske kraner for
Hamburg Havn i baggrunden. Foto Martin Diwan
En spurt af cavendishske dimensioner
- Og så tilbage til rubrikken. ”Vejret i juli måned har været præget af et højtryk, der har givet sommervejr
over Danmark. Har der også været tryk på jeres roning?” Sådan spurgte Signaturen de trofaste og hårdtarbejdende rapportører til Motionsturneringen og svaret på spørgsmålet var et næsten enstemmigt og fuldtonet: JA! – der har været tryk på roningen. Så meget tryk, at vi næsten har indhentet sidste års resultat på
trods af et ”isforår”, hvor mange klubber måtte skubbe deres standerhejsning på grund af is på vandet.
Resultatet for 4. runde lyder: 5.291 roere fra 51 klubber har roet 1.095.610 kilometer, hvilket giver et gennemsnit på 207,070 km/roer. I juli måned har de danske roere benyttet det gode sommervejr til at øge gennemsnittet med over 60 kilometer og sammenlignet med juli 2012, er der roet 20,3 procent flere kilometer.
Samtidigt har vi rundet det skarpe hjørne på en million roede kilometer. Det er da en spurt der vil noget og
som er af cavendishske dimensioner – nemlig en spurt der er i verdensklasse. Vi er nu kun 4,075 km fra sidste års gennemsnit, så hvis I alle sammen nu tager en ekstra rotur i august, ja så er vi med igen og beviser

dermed, at motionsroerne holder dampen oppe! Så se ud af vinduet! Er vejret så der kan roes? Så sluk
pc´en og se at komme en tur på vandet! Du kan jo altid læse denne artikel, når vejret ikke er til at ro.
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Supermotionsligaen
Randers Roklub
Lyngby Roklub
Vejle Roklub
HEI Rosport
Nyborg Roklub
Præstø Roklub
Roklubben Furesø
Horsens Roklub
Roklubben ARA
Skanderborg Roklub

361,407
330,492
308,563
306,781
289,541
283,528
282,863
280,885
270,727
256,186

Duks i den bedste række er fortsat Randers Roklub, der har bidt sig fast og kæmper en brav kamp for at
score et ”Hat Trick” - tre sejre i træk i Motionsturneringen. Randers Roklub har blandt andet været på tur til
Langå, skriver Vibeke Christensen.
Lyngby Roklub er tilbage i Motionsturneringen – sidst Lyngby var med var i oktober 2012, men det er da
noget af et come back. Lyngby Roklub stryger direkte ind på andenpladsen i den bedste række.

Vejle Roklub har været på langtur i Smålandsfarvandet og passerede blandt andet Møns Klint.
Foto Lone Tangsgaard
Vejle Roklub rykker en enkelt plads frem og er nu nummer tre. Jytte Vodstrup fortæller: Det er lidt svært at
få armene ned af begejstring over roaktiviteten i Vejle Roklub. Godt nok har vejret været med os, men det
kræver jo også nogle roere, der vil udnytte chancerne for en masse dejlig roning. Feriemåneden juli har været brugt til både høj aktivitet på Vejle Fjord og flere længere eller kortere langture rundt omkring i landet Og behøver jeg at nævne, at vi igen/igen har sat rekord i roede kilometer på en måned. Og nu også i antal
roede km totalt pr. 31. juli.
HEI Rosport rykker et par pladser tilbage og er nummer fire. Elleve pladser frem går det for Nyborg, der nu
er nummer fem i den bedste række. Brian Rene Sørensen fra Nyborg beretter: Juli har været strålende med
hensyn til vejr og roning her i Nyborg Roklub. Der er afholdt en ungdomslandslejr her i klubben med deltagere fra alle dele af landet. Vi har afholdt et lille miniregatta med Assens ungdomsafdeling, hvor vi her i Nyborg opfandt EDON katamaranen. En ny og sjov måde at ro på. Se lille video her:
http://www.youtube.com/watch?v=xikio_Kybf8

Præstø Roklub nyder morgensolen ved Feddet.
Foto Martin Poulsen
Præstø Roklub vender tilbage til Motionsturneringen efter, at klubben holdt pause i juni måned, men det er
ikke fordi de har ligget på den lade side i Præstø. I maj lå sydsjællænderne nummer et i 2. division og nu gør
de så come back som nummer seks i Supermotionsligaen. Martin Poulsen rapporterer fra Præstø: Vi blev
tidligere på sæsonen ”snydt” for at se pinsesolen danse på grund af tåge og skyer og besluttede at prøve
igen her i juli. Det blev en pagtfuld tur til Feddet med en lille skarp serveret af Flemming. En tur Nyord
rundt (47 km) er det også blevet til, her var der god brug for solbriller og høj solfaktor.
Nummer syv, otte, ni og ti må alle konstatere tilbagegang. På syvendepladsen finder vi Roklubben Furesø,
der er rykket fire pladser tilbage. Det er dog ikke nogen overraskelse for klubben. Sommeren har lagt sig
over roklubben og selv ikke vores ihærdige ungdomskaproere har registreret ret mange kilometer i juli. Vi
har dog haft fem roere på DFfRs tur i Belgien og Frankrig, hvilket jo skæpper lidt på kilometerregnskabet,
skriver Rochef Torben Sørensen fra Furesø.
Horsens Roklub rykker en enkelt plads tilbage og er nu nummer syv, mens ARA rykker fire pladser tilbage til
en niendeplads. Sorø fuldender Supermotionsligaen som nummer ti, hvilket er en plads dårligere end i sidste runde.
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1. Division
Aarhus Roklub
Skanderborg Roklub
Svendborg Roklub
Kolding Roklub
Rudkøbing Roklub
Nykøbing Mors Roklub
Silkeborg Roklub
Roforeningen KVIK
Graasten Roklub
Rønne Roklub

258,732
256,186
254,692
252,780
251,516
250,821
235,563
235,503
234,971
232,735

Den næstbedste række toppes af Aarhus Roklub - det er dog en tilbagegang på fem pladser idet østjyderne i
sidste runde lå nummer seks i Supermotionsrækken. Skanderborg rykker en enkelt plads frem og er nu
nummer to. Erik Jensen fra Skanderborg fortæller: Efter maj måned var vi omkring 4.000 km efter 2012. Vi
har nu stort set hentet de manglende kilometer. Juli har været en god måned, hvor der er blevet roet en
masse i det dejlige sommervejr. Seks roere var rundt om Fyn. Vi har også nydt at have en del gæster på besøg i vores smukke rofarvand. Blandt andet nogle hold fra Holland, hvor nogle af dem roede fra Randers til
Skanderborg. Det er sjældent, at nogen finder på det.

Nina Larsen og Lina ror siv båd på Titicaca
Søen i Peru
Er det en bådtype DFfR skal satse på som
man har gjort med coastalbådene?
Foto Ukendt.

Det er altid sjovt at få mails fra Nina Larsen, der rapporterer for Svendborg Roklub. Nina er fuld af overraskelser, således også denne gang, hvor den gæve fynbo efter en FISA-tur til Peru introducerer en ny bådtype. Se foto. Rent kilometermæssigt går det også fint for Svendborg, fire pladser frem til tredjepladsen i 1.
division, og det på trods af at Svendborg Roklub har fået skiftet sin 119 år gamle faste bro ud med en flydebro, med de gener det nu giver, når der arbejdes på slæbestedet.
Kolding har haft en fremragende juli, skriver Uffe Lau Sørensen. Men konkurrencen er stor i Motionsturneringen, så selvom koldingenserne har roet flittigt rykker de seks pladser tilbage og er nu nummer fire i 1.
division.
Rudkøbing Roklub er denne rundes raket med 15 pladsers fremgang til en femteplads. Langelænderne nærmer sig dermed den bedste række, hvor man før har været.
For de sidste fem hold i 1. division er der tale om varieret tilbagegang fra ni til to pladser. Og det er ikke
fordi, at aktiviteten har været ringe i klubberne, men simpelthen fordi der er klubber, der har været endnu
mere aktive. Nummer seks Nykøbing Mors rykker fire pladser tilbage og nummer syv Silkeborg seks pladser
tilbage. Fra Silkeborg skriver Sonja Linnet: Vi har i Silkeborg nydt at bade i vores lune søvand og har adskillige skønne badeture i bagagen.

Roforeningen KVIK på havnerundfart i
smult vande i Trangraven, hvor Roforeningen KVIK startede i 1866 med et halvtag
og en enkelt inrigger, der hed ”Kvik”.
Foto Peter Budtz

Den agtværdige Roforening KVIK rykker fire pladser tilbage og det på trods af, at rapportør Peter Budtz har
roet over 800 km og derfor knapt kan bøje fingrene på grund af hård hud – ja verden er ikke altid retfærdig
og selvom man kører på den store klinge er det ikke altid, at man belønnes efter fortjeneste. Peter Budtz

har - som det fremgår af faktarubrikken øverst - været roning.dk´ cykelekspert og –konsulent på denne artikel. Tak for hjælpen.
Fra Graasten lyder der glade og optimistiske toner. Kim Vestergaard meddeler: Det skal bemærkes, at det
vakte glæde i klubben, at vi sidste gang røg op i Supermotionsligaen. Om det har fået flere til at ro mere,
end de plejer, eller om det bare er det dejlige vejr, skal være usagt, men vi får os flyttet på vandet. Årets
første 1000 km-roer fik vi da også her i juli. Generelt kan vi konstatere, at vi er færre, der ror i år, men til
gengæld ror vi næsten dobbelt så meget, som klubben roede i fjor! Med en sådan rapport kan det jo virke
hårdt og ubarmhjertigt, at Graasten ”belønnes” med en tilbagegang på ni pladser. MEN! Graasten skal sammenligne med sidste år på samme tidpunkt, hvor man lå nummer 13 i 4. division, så på den måde er der
tale om en fremgang på 34 pladser – så Keep up the good work!
Rønne Roklub rykker to pladser tilbage og slutter dermed som nummer 10 i 1. division.
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2. division
Middelfart Roklub
Roklubben SAS
Humlebæk Roklub
Sønderborg Roklub
Fredericia Roklub
Varde Roklub
Hadsund Roklub
Hellerup Roklub
Roskilde Roklub
Lyngby Dameroklub

232,432
224,200
222,096
222,045
219,989
211,638
209,894
204,398
196,015
191,699

I 2. division er Middelfart rykket to pladser frem og har dermed sat sig til rette på tronen. Klaus Scheffel
fortæller: Det blev en måned hvor vi for alvor kom på vandet. Vi startede med at deltage i DFfR-turen til
Belgien/Frankrig med to deltagere. Herefter var der ture til Årø og Haderslevområdet med udgangspunkt i
Haderslevs primitive og hyggelige hytte i Årøsund. Sidst på måneden sluttede vores piger så af med en tur i
det sydfynske med Svendborg som udgangspunkt. Herudover har vi med succes haft klubaftener med temaet: ”Prøv noget nyt” og har haft instruktion og afprøvning af outriggerroning for flere inkarnerede inriggerroere. Efter endt roning er der så tændt op i grillen, og vi har nydt de fantastiske sommeraftener som
juli har budt så rigeligt på.
Roklubben SAS dykker syv pladser og er nu nummer to i 2. division. For Humlebæk og Sønderborg går det
den rigtige vej, og der er tæt kamp om tredjepladsen, der vindes af Humlebæk med et forspring på 51 meter. I forhold til sidste er det tre pladser frem. Fremgangen er skabt af god daglig aktivitet i Humlebæk Roklub på trods af ferie, skriver Christian Probst.
I Sønderborg - der er rykket en plads frem til fjerdepladsen - er det langturene, der har været på dagordenen. Vi har blandt andet været i Åbenrå, Nordborg og København, hvor kanalerne blev roet tynde i en lejet
båd fra Københavns Roklub, hvor der samtidigt var base for turen.
Fredericia, der nu er nummer fem, er rykket en enkelt plads tilbage. Steen Houborg noterer: Det går rimeligt fremad med aktivitetsniveauet. Med samme antal roere på vandet som i 2012 er der i juli måned blevet
roet 12,8 procent flere kilometer. På årsplan er der roet 15,6% mere end i 2012 og det er vel ikke så ringe
endda? Og nej, det er det ikke. Men da Motionsturneringen som sådan kan fremvise en fremgang på over
20 procent i juli måned rækker fliden ikke helt til en fremgang.
Varde Roklub har holdt ferie og det smitter noget af på placeringen, der siger syv pladser tilbage til en sjetteplads i 2. division. Slutningen af måneden har dog budt på ferielangtur med 13 deltagere til Bornholm,
hvor det blev til roning næsten hele vejen rundt om Bornholm med Geert fra Rønne Roklub som guide, fortæller Lene Balje fra Varde Roklub.
Hadsund Roklub rykker seks pladser tilbage og er nu nummer syv. Otte pladser tilbage går det for Hellerup
til en ottendeplads. Roskilde følge med næsten hele vejen, men begrænser dog tilbagegangen til syv pladser til en niendeplads og endelig rykker Lyngby Dameroklub to pladser frem til 10. pladsen i 2. division.
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3. division
Roklubben Skjold
Aalborg Roklub
Birkerød Roklub
Hobro Ro- og Kajakklub
Strib Ro- og Kajakklub
Kolding Dame-Roklub
Høruphav Ro- og Kajakklub
Holbæk Roklub
Faaborg Roklub
Nivå Roklub

190,569
176,328
176,173
172,302
168,479
166,772
160,192
156,763
151,550
146,792

I 3. division har nummer et og to Skjold og Aalborg taget hinanden i hånden og er sammen rykket tre pladser tilbage, hvilket betyder en division ned, men man bliver dog tophold i 3. division. Nummer tre Birkerød
og nummer fire Hobro Ro- og Kajakklub har byttet plads i forhold til juni måned. Birkerød en plads frem til
tredjepladsen og Hobro en plads tilbage til fjerdepladsen.
Strib rykker otte pladser tilbage og slutter som nummer fem, mens Kolding Dame-Roklub kan nøjes med en
tilbagegang på fem pladser til sjettepladsen I Kolding Dame-Roklub holder man blandt andet hyggelige
klubaftner sammen med mændene fra Kolding Roklub.

Nivå Roklub har fået en ny Coastalfirer, som
man har døbt ”Chancen”.
Foto Ulla Behrend

Fem pladser frem til syvendepladsen går det for den klub der har det længste navn blandt alle de klubber
der deltager i Motionsturneringen ”Høruphav Ro- og Kajakklub”. (25 karakterer inkl. mellemrum. Andenpladsen deles af ”Danske Studenters Roklub” og Bogense Ro- og Kajakklub - hver 24 karakterer inkl. mellemrum – så kan du jo se om du kan bruge den oplysning til noget).
For både nummer otte, ni og ti i 3. division går det den rigtige vej. Nummer otte Holbæk en plads frem,
nummer ni Faaborg fire pladser frem og for nummer ti Nivå fem pladser frem.
Faaborg Roklubs fremgang skyldes blandt andet en ferietur til Bornholm, hvor Bent Gregersen - der er barnefødt på Bornholm - arrangerede tur for 11 roere. Det lykkedes at komme øen rundt, og der var kun små
bølger ved Hammerknude – ja ved Dueodde var der helt fladt vand, skriver Bente Aalund fra Faaborg.
Også Nivås indberetning er god læsning med en glad nyhed. Ulla Behrend skriver: Vi har fået en ny båd
"Chancen". Hvor heldig kan man være? - et af Nivå Roklubs medlemmer har doneret en Coastalfirer til klubben, som vi har døbt ”Chancen”, og det er en super båd. Vi har tit været grounded på grund af for store bølger ved pålandsvind, men ”Chancen” skærer sig bare direkte gennem bølgerne, den er dejlig at ro i uroligt
vejr, så vi har flere chancer for at komme ud nu. Men vores gamle traditionelle inriggere bliver nu også
brugt flittigt. Synes vi selv.

Faaborg Roklub har været
Bornholm rundt. Her er man
på vej til Hammerhavn på
helt fladt vand.
Foto Bente Aalund
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4. division
Rungsted Roklub
Bagsværd Roklub
Nykøbing Sj. Roklub
Nakskov Roklub
Jels Roklub
Roklubben Øresund
Danske Studenters Roklub
Frederikssund Roklub
Bogense Ro- og Kajakklub
Roklubben Stevns
Nordborg Roklub

141,931
139,122
139,000
134,921
132,569
128,382
125,442
123,224
98,750
74,629
66,976

11 klubber er denne gang med i 4. division. Divisionen føres af Rungsted Roklub, der har taget et pænt
spring frem på otte pladser. Rungsted havde en deltager på DFfRs tur til Frankrig og også ungdomsroerne
har været aktive i juli måned, skriver Niels Ryhding.
Bagsværd Roklub er rykket fem pladser tilbage og slutter denne gang som nummer to i 4. division. Fem
pladser tilbage går det også for Nykøbing Sj. Roklub, der ligger nummer tre.

Onsdag den 17. juli anløb Skoleskibet
Danmark Nakskov for at fejre, at det var
80 år siden det forlod Nakskov Skibsværft
på sin jomfrurejse og samtidigt kunne det
fejre begyndelsen på sit togt nr. 100.
Nakskov Roklub tog pænt mod skoleskibet.
Foto Steen Larsen

Nakskov Roklub er tilbage i 4. division efter at man i juni måned var på en kort udflugt til 3. division. Nakskov Roklub har i samarbejde med byens anden roklub NS Roklub holdt aktiv ferie, hvor cirka en halv snes
unge deltog og fik lov til at prøve både coastal- og gigbåde samt in- og outriggere, fortæller Nakskov Roklubs webredaktør – det er også mig.
Jels Roklub rykker en enkelt plads tilbage til femtepladsen, mens Roklubben Øresund bevarer sin sjetteplads.
Danske Studenters Roklub(DSR) er efter seks pladsers tilbagegang nummer syv. Som sædvanlig har DSR ikke
talt kilometer roet på Bagsværd Sø med i regnskabet.
Frederikssund må konstatere 13 pladsers tilbagegang og slutter i denne runde som nummer otte. Nummer
ni Bogense Ro- og Kajakklub, nummer ti Roklubben Stevens og nummer 11 Nordborg Roklub kan alle notere
fremgang på en plads. I Bogens arbejder de på at få gennemsnittet ned ved at få flere på vandet, skriver
Anders Rosschou.
Nordborg Roklub har været på tur til Sandvig. Ud for Brandsbøl Skov fik man selskab af et par marsvin, der
til tider var meget tæt på båden. Det blev en rigtig god tur på cirka 28 kilometer, skriver Charlotte Jervelund, Nordborg.

Nordborg Roklub har været på tur til
Sandvig. Udfor Brandsbøl Skov fik man
selskab af et par marsvin.
Foto Charlotte Jervelund

Næste runde
Som nævnt i indledningen bliver det nødvendigt at rykke deadline for indberetning til næste runde til
Lørdag den 7. september – Signaturen håber alligevel, at alle når at indberette, så vi ikke går glip af hvad
Danmarks roentusiaster og åreatleter har fået august måned til at gå med.
lthygesen@youmail.dk
Nyborg Roklub på langtur til
Lundeborg, hvor der var jernaldermarked. Her mødte man
så vikingerne.
Foto Brian Rene Sørensen

