Motionsturneringen 5. runde

De danske roere giver 2012-sæsonen kølvand
Af Leif Thygesen, Freelancer
Så lykkedes det! I august 2013 er der roet over 11 procent flere kilometer end i august 2012, og dermed har
de danske roere overgået sig selv, når man sammenligner med sidste sæson på nuværende tidspunkt. Og
det på trods af et særdeles køligt forår med is på vandet, der gjorde, at det blev sent, før de fleste roklubber kom i gang, og dermed har vi hele året været bagud på kilometertal. Men en kraftig mellemspurt i juli
måned bragte roerne næsten på niveau - og da motionsroerne holdt dampen oppe i august, har vi overhalet 2012-sæsonen og ligger nu lunt i svinget til samlet at overgå 2012 sæsonen.

Præstø Roklub rykker fire
pladser frem og ligger nu
nummer to. Præstø har
blandt andet hentet kilometer på en langtur til København.
Foto Martin Poulsen
Det går som en rød tråd gennem alle indberetninger: Vi har udnyttet det gode vejr til at ro. Så det er stort
set alle klubber, der kan juble over fremgang og god aktivitet på vandet. Da alle er flittige bevirker det, at
mange klubber har samme placering som sidst – selvom man har øget aktiviteten. Hele 11 klubber har
samme placering som i sidste runde – og det er ny rekord. Kun et par markante spring ses i tabellen: Bagsværd rykker 14 pladser frem, og Graasten vender tilbage til Supermotionsligaen med et brag og 12 pladsers
fremgang. I Bagsværd er der nok flere, der har fundet ud af at få deres kilometer registreret, mens sønderjyderne har levet op til deres kælenavn: Årersvingerne”.

Morgenbadning i Aarhus
Bugten…
Når billeder siger mere end
ord. Dette flotte og smukke
foto er taget af Sara Ellingsund Mikkelsen, Roklubben
ARA

Selvom Motionsturneringen efterhånden kører på sin femte sæson, og der kun er tre runder tilbage i 2013
– denne runde inklusiv – så har en spritny klub meldt sig på banen. Velkommen til Hvidovre Roklub – håber
I må få glæde af at deltage i verdens bedste romotionsturnering.
Tallene for femte runde 2013 lyder: 5.153 roere fra 51 klubber har roet 1.380.839 kilometer, hvilket giver et
gennemsnit på 267,968 km/roer – På lollandsk ville man udtrykke sin begejstring som: ”De´ ska´ bli´ sagt”, I
Jylland ville man nok sige: ”Det er ikke så ringe”, på Fyn ville det lyde: ”Det er leifi”, mens en københavnerne i 1970 ´erne nok ville have sagt: ”Det er bred ymer og knæhøj karse”.
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Supermotionsligaen
Randers Roklub
Præstø Roklub
Vejle Roklub
HEI Rosport
Nyborg Roklub
Roklubben Furesø
Graasten Roklub
Horsens Roklub
Sorø Roklub
Roklubben ARA

490,714
413,972
395,446
393,650
391,458
369,641
353,029
340,854
329,374
329,199

I Supermotionsligaen er det stadig kronjyderne fra Randers der topper. Vibeke Christensen fra Randers skriver: Så er der gået en måned med sol og sommer, der har været godt gang i bådene denne sommer. Vi har
flere gange på en almindelig aften været 25 personer på tur. Det er rigtig dejligt at se så mange på vandet.
Vores lille stamcafe i Mellerup er nu lukket ned for denne sommer, så ikke flere lagkager til os. Det har været en god søndagstur på 32 kilometer. Hvad gør man ikke for at få lagkage?
Præstø Roklub rykker fem pladser frem og indtager den hidtil bedste placering i Motionsturneringen, som
nummer to i den bedste række. Martin Poulsen fra Præstø beretter: Vi har været flittige i Præstø. Der har
været flere langture til blandt andet København, hvor jeg selv havde fornøjelsen af at ro 25 kilometer langdistancekaproning med Signaturen. Vores rochef Kristian havde også arrangeret en helt ekstraordinær tur
til København, hvor han havde arrangeret en redningsøvelse på 1. parket med søværnets redningshelikopter i havnen. Vi savner stadig et rigtig godt arrangement her sidst i august, nemlig Karlebo Marathon, så vi
har igen i år lavet et romaraton i Præstø, hvor de 78 kilometer blev delt i fire ture. I alt 15 roere deltog, fire
af dem gennemførte hele turen.

Præstø Roklub havde førsteparket til en redningsøvelse
med søværnets helikopter, da
man var på langtur i Københavns Havn.
Foto Martin Poulsen

Vejle Roklub bevarer sin tredjeplads. Jytte Vodstrup kan fortælle, at aktivitetsniveauet stadig er højt, og at
man har haft flere roere på langtur rundt omkring i Danmark.
Jytte Vodstrup, Vejle Roklub kommenterer
sit eget billede:
Vi har haft nogle roere rundt i landet på
diverse langture - her er der både blevet
roet og "travet" kilometer hjem til klubben. Monstro Dansk Vandrerlaug har en
lignende "Motionsturnering ”, hvortil vi
kan indberette "vadede kilometer"?
Også HEI Rosport indtager samme placering som sidst, endnu en gang belønnes
de flittige østjyder med fjerdepladsen i
den bedste række – og alle gode gange
tre: Femtepladsen går også i denne runde
til Nyborg. Brian Sørensen konstaterer
kort og knastørt: Der har været fuld knald
på roningen i Nyborg i hele august, og det er også blevet til diverse langture rundt om i landet, blandt andet
til Sønderborg, Silkeborg og Ry.
Fast inventar i Supermotionsligaen er Roklubben Furesø. Denne gang går det en plads frem til sjettepladsen
for Furesø. Torben Sørensen indberetter: August har været en fin måned i Roklubben Furesø, vi har fået
roet en del på vores daglige rofarvand, og 16 roere har været på langtur til Fredericia. De unge roere har
også roet en del og der er kommet en del nye, så måske er gennemsnittet stadig lavere end tidligere år,
men vi glæder os over de nye roere. Vi har selvfølgelig også svært ved at få armene ned, efter vi for 3. år i
træk fik en verdensmester i LM1X i klubben.
Med 12 pladsers fremgang vender Graasten tilbage til den bedste række, og dermed kan glæden over at
være i den bedste række, så også vende tilbage til Graasten. Rochef Kim Vestergaard skriver:
Selv om vores glæde over at være i supermotionsligaen kun holdt en måned, er vi ret tilfredse med aktiviteterne på vandet. Især vores morgenroere mandage og onsdage – også kaldet “Åresvingerne” – møder talstærkt op og får lagt kilometer til klubbens km-regnskab. I august fik vi også årets anden 1000 km-roer!
For Horsens Roklub er det status quo på ottendepladsen. Vi giver ordet til Horsens rapportør Gitte Enghild:
August måned har været måneden med de mange madpakketure; vi har været på ture i Sønderborg, Nordborg, Gråsten, Rudkøbing, ja et par roere benyttede endda ferien på Bornholm til at tage en madpakketur
med Rønne Roklub! Kanindåben – som vi har flyttet ud for ”enden” af en 25 km’s tur – giver ligeledes kilometer. Også vores båd, som ligger på Endelave, blev motioneret af fem Horsenspiger, som roede øen rundt.
Så havde vi kaninlangturen (Ry-Silkeborg-Ry) og en masse formiddagskaffeture. Som noget nyt er vores fredags-”godweekend”-ture opstået, hvor vi tager en frisk tur kl 15.30, så de fleste kan nå at komme med - og
det gør de! Smukke aftenture har det heller ikke skortet på. Seniorernes engagement smitter: Vi fik 1 guld
og 4 sølvmedaljer til Skolernes kaproningsstævne i Bagsværd.
Sorø Roklub og Roklubben ARA bytter plads, så Sorø nu er nummer ni, mens ARA er nummer ti.
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1. Division
Nykøbing Mors Roklub
Skanderborg Roklub
Middelfart Roklub
Kolding Roklub
Aarhus Roklub
Roforeningen KVIK
Svendborg Roklub
Rønne Roklub
Sønderborg Roklub
Rudkøbing Roklub

326,071
316,840
311,644
309,821
305,356
300,351
291,845
291,171
291,106
290,281

Gitte Enghild, Horsens Roklub
har sendt endnu et pletskud
til Motionsturneringen.
Førstepladsen i 1. division indtages af Nykøbing Mors Roklub. I sidste runde rykkede morsingboerne fire
pladser tilbage, men i løbet af august har man været så energiske, at man rykker fem pladser frem.
Skanderborg Roklub bevarer sin andenplads, mens Middelfart tager et gevaldigt hop på otte pladser frem
til tredjepladsen i 1. division. Klaus Scheffel rapporterer: Så gik atter en pragtfuld måned med fantastisk
vejr. Vi benyttede lejligheden til at afholde kæntringsøvelser. Desuden er der roet et ganske pænt antal kilometer - mest på daglige småture. Der har dog været plads til en enkelt længere tur, hvor vi efter flere år
var en tur op i Kolding å.
Kolding Roklub forsvarer sin fjerdeplads med succes, mens Aarhus Roklub rykker fire pladser tilbage til femtepladsen.

Det er da en hulens masse
årer, der skal til for at få en
8-gig på vandet, konstaterer
fotografen Peter Budtz, Roforeningen KVIK.
Roforeningen KVIK kan glæde sig over to pladsers fremgang til sjettepladsen. Peter Budtz fortæller om aktiviteten i den hæderkronede Roforening (nordens ældste idrætsforening): Vi gør, hvad vi kan. I denne måned har vi haft en lille snes roere på luksuslangtur. De kørte fra roklub til roklub i det jyske, overnattede og
brugte bådene i dagtimerne og gik ud at spise på byernes bedre spisesteder - eller hvis faciliteterne var til
det, tilberedte den medbragte kok aftensmaden, en stor succes. Vi har nu den første håndfuld roere forbi
de tusinde kilometer, men vi har også fået et sent kuld augustkaniner. Det er fint, men de pynter endnu
ikke på snittet. I Kvik er sidste salgsdag cirka 4,7 år efter kanindåben, og det selvom vi har en stor gruppe

Ronkedorer, der ror hver onsdag morgen for at samle appetit til en overdådig frokost med tilbehør. Det bliver så til en hel del gode kilometer og skipperskrøner.
Svendborg Roklub rykker fire pladser tilbage til syvendepladsen, mens Rønne, der slutter som nummer
otte, er rykket to pladser frem.

Sønderborg Roklub var sammen med Prins Joachim og
familie til søsætning af ”Nydamsbåden”.
(Næsten) Kongelig hoffotograf var Henning Plesner,
Sønderborg Roklub.
Hvad siger du så Mette Bacher?
Sønderborg Roklub er fortsat i fremgang. Denne gang udgør fremgangen fem pladser og det bevirker, at
sønderjyderne nu er i den næstbedste række. Fra Sønderborg er der spændende nyt. Henning Plesner beretter: Et af højdepunkterne i august var da vi deltog ved søsætningen af Nydamsbåden, med deltagelse af
Prins Joachim og familie. Søsætningen fandt sted ved Sottrup Skov. Båden er et kopi af en båd, der blev fundet i Nydam mose (tæt på Sottrup Skov) for 150 år siden, og som kan dateres tilbage til Jernalderen. Båden
er den første klinkbyggede robåd man kender til og kræver 28 roere. Et fantastisk stykke håndværk. Båden
er bygget af frivillige på syv år (22.000 arbejdstimer). Sønderborg Roklub var mødt talstærkt op, og havde
fået forstærkning af gæsteroere fra Hellerup Roklub. Desuden var der robåde fra Nordborg Roklub, Augustenborg Roklub og Gråsten Roklub.
Rudkøbing Roklub rykker fem pladser tilbage og er nu rosinen i pølseenden i 1. division.
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2. division
Humlebæk Roklub
Varde Roklub
Fredericia Roklub
Silkeborg Roklub
Roklubben SAS
Hellerup Roklub
Hadsund Roklub
Bagsværd Roklub
Roklubben Skjold
Lyngby Dameroklub

288,886
280,830
272,020
271,777
270,129
262,636
258,885
252,615
251,142
242,295

Humlebæk Roklub rykker to pladser fem og er nu tophold i 2. division. Formand Christian Probst kan berette om mange gode ting fra det nordsjællandske: Vi er steget fra 114 til 123 roaktive medlemmer i den
sidste måned – en stigning på små otte procent. Primært fordi vores ungdomsroskole gav syv nye medlemmer. Aktivitetsmæssigt har august været rigtig god! Lidt over 10.000 km, fordelt på alt fra morgenroning
over rovagt-motionsroning, sved-på-panden ture og træning til kaproninger. Til Skolekaproningen på månedens sidste dag havde vi seks ungdomsroere af sted, og de opnåede fine placeringer. Vores ”alternative
Marathon” endte med kun én båd, men vi havde en fantastisk tur til Københavns Roklub, med et smut i
Christianshavns Kanal på indturen, og via Slotsholmen på hjemturen. For at passere opfyldningen ved den
nordlige del af havnen sikrest muligt (da vi roede om natten), roede vi via Hellerup Havn begge veje.

Så imponerende er Nydamsbåden, der kræver 28 roere.
Foto Henning Plesner
Varde Roklub rykker fire pladser frem og er nu nummer to i 2. division. I Varde har den stået på roning i
dagligt rofarvand, kanindåb af otte nye roere og langdistancekaproning i Kolding med tre hold, skriver Lene
Balje.
Også Fredericia Roklub kan glæde sig over fremgang. To pladser frem til en tredjeplads - og det på trods af,
at man faktisk har roet mindre end i august 2012, men til gengæld har man roet flere kilometer end i juli.
Man kan også glæde sig over otte nye medlemmer, oplyser Steen Houborg.
Silkeborg Roklub tager en lille rutschetur på syv pladsers tilbagegang. Midtjyderne må derfor konstatere, at
der denne gang står 2. division ud for klasse. I Silkeborg har man døbt 15 kaniner, beretter Sonja Linnet.
Også Roklubben SAS er ramt af ”den gule farve” i tabellen. Men tilbagegangen er dog kun på tre pladser, og
dermed slutter man som nummer fem.
Hellerup Roklub rykker to pladser frem og er nu nummer seks. Hadsund og Lyngby Dameroklub bevarer deres placeringer som henholdsvis nummer syv og nummer ti.
På ottendepladsen finder vi rundens raket Bagsværd Roklub. Og det må da glæde Bagsværds rapportør,
Lone Banke Rasmussen, der har de lidt defaitistiske toner på i sin indberetning: Det kan godt være, at vi
ifølge vores registreringssystem ikke ror så meget, til gengæld skruer vi meget på vores både og læsser dem
på trailere og kører rundt med dem i ind- og udland!
Roklubben Skjold er tilbage i 2. division som nummer ti. I sidste runde var man på ”udflugt” til 3. division.
Heldigvis har der været mere aktivitet i august end i juli. Det skyldes især et fantastisk initiativ fra et par af
klubbens ældre medlemmer. De har taget den negative udvikling alvorligt og "indkalder" til roture både på
de almindelige rodage og i weekenden - herunder til vores skønne sommerhus i Nivå. Når der så i øvrigt
suppleres med et måltid mad efter roningen, så trækker det folk til huse. Så formanden er glad igen, slutter
en stormilende formand Poul Jensen.
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3. division
Roskilde Roklub
Strib Ro- og Kajakklub
Hobro Ro- og Kajakklub
Hvidovre Roklub
Birkerød Roklub
Københavns Roklub
Aalborg Roklub
Høruphav Ro- og Kajakklub
Faaborg Roklub
Holbæk Roklub

239,313
238,511
229,979
229,026
225,990
221,525
218,902
211,577
211,563
204,990

To klubber i fremgang: Nummer to Strib Ro- og Kajakklub (tre pladser frem) og nummer tre Hobro
Ro- og Kajakklub (en plads frem)

To nye klubber: Nummer fire Hvidovre og nummer seks Københavns Roklub
Fem klubber rykker baglæns: Nummer et Roskilde (to pladser tilbage), nummer fem Birkerød Roklub (to pladser tilbage), nummer syv Aalborg (fem pladser tilbage), nummer otte Høruphav Ro- og
Kajakklub (en plads tilbage) og nummer ti Holbæk Roklub to pladser tilbage
• En klub status quo. Faaborg roklub nummer ni
Det er den korte version af 3. division denne gang. Uddybende kan det fortælles, at Hobro Ro- og Kajakklub
har fejret 90 års fødselsdag. Sigurd Østergaard fortæller om begivenheden: Den 17. august 2013 fejrede vi
klubbens 90 års fødselsdag. Om eftermiddagen var der en fælles rotur til Katbjerg Odde. Alle pladser i vores
inriggerbåde var besat, og desuden deltog der både outrigger og kajakker. Efter at den obligatoriske kagemand var spist, returnerede både og mandskab til klubben, hvor der var fest om aftenen.
•
•

Hobro Ro- og Kajakklub på 90
års jubilæumstur til Katbjerg
Odde.
Foto Arne Kvist
Hvidovre Roklub debuterer i Motionsturneringen. Om debutanten oplyser Anders-Henrik Petersen: Vi er
cirka 85 medlemmer. Vi har fællesroning hver mandag, tirsdag og torsdag kl. 18:00 og hver lørdag kl. 09:30.
Omkring 20 medlemmer deltager i struktureret træning, fortrinsvis hver tirsdag. Langture går mest til Københavns Havn (Trekroner), Amager Rundt og ud i Køge Bugt. Lørdag den 24. august 2013 var vi dog ti stykker af sted på en flot tur i Roskilde Fjord med udgangspunkt i Frederikssund.

Hvidovre Roklub er debutant
i Motionsturneringen. Her ses
formand Torben Thyren (velanskrevet formand for DFfRs
dommerudvalg), Anne Grethe, Anne Marie og Helle.
Styrmand og foto AndersHenrik Petersen
Københavns Roklub har haft lidt problemer med deres elektroniske kilometerregistrering, og derfor er alle
kilometer nok ikke med i regnskabet. Vibeke Skousen fortæller: Sæsonen har i år været præget af det gode
vejr, hvor mange har roet nogle gode lange ture, og der har været et godt og højt aktivitetsniveau. KR og
Hellerup Dameroklub var eneste både, der deltog i Fyn Rundt, og det er rigtig ærgerligt, at der ikke er flere,

der deltager, for det er et rigtig godt arrangement. Der har, i lighed med andre år, været langture i udlandet, Amsterdam, Norge og flere ture til Tyskland. KR har været vidt omkring og rundt om Venø, Samsø,
Møn og Amager m.fl.
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4. division
Nivå Roklub
Kolding Dame-Roklub
Rungsted Roklub
Nykøbing Sj. Roklub
Nakskov Roklub
Jels Roklub
Roklubben Øresund
Frederikssund Roklub
Bogense Ro- og Kajakklub
Nordborg Roklub
Roklubben Stevns

204,098
203,685
200,578
185,254
175,780
164,833
164,228
129,704
111,500
103,279
96,000

Elleve klubber i 4. division i denne runde. Hele otte klubber må notere tilbagegang - men for seks af
de otte klubber er tilbagegagen kun på en plads. De seks klubber med en plads tilbagegang er:
Nummer et Nivå Roklub, nummer fire Nykøbing Sj. Roklub, nummer fem Nakskov Roklub, nummer
seks Jels Roklub, nummer syv Roklubben Øresund og nummer elleve Roklubben Stevens. Tilbagegangen for nummer to Kolding Dame-Roklub er på seks pladser og for nummer tre Rungsted Roklub
to pladser
En klub – nummer ti Nordborg Roklub rykker en plads frem
Nummer otte Frederikssund Roklub og nummer ni Bogense Ro- og Kajakklub holder skindet på næsen og har samme placering som sidst

Fra nummer et i 4. division skriver Ulla Behrend: Sæsonen lakker mod enden, og nu bliver det spændende
at se, hvem der scorer klubbens førsteplads for flest roede kilometer i år. Nivå Roklub har absolut ingen "kilometer-ræsere", slet ikke, det kunne vi overhovedet ikke finde på …men forbløffende mange kommer lige
tilfældigvis forbi for at ro en tur med og kigge intenst på totalen, når de indtjente kilometer kan ses...
I Kolding har der været travlt i august. Jette Hvidtfeldt fra Kolding Dame-Roklub fortæller om kanindåb og
langdistanceregatta med efterfølgende fest. Koldingfjordens Slotsregatta blev et fantastisk arrangement,
hvor alt klappede.
I Nakskov har foreningen GRIN (Gamle Roere I Nakskov) været på flere langture i hjemligt farvand. Også
morgenroerne har benyttet Nakskov Fjord til langtur. Sammen med roere fra Assens havde man base i det
gamle lodshus på Albuen, og herfra besøgte man så samtlige ti øer i Nakskov Fjord.
I Nordborg har man blandt andet været på madpakketure, fortæller Hans Jørgen Fredsgaard Rasmussen.

Nakskov Roklub har haft flere langture på
Nakskov Fjord.
Foto Finn Larsen

Næste runde
To klubber har forladt Motionsturneringen. Lyngby Roklub var med en enkelt måned som nummer to i Supermotionsligaen, mens Danske Studenters Roklub forlader turneringen som nummer syv i 4. division.
Ifølge kalenderen er det nu efterår, men hvis vejret arter sig bare nogenlunde, er Signaturen sikker på, at
der ligger mange kilometer og venter rundt omkring på de danske farvande. Med håbet om at årerne fortsat vil blive brugt flittigt, slutter vi denne runde med endnu et par af de fantastiske robilleder, som de stabile og dygtige rapportører forsyner Signaturen med.
lthygesen@youmail.dk
Middelfart Roklub har holdt kæntringsøvelse.
Foto Klaus Scheffel

Roerne fra blandt andet Sønderborg Roklub var et festligt indslag
ved søsætningen af Nydamsbåden.
Foto Henning Plesner.

Og jo så er august også højsæson
for dåb af kaniner. Her er det Kolding Dame-Roklubs kuld.
Foto Jette Hvidtfeldt.

