Motionsturneringen 7. runde 2013

Rekorderne står i kø i Motionsturneringen 2013
Af Leif Thygesen, Freelancer
Med et gennemsnit på 343,891 km/roer i dette års Motionsturnering blev det til ny rekord. Den tidligere
rekord var fra 2011 og lød på 343,194 km/roer. Bag rekorden gemmer sig en slutspurt af hidtil usete dimensioner. I september var de danske roere over 23 kilometer bagud i forhold til rekordsæsonen 2011. Men
pænt vejr i oktober, en indædt fightervilje og lysten til at få roet de sidste kilometer på vandet inden vintersæsonen førte til den nye rekord.
Det samlede regnskab for 2013 lyder: 5.500 roere fra 54 klubber har tilsammen roet 1.891.403 kilometer,
hvilket udløser det rekordstore gennemsnit på 343,891 km/roer.

Efterår er regn, rusk, tåge og
dis. Her er det roere fra KVIK,
der kæmper for at få de sidste kilometer i hus.
Foto Peter Budtz, KVIK
Men ikke alene i Motionsturneringen er der sat ny rekord. Adskillige klubber melder om nye klubrekorder i
antal roede kilometer, blandt andet Randers Roklub, Præstø Roklub, Graasten Roklub, Vejle Roklub og Roklubben ARA.
Så der er virkelig blevet arbejdet i bådene og farvandet omkring Danmark & omegn er blevet roet tyndt af
de danske roere. Signaturen er nok ikke den eneste, der prøvede ved sæsonstart at tage vandet i hænderne
og fik fat i store tykke hvide klumper - men her efter sæsonen er vandet tyndt og forsvinder mellem fingrene, hvis man forsøger at løfte det. Nogen vil nok snakke om frostvejr og is, men Signaturen vil alligevel
påstå, at der er blevet rørt godt og grundigt rundt i vandet med ”de store skeer”, og det har gjort vandet
tyndere. Prøv selv næste gang du er ved vandet, men du skal nok skynde dig lidt, for vandet har det med at
blive tykkere når roerne stopper sæsonen.

Men efterår er også et særdeles smukt farvespil i naturen.
Roklubben Furesø på hjem
fra Suppetur til Kolle Kolle
Foto Torben Sørensen, Roklubben Furesø
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Supermotionsligaen
Randers Roklub
Præstø Roklub
Graasten Roklub
Lyngby Roklub
HEI Rosport
Vejle Roklub
Roklubben Furesø
Nyborg Roklub
Roklubben ARA
Horsens Roklub

615,979
533,743
513,514
505,702
503,750
483,815
482,240
475,903
443,998
436,333

For Randers Roklub blev det et vaskeægte hattrick. For tredje år i træk kan kronjyderne hjemføre førstepladsen i Motionsturneringen med et gennemsnit på 615,979. Det er ikke ny rekord i det Randers i 2011
havde et gennemsnit på 621,957 km/roer. Men det samlede kilometertal på knapt 60.000 kilometer er ny
rekord. Standerstrygningen og den nye rekord blev fejret med en rotur med boller og varm chokolade undervejs. Vi kan kun sige, at vi har haft en god sæson, som har budt på mange spændende ture i det hjemlige
og diverse langture, skriver Vibeke Christensen.

Roere fra Randers Roklub fejrer standerstrygningen og
sejren i Motionsturneringen
med varm chokolade og nybagte boller.
Foto Grethe Thomasen, Randers
Præstø Roklub forsvarer deres andenplads med succes. Martin Poulsen beretter: Vi har på trods af et koldt
forår slået alle klubrekorder - ikke mindre end seks guldårer og syv sølvårer skal fordeles for roede kilometer i år. Oktober har på trods af nogle enkelte aflysninger været en god aktiv måned i klubben.
I Graasten har der virkelig været gang i roningen i oktober måned. Så meget ”gang”, at Graasten rykker fem
pladser frem til ”en bronzemedalje” i Motionsturneringen. Rochef Kim Vestergaard analyserer aktiviteten:
Det har været en mærkværdig sæson. Sjældent har vi haft så få ude at ro, men samtidig har vi roet længere
end nogensinde før i dette århundrede! Vores oktober blev den bedste nogensinde. Vi havde flere, som roede mere end 200 kilometer i denne måned, så vores gennemsnit kom for første gang over 500 kilometer.
Romæssigt kan vi kun være begejstrede.
Graastens imponerende spurt presser både nummer fire Lyngby Roklub og nummer fem HEI Rosport en enkelt plads ned. Annie Kaalby fra HEI Rosport fortæller, at der blev roet hårdt til det sidste for at nå nogle
personlige mål, som var alt lige fra at være nummer fem eller nummer ti på klubbens ”Top Ti” eller for at
komme højere på listen end formanden. Roning.dk kan oplyse, at formanden i HEI Rosport hedder Annie
Kaalby og Annie har været flittig på vandet og roet 1.375 kilometer, så der skulle arbejdes for at slå formanden.
Også nummer seks i den bedste række Vejle Roklub kan melde om ny rekord. Jytte Vodstrup beretter med
begejstring fra det østjyske: Det har været en fantastisk sæson i Vejle Roklub. Aldrig har vi roet så mange

kilometer - og aldrig har gennemsnittet pr. medlem været så højt. Men det er jo "bare" tal. Hvis man kigger
lidt på kvaliteten i de mange roede kilometer, så er jeg sikker på, at medlemmerne af Vejle Roklub vil sige:
"Aldrig har kvaliteten i vores roning været så høj." Jo, der jubles forståligt nok i Vejle Roklub.
For Roklubben Furesø blev denne runde status quo på syvendepladsen. Sæsonafslutningen blev fejret som
vanligt. Torben Sørensen fortæller: Sæsonen sluttede som det er tradition med Supperoning. Supperoning
har udviklet sig til årets absolut mest populære arrangement. Alle klubbens inriggere var på vandet til en
relativt kort rotur for derefter at lægge til ved Kolle Kolle, hvor nogle medlemmer havde sørget for at
tænde bål og koge suppe til de mange sultne roere.
Nyborg Roklub rykker tre pladser tilbage og slutter denne sæson som nummer otte. Vi har ikke roet så
mange kilometer som i sidste sæson, men vi har alligevel haft en god sæson, og der er allerede rigtig godt
gang i vinteraktiviteterne i motionsrummet, fortæller Brian Sørensen.
Der er ikke noget at sige til, at roerne fra Roklubben ARA en
gang imellem var trætte i denne sæson. Der skulle arbejdes
hårdt for at slå en gammel klubrekord fra 1944. Her hviler et
par af rekordsætterne sig på Gudenåen.
Foto Jørgen Mührmann-Lund, Roklubben ARA
En 69 årig gammel klubrekord stod i denne sæson for fald i Roklubben ARA, fortæller Martin Diwan. Undervejs til rekorden
har 25 roere roet mere end 1000 kilometer – heraf fem nye fra
foråret - og formanden har roet 4.765 kilometer. Alt i alt en ret
enestående sæson med stort sammenhold og engagement
omkring fællesroningsarrangementerne – især den sidste måned blev der gået til den for at få rekorden i hus.
Horsens Roklub rykker en enkelt plads tilbage, men bevarer
dog sin status som Supermotionsligaklub. Også i Horsens er
det blevet til en slags rekord. Horsens Roklubs rapportør (som
samtidigt er en særdeles dygtig fotograf) Gitte Enghild fortæller: Med vemod ”lukker vi ned”; I nyere tid er der ikke roet så
langt i klubben som i år – næsten ”jorden rundt” - måske målet for næste år? Det har så resulteret i langt flere sølv- og
guldårer, end vi plejer. Der udleveres normalt tre - fire sølvårer (1000km) og – hvis det går højt – en guldåre
(2000km). I år skal der udleveres fire guldårer og ni sølvårer! Det er vi stolte af!!
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1. Division
Skanderborg Roklub
Nykøbing Mors Roklub
Roforeningen KVIK
Sorø Roklub
Kolding Roklub
Middelfart Roklub
Silkeborg Roklub
Rudkøbing Roklub
Aarhus Roklub
Svendborg Roklub

423,812
417,536
416,613
416,127
406,593
398,267
394,478
392,250
386,343
386,040

Den næstbedste række 1. division toppes af Skanderborg Roklub, der rykker to pladser frem, og således kan
overvintre som nummer et – og det er jo altid en god fornemmelse.
Kampen om pladserne to til fire er særdeles hård, tæt og intens. Placeringerne afgøres indenfor 1.409 meter. Nykøbing Mors Roklub har 923 meter i friværdi til Roforeningen KVIK, så selvom Nykøbing Mors taber
kampen om førstepladsen i divisionen til Skanderborg og rykker en plads tilbage, så kan man dog afvise angrebet fra KVIK.
486 meter skiller nummer tre KVIK og nummer fire Sorø. For KVIKs vedkommende er der tale om en fremgang på en plads, og det vil uden tvivl glæde KVIKs velformulerede rapportør Peter Budtz, der denne gang

stiller flere retoriske spørgsmål i sin indberetning: Hvordan har sæsonen så været? Var den gennemsnitlig?
Blæste det mere eller mindre? Er den gamle rapportør blevet kuldskær eller var der ikke så mange solsvedne dage på vandet? Vores totalkilometre er ikke på højde med fordums glorværdige, men i år har vi
knækket kurven, som politikere vi ikke vil nævne, ynder at sige, og ser en stigning i roede kilometre, der er
så substantiel, at det ikke bare er spredningen, der kan forklare det.
For Sorø blev sidste runde vel ikke helt det søroerne havde drømt om - fire pladser tilbage og dermed mister man sin superligastatus. Fremgang er derimod til Kolding. To pladser frem går det for koldingenserne,
der dermed slutter sæsonen på femtepladsen i 1.division. Uffe Lau Sørensen beretter fra Kolding: Efter tre
kolde måneder april, maj og juni, blev juli måned vendepunktet med fire dejlige lune og stille måneder med
en masse god roning. Inden for de sidste tre sæsoner har vi flyttes fokus markant over på outriggerroning.
Det har betydet en masse kilometer er flyttet over på roning med to årer. Særligt om morgenen har der været god aktivitet på vandet, primært i outrigger. Rapportør Uffe Lau Sørensen gik forrest i Kolding og hjemførte standeren for flest roede kilometer. 2.519 kilometer i alt blev det til for den flittige koldingenser.
Middelfart Roklub rykker en enkelt plads tilbage. Vi har haft en god sæson, hvor 86 procent af klubbens aktive medlemmer har været på vandet, skriver Klaus Scheffel.
Sonja Linnet, Silkeborg har
været på efterårstur på Silkeborgsøerne. Her ”fangede”
hun en fiskehejre.
I Silkeborg har der været fuld
skrue på lige til det sidste. Vi
har haft nogle helt fantastiske efterårsture på Silkeborgsøerne, skriver Sonja Linnet. Silkeborgensernes flid
belønnes med otte pladsers
fremgang og dermed slutter
midtjyderne som nummer
syv.
Rudkøbing rykker to pladser
tilbage og er nu nummer
otte, mens Aarhus kan begrænse tilbagegangen til den mindst mulige nemlig en plads. Roerne fra det der en gang var kendt som smilets by er nu nummer ni.
Svendborg Roklub rykker to pladser frem og kan dermed i hele vinterhalvåret skrive 1. division på visitkortet. Men Svendborgs ukuelige rapportør Ninna Larsen er dog ikke helt tilfreds og havde håbet på en større
slutspurt, men mange af klubbens medlemmer var allerede i oktober gået i vinterhi konstaterer Ninna. Det
blev dog trods det til fire guldårer (1500 km) og syv sølvårer (1000 km) og så sluttede sæsonen ellers
standsmæssigt for de sydfynske roere med champagnebrunch på søspejdernes center.
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2. division
Rønne Roklub
Sønderborg Roklub
Roklubben SAS
Roskilde Roklub
Humlebæk Roklub
Varde Roklub
Hellerup Roklub
Hadsund Roklub
Bagsværd Roklub
Hobro Ro- og Kajakklub

381,294
372,515
365,587
364,607
364,455
353,170
323,391
322,378
314,098
311,840

Både Rønne Roklub og Sønderborg Roklub rykker to pladser ned. Bornholmerne kan dog trøste sig med det
paradoksale, at nedrykningen fører til en førsteplads. Kurt Jensen fra Rønne kan berette, at der er enkelte
nye medlemmer, som har rundet de 500 kilometer, og det lover jo godt for fremtiden og samtidigt holder
det jo Rønne Roklubs ”Grand Old Man” Geert Olsen i gang, så det er jo fint, slutter sportschef Kurt Jensen
med et smil.
Selvom det går tilbage for Sønderborg, der nu er nummer to i 2. division, har man alligevel haft en super
sæson. Henning Plesner berette fra grænselandet: Så har vi haft standerstrygning og kan se tilbage på en
2013 super rosæson med mange kilometer. Det blev til ikke mindre end fem sølvårer, hvoraf den ene oven i
købet gik til en kaninroer. Traditionen tro blev der i denne måned roet en løvfaldstur, som i år gik til Silkeborgsøerne med Ry Roklub som base.

Sønderborg Roklub på løvfaldstur til Silkeborgsøerne.
Man er ved at være klar til at
indtage frokosten ved Kloster
Mølle ved Mossø
Foto Henning Plesner, Sønderborg
Roklubben SAS rykker en enkelt plads frem og kan dermed hjemføre ”bronze” i 2. division. Rundens raket er
Roskilde Roklub, der rykker 11 pladser frem til fjerdepladsen i 2. division. Uden at vide det, vil Signaturen
gætte på, at den store fremgang skyldes, at der er nogle særdeles flittige kaproere, der har fået registreret
deres kilometer.
Humlebæk Roklub rykker fire pladser tilbage og indtager dermed midterplaceringen i 2. division. Tilbagegangen skyldes ikke, at nordsjællænderne har været dovne – faktisk er årets resultat det tredjebedste nogensinde – men konkurrencen i Motionsturneringen er benhård og er klubberne ikke helt oppe på de gloende ronagler, er der kontant afregning i placeringen. Men man har også andet man kan glæde sig over i
Humlebæk. Christian Probst skriver: Ved standerstrygningen den 26. oktober havde Humlebæk Roklub fint
besøg af Martin Diedrichsen fra DFfR’s ungdomsudvalg, der kunne tildele Humlebæk Roklub et URO-9000
certifikat for veludført ungdomsarbejde.
Varde Roklub rykker tre pladser ned og slutter som nummer seks. Vi ville gerne have roet nogle flere kilometer i denne fantastiske sæson, men det gjorde vi ikke, konstaterer Lene Balje fra Varde tørt. Men fortsætter dog optimistisk: Nu er det således, at der altid kommer en ny chance, så vi stiller op igen til næste
år.
Hellerup Roklub bevarer sin syvendeplads, mens Hadsund rykker to pladser ned til ottendepladsen. Fem
pladser frem til niendepladsen i 2. division går det for klubben, der er placeret ved Danmarks Romekka Bagsværd Sø. Lone Banke skriver i sin indberetning for Bagsværd Roklub: Der er her på falderebet ikke det
helt store at berette. Mørket begyndte jo, som det har for vane i oktober, at falde på ret tidligt. Der blev
dog trænet til og deltaget i Harbour Race, og nogle få fortsatte helt til standerstrygningen.
2. division fuldendes af Hobro Ro- og Kajakklub på 10. pladsen. Sigurd Østergaard fortæller, hvad der gemmer sig bag tallene: Tallene afspejler en sæson med rekordstor aktivitet, i alt fald i klubbens nyere historie.
Det blev også første gang, at fire roer kom over 1.000 km, og første gang har en kvinde, nemlig Ulla Demmers, roet mere end 2.000 km i en sæson. Trods den pæne aktivitet må hobrogenserne konstatere en enkelt plads tilbagegang.
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3. division
Fredericia Roklub
Lyngby Dameroklub
Birkerød Roklub
Strib Ro- og Kajajkklub
Roklubben Skjold
Aalborg Roklub
Hvidovre Roklub
Københavns Roklub
Nivå Roklub
Kolding Dame-Roklub

309,311
300,060
299,505
294,420
288,902
286,633
285,375
265,181
263,865
259,402

Det var så det! Her er lidt tal ved standerstrygningen. Generelt blev oktober en lidt trist affære med dårligt
vejr og sløve roere som allerede var ved at forberede sig på at gå i hi, men sådan skal det jo nok være. De
lidt defaitistiske toner kommer fra Steen Houborg, rapportør for Fredericia Roklub. Og Fredericia betaler da
også prisen for at være lidt sløve – som Steen Houborg skriver. To pladser tilbage, men man slutter dog som
nummer et i 3. division.
Lyngby Dameroklub må afgive førstepladsen i 3. division til Fredericia og rykker dermed ned som nummer
to. En plads tilbage går det også for nummer tre Birkerød, mens der er fremgang for Strib Ro- og Kajakklub.
Med to pladsers fremgang slutter Strib på fjerdepladsen.
Roklubben Skjold rykker fem pladser tilbage og er nu nummer fem. En afklaret formand Poul Jensen tager
dog tilbagegangen i stiv arm og siger: Det er ikke prangende med kilometer, vi har præsteret i år. Men vi
har alligevel haft det sjovt - og jeg har haft en god oplevelse ved at dele vores aktiviteter med alle jer andre.
Det er en sjov ting, som selvfølgelig siger noget om aktiviteten i hele Ro-Danmark - og jeg synes da den er
relativt høj. Vi er allerede begyndt at drøfte, hvordan vi skal sikre, at vores aktivitet til næste år bliver
endnu større. Formand Poul Jensen var i øvrigt ubeskeden nok til at ro sig til tre klubmesterskaber ved årets
klubkaproning i Skjold. Jo, Poul er en rigtig formand der går foran – også når der skal roes om kap.

Den kombinerede otter fra
Middelfart og Hvidovre ved
Copenhagen Harbour Race.
Foto Anders-Henrik Petersen,
Hvidovre
Aalborg Roklub slutter året i fremgang. En plads frem til sjettepladsen. Hvidovre Roklub rykker fire pladser
tilbage, til syvendepladsen i 3. division. Men der er alligevel fuld gang i den københavnske forstad. AndersHenrik Petersen skriver: Det har været en god rosæson for vores klub. Der er blevet roet rigtig meget, seks
roere over 1000 km (i tidligere år en højst to). Oktober måneds roning er især præget af Copenhagen Harbour Race. Adskillige - både nye og ældre motionsroere - fik her deres debut som "kaproere". Vi deltog med
tre to-årers inriggere, en fire-årers plus en kombineret otter (sammen Middelfart Roklub). Vi har fået blod

på tanden og er med igen til næste år. Men det vigtigste der er sket i klubben i år er, at vi er ved at få gang i
en ungdomsafdeling. Sent i efteråret fik vi – blandt andet i forbindelse med et Åbent-hus-arrangement kontakt til nogle forældre og børn som var interesserede i at gå til roning. Samtidig har vi haft tilgang af
medlemmer der både har lyst, tid og interesse til at påtage sig leder-hvervet for en sådan afdeling. Vi er
startet forsigtigt op her i efteråret, men der er lagt planer for vinteren, og til foråret melder vi ud for fuld
kraft.

Naturens smukke efterårsfarver sat i relief af Dannebrogs
klare rød/hvide farver
Foto Gitte Enghild, Horsens
Københavns Roklub er tilbage i Motionsturneringen som nummer otte i 3. division. Nummer ni Nivå og
nummer ti Kolding Dame-Roklub må begge konstatere en enkelt plads tilbagegang. Det ødelægger dog
næppe humøret i de to klubber. Fra Nivå skriver Ulla Behrend: Årets løvfaldstur den 20. oktober gik Furesøen rundt med udgangspunkt fra Holte Roklub. Vi startede i regn og dis, men efteråret viste de flotteste
farver og vi - 15 glade roere - nød turen i fulde drag.
Jette Hvidtfeldt fra Kolding Dame-Roklub benytter lejligheden til at sende en hilsen til alle danske roere.
Jette skriver: Ha´ nu en rigtig god indendørssæson alle sammen – så mødes vi friske til sæsonstart om fem
måneder.
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4. division
Nykøbing Sj. Roklub
Høruphav Ro- og Kajakklub
Faaborg Roklub
Rungsted Roklub
Nakskov Roklub
Holbæk Roklub
Jels Roklub
Roklubben Øresund
Frederikssund Roklub
Nordborg Roklub
Tolo Roklub
Roklubben Stevns
Bogense Ro- og Kajakklub
Tønder Roklub

242,525
242,154
241,683
237,066
236,561
234,057
217,200
205,106
145,716
129,140
114,050
112,970
82,500
72,750

14 klubber er med i 4. division denne gang. Det er ikke den helt store forkromede fortællelyst, der præger
klubberne i 4. division.
Fremgang er der for nummer et Nykøbing Sj. Roklub (to pladser), nummer fem Nakskov Roklub (en plads)
nummer ni Frederikssund (en plads), nummer ti Nordborg Roklub (en plads), nummer elleve Tolo Roklub
(tre pladser), nummer 12 Roklubben Stevens (en plads) og nummer 14 Tønder Roklub (en plads).
Tilbagegang er der for nummer to Høruphav Ro- og Kajakklub (en plads), nummer tre Faaborg Roklub (en
plads) og nummer 13 Bogense Ro- og Kajakklub (en plads).
Endelig kan Rungsted bevare sin fjerdeplads og ligeledes er det status quo for nummer syv Jels Roklub.
Fra Rungsted skriver Niels Ryhding: Så er standeren strøget efter den 74. rosæson. Standeren blev noget
usædvanligt strøget lørdag den 5. november. Det var dagen for klubben stiftende generalforsamling i 1938.
Klubben havde en vellykket reception med stort fremmøde med ca. 180 deltagere. For eksempel var de sidste otte formænd til stede. En kæde tilbage til 1978. I forbindelse med udarbejdelse af jubilæumsskriftet er
de gamle kilometertal også fundet frem, så nu har vi roet 30,4 gange rundt om jorden.
Tolo Roklub ved Søren Uldall ”sniger” følgende annonce med i denne reportage: Ikke mindre end 40 roere
har været nede og ro i Tolo. Her i den første uge af november har temperaturen været 25+ og med høj sol...
Vi har fået en rigtig lukrativ aftale med vores samarbejdspartner Hotel Taverna Romvi. Hvor går man lige
hen og får overnatning i højsæsonen for ca. 185 kr. inkl. morgenmad og to retters aftensmad pr. person??
Vi kan allerede nu melde om forhåndsreservationer i 2014, så det tegner til en stor sæson 2014. Ugerne 17,
41 og 42 er reserveret.

Tolo Roklub kan byde på høj
sol og 25 grader her i efteråret.
Foto Søren Uldall, Tolo

Fra Bogense Ro- og Kajakklub kan Anders Rosschou jublende berette, at det er lykkedes at forøge det aktive
antal roende medlemmer med 50 procent – fra fire til seks. Med denne behagelige konstatering ønsker Anders alle en god vinter.
For Signaturens klub Nakskov Roklub er det ren jubel, fryd og gammen. Det er virkelig vanskeligt at skrive
dette lille afsnit – det er meget svært at få armene ned. Ja, Signaturens smil er faktisk så bredt, at dem der
stiller sig ved siden af mig, må flytte sig. Årsagen til denne begejstring? For første gang siden 2010 avancerer Nakskov Roklub i sidste runde. Godt nok kun en enkelt plads – nøjagtigt som i 2010, men når man er
vant til, at der i sidste runde uddeles tørre tæsk, ja så er det en ”sejr” der giver genlyd i Nakskov Roklubs
klubhus på Sydkajen ved Nakskov Havn. Og så er årets resultat i øvrigt over 30 procent bedre end sidste års
resultat. Ubekræftede rygter vil vide, at der er ved at blive planlagt reception og fest på grund af det flotte
resultat – men det er kun rygter. Men endelig – endelig kan der skrives en positiv historie fra Nakskov - og
det er ikke sket siden 1660, hvor man som afslutning på den sjette svenskekrig kunne meddele, at svenskerne havde forladt Lolland – siden har nyhederne fra Lolland i de landsdækkende medier drejet sig om
kriminalitet, tomme huse, arbejdsløshed, socialt armod, konkurser, firmalukninger og alle andre dårligdomme som kan nævnes. Så på Lolland er vi virkelig glade for de små sejre, som vi trods alt vinder.

Med et smil vil vi tænke tilbage på 2013-sæsonen, der
startede så dårligt med is på
vandet, men sluttede med en
ny rekord i Motionsturneringen
Foto Lise Broskov Nielsen,
Nivå.
Og med denne særdeles positive historie slutter vi årets reportager fra Romotions-Danmark. Signaturen
skal - som vanligt – i en senere artikel vende tilbage med lidt mere statistik om Motionsturneringen sat i
forhold til tidligere år.
PS. På roning.dk kan man læse, at der er præmier i Motionsturneringen til nummer et, to og tre i Supermotionsligaen og desuden præmieres vinderne af første, anden, tredje og fjerde division. Signaturen har forsøgt at få Motions og turudvalget (MTU) – der sidder på pengepungen - til at fortælle mere om præmieringen. Det er trods gentagne rykkere ikke lykkedes at få svar fra MTU.
lthygesen@youmail.dk
”Roere” Caillebotte malede
dette billede i 1877. Ingen
rullesæde, men bevægelige
åregafler og rodragten er tiltalende, skriver Peter Budtz,
KVIK, der har sendt denne affotografering af billedet til
Motionsturneringen.
Men sidder toeren ikke og ryger pibe? Den går vist ikke i
dag!

