Motionsturneringen september 2013

55 klubber kæmper om placeringerne i denne runde
Af Leif Thygesen, Freelancer
Hele 55 klubber er med i denne runde af Motionsturneringen, og det er ny sæsonrekord. Så mange klubber
har ikke deltaget siden sidste år i oktober. Fem nye klubber er på banen, deraf er Tønder Roklub en vaskeægte debutant, idet sønderjyderne ikke før har deltaget i Motionsturneringen – Velkommen. Deltagermæssigt går det altså fremragende, derimod er det som om vi har mistet pusten en lille smule i forhold til 2012.
I sidste runde lykkedes det de danske motionsroere at passere gennemsnittet for august 2012, men i september måned er vi cirka otte kilometer bagud i forhold til 2012. I september 2012 var gennemsnittet
302,506 km/roer i september 2013 er gennemsnittet 294,624 km/roer.
Med 55 deltagende klubber skærpes konkurrencen om placeringerne, og det kan ses i tabellen, hvor ”tilbagegangsfarven” gul denne gang dominerer. 16 klubber går frem, otte klubber opnår samme placering som
sidst, mens 31 klubber må konstatere tilbagegang. Men det skyldes ikke dovenskab, men udelukkende det
større antal deltagere, og i øvrigt er udsvingene små denne gang. Den største tilbagegang er seks pladser og
den største fremgang er fem pladser, så tabellen er ved at finde sin endelig udformning her sidst på sæsonen.
Nå, det vigtigste er ikke at vinde, men at deltage, som den professionelle sportsudøver med en økonomisk
givtig og uopsigelig kontrakt udtrykte det.Samlet resultat: 5.973 roere fra 55 forskellige klubber har roet
1.759.790 km = 294,624 km/roer. Også denne gang er der indsendt mange sjove, flotte og gode billeder –
så vi fortsætter den trend, der startede sidst med en laaang reportage med maaaange billeder.

HEI Rosport har lånt en
coastal 4x+ af Aarhus Roklub
for at flere kan lære at ro
med to årer.
Foto Annie Kaalby
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Supermotionsligaen
Randers Roklub
Præstø Roklub
Lyngby Roklub
HEI Rosport
Nyborg Roklub
Vejle Roklub
Roklubben Furesø
Graasten Roklub
Horsens Roklub
Sorø Roklub

562,160
486,056
466,477
459,467
450,542
442,593
432,175
413,735
394,416
386,457

I den bedste række er det fortsat Randers Roklub, der har sat sig godt og grundigt tilrette på førstepladsen.
Forspringet ned til nummer to udgør fortsat over 76 kilometer, så der er tale om en suveræn føring til kronjyderne. Vibeke Christensen fra Randers fortæller: Vi har flere af vores seniorroere, som vil ro sig til en sølveller guldårer. De har været roere i mere end 25 år, men har aldrig roet mere end 300-400 kilometer om
året. Nu er de pensionister og glæder sig hver dag til den daglige rotur og ikke mindst til lidt glimmer.
Præstø Roklub forsvarer med held sin andenplads. Martin Poulsen fra Præstø skriver: I september holder
morgenroerne deres traditionelle ”julefrokost”. Vi havde en pragtfuld julefrokosttur til Maderne, hvor det
var meningen silden skulle indtages, men rugbrødet var blevet i ”land” så vi måtte ro på tomme maver tilbage til klubben. Så vi glemmer ikke lige den tur foreløbig.

Morgenroning i Præstø Roklub
Foto Martin Poulsen
Yoyo-klubben Lyngby Roklub er tilbage i Motionsturneringen. Yoyo-klub fordi Lyngby siden juli har været
med hver anden gang. Lyngbyianerne ror flittigt – så flittigt, at det udløser en tredjeplads i den bedste
række.
Også i HEI Rosport, der fortsat er nummer fire, er der stadig stor aktivitet. Annie Kaalby fortæller: Det har
været en fantastisk september på Århusbugten med nogle flotte ture i både sol op- og nedgang.
For at få lært nogle flere medlemmer at ro med to årer og dermed udnytte vores 2x Coastal noget mere,
har vi haft lånt Århus Roklubs 4x+ Coastal. Al begyndelse er svær og at få 8 årer i vandet samtidig kan være
en udfordring.
Også i Nyborg, der har ambitioner om at slutte blandt de tre bedste, er der gang i roningen. Brian R Sørensen skriver: Det ser ud til at både medlemmer, bådene og årerne i Nyborg Roklub er varmet godt op efter
den noget sløve start på året. Vi er nu indstillet på at kæmpe om en top tre placering, så der bliver svedt og
roet på fuld knald i Nyborg. Blandt den daglige roning mandag, tirsdag, onsdag og torsdag, har flere og flere
været gode til at oprette ekstra ture i rokort.dk. Et par langture er det også blevet til. Nyborgs aktivitet belønnes med en femteplads – samme placering som sidst.

Glade årgangsmestre fra
Sorø Roklub
Foto Bjarne Hjort

Vejle Roklub lå i sidste runde nummer tre, men denne gang rykker man tre pladser tilbage til en sjetteplads.
Men på trods af det, er det rekordernes år i Vejle. Jytte Vodstrup rapporterer: Vi nærmer os flere rekorder i
Vejle Roklubs roaktivitet i år. Den første rekord er antal roede kilometer totalt. Her er vi meget tæt på at slå
den hidtidige rekord fra 2008. Vi mangler pt. kun ca. 800 km i at sætte ny sæsonrekord. En anden rekord er
gennemsnittet pr. medlem. Det har aldrig været så højt som nu. Og så er vi også tæt på at sætte ny rekord i
antal roere, der skal have en præmie for deres roaktivitet (sølvåre for 1000 km og guldåre for 1500 km). Der
kæmpes stadig af nogle enkelte, der liiiige mangler lidt.
De fire sidste hold i den bedste række må alle konstatere en enkelt plads tilbagegang. På syvendepladsen
finder vi Roklubben Furesø, der er fast inventar i Supermotionsligaen.
Hos nummer otte Graasten Roklub er der fortsat godt gang i ”åresvingerne”, skriver Kim Vestergaard. Horsens Roklub ligger denne gang nummer ni og endelig er Sorø Roklub nummer ti.
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1. Division
Nykøbing Mors Roklub
Roklubben ARA
Skanderborg Roklub
Roforeningen KVIK
Middelfart Roklub
Rudkøbing Roklub
Kolding Roklub
Aarhus Roklub
Rønne Roklub
Sønderborg Roklub

385,500
379,773
374,890
363,902
362,889
362,813
360,886
359,525
359,286
332,864

Nykøbing Mors Roklub sidder fortsat på tronen i den næstbedste række. Fra Roklubben ARA skriver Martin
Diwan: Roklubben ARA har allerede på nuværende tidspunkt roet mere end i hele sæsonen 2011 og 2012,
og har en ambition om at slå klubrekorden fra 1944 (75.026 km). Spændvidden i medlemmernes antal roede kilometer pr 31.september er 4.006 km (220 ture) som det højeste (allerede en klubrekord) til 10 kilometer (1 tur) som det laveste. På trods af den store aktivitet rykker ARA to pladser tilbage - jo der er virkelig
kamp om pladserne i denne runde af Motionsturneringen.
Rikke C. Nielsen fra Roforeningen KVIK har fanget
regnbuen ved Roforeningens klubhus

Skanderborg Roklub rykker en enkelt plads tilbage, og
er nu nummer tre. Fremgang finder vi på fjerdepladsen, hvor den agtværdige Roforening KVIK fortsætter
den fremgang man startede i sidste runde. Altid veloplagte Peter Budtz skriver: September mærkelig måned,
startede ud med godt rovejr og blev ærlig talt lidt trist
mod slutningen, underligt nok var der sene septemberdage, hvor vores gulvbåde ikke slog til, fire af hver
slags, men hvor vi måtte tage både af hylderne! Jeg
har undret mig, var det wannabee roerne, der opdagede, at det var nu, der skulle ros, hvis de skulle have
noget for pengene? Annemarie, min trofaste rapportør
fra søen, kom med løsningen. Søen har været brugt til
verdensmesterskaber i forlænsroning! Derfor har vore
ferskvandsroere været nødt til at ro på saltvand i fjorten dage. Så vi sætter ikke verdensrekord i roede kilometre, de er bare flyttet fra der til her.
Middelfart Roklub rykker to pladser tilbage og er nu
nummer fem i den næstbedste række. Klaus Scheffel
er fast rapportør til Motionsturneringen og kan denne gang fortælle: I Middelfart er det måske ikke blevet

til så mange kilometer, men måneden har været præget af et par rigtig gode arrangementer. Først sendte
vi syv mand afsted til World Master Rowing i Varese, hvor det blev til pæne placeringer. Herudover havde vi
et arrangement med "mørkeroning" til et af de mange historiske steder, der findes langs Lillebælt. Her
havde vi allieret os med en lokalhistoriker, der kunne fortælle spændende fra Hindsgauls Historie. Endelig
sluttede vi af med vores årlige klubkaproning, der er et rent fornøjelsesarrangement, hvor det først gælder
om at deltage, og siden så kan vi tale om placering.

Morgenstemning ved Kolding
Roklub.
Foto Uffe Lau Sørensen
I Rudkøbing har de været flittige ved årerne. Det belønnes med fire pladsers fremgang til en sjetteplads. For
Kolding Roklub går det tre pladser den anden vej. Koldingenserne er nu nummer syv. Tre pladser tilbage går
det også for nummer otte Aarhus Roklub, mens bornholmerne fra Rønne Roklub kan nøjes med en enkelt
plads tilbagegang til niendepladsen.
Også nummer ti Sønderborg Roklub rykker en plads tilbage. Fra det sønderjyske beretter Henning Plesner:
Også september har været en ganske god måned med pæn stor roaktivitet. Højdepunktet har været afholdelse af Sønderborg Roklubs og Ruderverein Germanias årlige firmakaproning, som igen i år satte ny deltagerrekord med 380 deltagere, fordelt på 76 firmahold. Deltagerne er medarbejdere fra virksomheder og
institutioner i Sønderjylland. Alle er før dysten instrueret af instruktører fra de to roklubber, som på grund
af det rekordstore deltagerantal, måtte have hjælp fra roklubberne i Augustenborg, Gråsten, Høruphav,
Nordborg og Aabenraa. Stævnet blev en stor succes og humøret var højt ved den efterfølgende traditionsrige regattafest.
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2. division
Humlebæk Roklub
Svendborg Roklub
Varde Roklub
Roklubben SAS
Silkeborg Roklub
Hadsund Roklub
Hellerup Roklub
Fredericia Roklub
Hobro Ro- og Kajakklub
Roklubben Skjold

332,098
327,318
324,660
313,175
310,984
303,660
303,063
295,802
279,280
278,620

Humlebæk Roklub holder skindet på næsen og kan fortsat skrive nummer et i 2. division på visitkortet. Christian Probst fortæller, at man selvfølgelig kan mærke, at timerne med dagslys forsvinder, men det giver
samtidigt nogle fantastiske flotte morgener med solopgang.
Svendborg Roklub rykkede i sidste runde fire pladser tilbage, men den udvikling stoppes denne gang godt
og grundigt, hvor det går fem pladser frem til andenpladsen. Og det selvom Svendborg Roklubs Grand Old
Lady Ninna Larsen har holdt ferie ved Den franske Riviera. Men nu er det slut - i oktober står den på ”Fat
om åren”, skriver Ninna.

Varde Roklub rykker en enkelt plads tilbage og er nu nummer tre. Fra nummer fire Roklubben SAS, der rykker en enkelt plads frem, fortæller Erik Nielsen, at man har holdt kanindåb for ni nye roere.

Og mere morgenstemning,
her ved Humlebæk Roklub
Foto Christian Probst
Nummer fem Silkeborg er rykket en enkelt plads tilbage, men på trods af det har den stået på Champagne i
det midtjyske. Sonja Linnet skriver: Vi har haft rigtig mange gode oplevelser på vandet i løbet af sommeren.
Vi har i klubben en tradition, der siger, at vi skåler i champagne, når vi runder de 1000 kilometer, hvilket der
er flere af os, der har gjort i løbet af de sidste par måneder.
Hadsund og Hellerup bytter plads, således at Hadsund rykker en plads frem til sjettepladsen, mens Hellerup
rykker en plads tilbage til syvendepladsen.
Fredericia Roklub rykker fem pladser tilbage til ottendepladsen, mens Hobro Ro- og Kajakklub rykker fire
pladser frem til niendepladsen i 2. division.
Roklubben Skjold er nummer ti, hvilket er en plads dårligere end sidst. Skjolds formand Poul Jensen tager
dog tilbagegangen med sindsro: Det er gået en smule fremad, dog ikke prangende. Der er mange positive
ting at sige om en kombineret klub bestående af inrigger,- outrigger og kajak. I øjeblikket er interessen for
roning desværre vigende til fordel for kajakroningen. Det betyder lidt dårligere resultater i relation til motionsturneringen. Lidt har også ret - og det må vi så holde os til pt.
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3. division
Lyngby Dameroklub
Birkerød Roklub
Hvidovre Roklub
Bagsværd Roklub
Roskilde Roklub
Strib Ro- og Kajakklub
Aalborg Roklub
Nivå Roklub
Kolding Dame-Roklub
Holbæk Roklub

275,431
272,667
271,622
270,405
269,571
261,920
253,063
244,288
235,761
234,057

3. division toppes af amazonerne fra Lyngby Dameroklub, der i sidste runde var nummer 10 – men det var i
2. division, så en enkelt plads tilbage for de hårdt arbejdende piger i LDR.
Birkerød og Hvidovre er i fremgang. For Birkerød er fremgangen på tre pladser til andenpladsen og for Hvidovre er fremgangen på en plads til tredjepladsen. Fra Hvidovre beretter Anders-Henrik Petersen: Vi har uddannet fem nye medlemmer i septembers roskole. Der bliver høvlet en masse kilometer hjem ved træning
til det forestående Copenhagen Harbour Race, hvor klubben stiller op med 4 inriggere (3 to-årers og en fireårers) samt klubbens otter. Den sidste i samarbejde med Middelfart Roklub. Derudover er den strukturerede træning kommet i gang igen efter ferien, hver tirsdag og til dels torsdag og endelig langture: Ti medlemmer var på en dejlig tur til Mosede Strandpark den 21. september, det gav jo små 400 km til "kontoen".

Bagsværd Roklub, der er nummer fire, har ikke det store at berette. Seks pladser tilbage er det gået for
søroerne, men det skyldes, at Bagsværd Sø var lukket for baglænsroerne en uge i forbindelse med KajakVM, fortæller Lone Banke Rasmussen.

Nivå Roklub foran verdens største container skib
Majestic Mærsk.
Foto Lise Broskov Nielsen
Roskilde og Strib rykker begge fire pladser tilbage og indtager nu henholdsvis femte og sjettepladsen. For
Aalborg Roklub er det status quo på syvendepladsen, mens Nivå rykker tre pladser frem til niendepladsen i
3. division. Fra Nivå skriver Ulla Behrend: En enkelt tur skiller sig ud: På den årlige tur i Københavns Havn
havde vi den fantastiske oplevelse at ro tæt op ad verdens største containerskib, Majestic Mærsk. Den er jo
enorm. Derefter ud til Trekroner, frokost ved Kanonbådskurene og alt i strålende sol. 21 km rundt i havnen
og kanalerne.
Kolding Dame-Roklub er rykket tre pladser frem og er nu i 3. division som nummer ni. Holbæk Roklub har
allerede strøget standeren den 5. oktober, fortæller Jesper Iversen, men på trods af det bevarer man sin
tiendeplads i 3. division.
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4. division
Høruphav Ro- og Kajakklub
Faaborg Roklub
Nykøbing Sj. Roklub
Rungsted Roklub
Ribe Roklub
Nakskov Roklub
Jels Roklub
Roklubben Øresund
Danske Studenters Roklub
Frederikssund Roklub
Nordborg Roklub
Bogense Ro- og Kajakklub
Roklubben Stevns
Tolo Roklub
Tønder Roklub

232,846
231,051
230,825
223,407
220,096
213,683
201,564
183,702
162,067
146,542
117,744
117,000
113,115
111,722
68,200

Femten hold i 4. division denne gang, men det er ikke den store fortællelyst, der præger rapportørerne i 4.
division. Høruphav Ro- og Kajakklub og Faaborg Roklub har taget hinanden i hånden og er rykket tre pladser tilbage. Dermed er man rykket en division ned, men til gengæld kan man indtage første- og andenpladsen i 4. division.
Nykøbing S. Roklub er det eneste hold i 4. division der kan konstaterer fremgang. En plads frem til tredjepladsen er det gået for nykøbingenserne.

Firmakaproning i Sønderborg
Roklub.
Foto Henning Plesner
Rungsted Roklub indtager fjerdepladsen. Det er en plads dårligere end sidst. Rungsteds rapportør Niels Ryhding skriver: September var en flot måned med godt vejr og flere gode arrangementer. Men nu begynder
det at være sent lyst og tidligt mørkt, så morgenroerne har indstillet turene. De er faktisk lidt frustrerede og
udviser typiske mangelsymptomer. Østenvind har da også slået til igen, så mange har valgt at trække i ergometret.
Ribe Roklub er en ud af fire nye klubber i 4. division. Sidst Ribe var med, var i juni måned, hvor man lå nummer seks i 3. division. Denne gang rækker aktiviteten til en femteplads i 4. division. De øvrige tre nye hold i
4. division er Danske Studenters Roklub (nummer 9), Tolo Roklub (nummer 14) og Tønder Roklub (nummer
15)
Nakskov Roklub rykker en plads tilbage og er nu nummer seks. Signaturens beskedenhed forbyder ham at
fortælle hvilken roer, der har roet flest kilometer på Nakskov Fjord – for 12 år i træk.
Jels Roklub og Roklubben Øresund føles ad en plads tilbage for at indtage syvende- og ottendepladserne i
nævnte rækkefølge.

Kanindåb i Roklubben SAS
Foto Dorthe Maltesen Jensen

Frederikssund Roklub er nummer ti, hvilket er to pladser tilbage i forhold til sidst. Nordborg Roklub rammes
af en beskeden tilbagegang på en plads og er nu nummer 11. Bogens Ro- og Kajakklub rykker tre pladser
tilbage til tolvtepladsen. Nummer 13 er Roklubbens Stevens, hvilket er en lille tilbagegang på to pladser og
endelig fuldendes 4. division af de to nye klubber Tolo og Tønder. Fra vores græske forbindelse Søren Uldall

lyder det blandt andet: Der meldes om særdeles forskellige vejrforhold i Tolo. Der har i to af ugerne været
megen vind om eftermiddagen fra kl. 14, mens der i den sidste uge ikke har været megen vind. Bådene
Dan, Mark og Leudo har været brugt flittigt.
Alle deltagere melder om særdeles god betjening, god mad og til særdeles overkommelige priser på vort
hotel. Hertil kommer STOR hjælpsomhed med diverse med bådene. Kort sagt ophold på Hotel Taverna
Romvi hos Antonis er en god oplevelse!

Marsmanden - sømærket i
Vestrenden mellem Orø og
Tusenæs
Foto Jesper Iversen
Næste runde
Så er vi allerede fremme vi sidste måned i dette års turnering. Hvis I vil have de sidste kraftanstrengelser
frem i dagens lys, skal Signaturen have jeres indberetning senest søndag den 10. november kl. 24.00
Nivå Roklub på tur på Københavns kanaler.
Foto Lise Broskov Nielsen

