Rettelser Motionsturneringen
Af Leif Thygesen
Desværre er der en fejl i artiklen om Motionsturneringen oktober 2010 - og hvad værre er, en enkelt
klub er røget helt ud, selvom der er indrapporteret. Roklubben ARA ville med et gennemsnit på
404,061 km/roer været blevet nummer to i 1. division. Der ændres ikke på den rækkefølge, der blev
offentliggjort den 12. november, men som et plaster på såret bringes nedenstående lidt omtale og et
foto fra den skadeslidte klub. Så håber jeg, at det må milde Roklubben ARAs ærgrelse en smule.
Årsagen til fejlen kan jeg ikke give, jeg har ikke modtaget mailen. En forklaring kunne være, at min
internet udbyder Nakskov Fællesantenne er blevet solgt til Yousee og at omstillingen skete netop i
den periode, hvor der skulle indrapporteres. Yousees overtagelse har givet noget knas på linjen og
fejl over hele Nakskov, men om det er årsag ved jeg ikke. Jeg skal beklage.
Fejl i billedtekst
Nedenstående billede blev bragt i artiklen Motionsturneringen oktober 2010 med teksten ”Tåge
ledsager roere fra Nykøbing Sjælland” – det er ikke sandt. Og her er fejlen udelukkende Signaturens.
Britta Jakobsen fortæller, at billedet viser gæve silkeborgroere på vej ud på Julsø ved Svejbæksnævringen. Det var en af vores sidste ture, tågen lettede og det var en helt fantastisk flot hjemtur med
”blikvand” og solskin, fortæller Britta Jakobsen.
Signaturen undskylder sin fejl ”Æres den, som æres bør” - og så håber jeg, at Silkeborgroerne har
tilgivet mig.

”Borte” tog Roklubben ARA
Og så til klubben hvis indberetning er forsvundet på uforklarlig vis. Det drejer sig som sagt om Roklubben ARA, der trofast har deltaget i alle runder – så det er da kreperligt, at man netop i sidste
runde ryger ud – selv om man har indrapporteret.
Martin Albæk fortæller om ARAs sæson 2010:
Sæsonen 2010 blev et år med mange forskellige roture. Der har været alt fra små instruktionsture
inde i havnen, over hverdags ture til det Hvide Hus (10km) og Egå (14 km). Langture bugten rundt
og en smut til Skødshovede. Der har været Als rundt, Skanderborg sø rundt, og alle de andre ture.
Kilometer-fordelingen ligger mindst lige så spredt. Fra første pladsen med 3070 km til sidste pladsen med 8 km. I toppen er der en over 3000 km, og 3 mellem 2000 og 3000 km, og endelig 12 mellem 1000 og 2000 km. Blandt dem som har roet over 1000 km. er Thomas Warmdahl (1064 km),
kanin fra i år.
En enkelt roer har stort set hele sæsonen roet efter et bestemt antal km. 2010 km. Og det nåde hun
om lørdagen et par timer før vi strøg standeren. Så super flot kæmpet af Mette S. Mikkelsen med
2010 km i 2010.
Oktober har lige som de andre måneder budt på lidt for enhver. Men her skal næves årets lange løvfaldstur på Gudenåen. Turen var i år lavet lidt om så det kun var en to dags tur, hvor det normalt er
en tre dags tur. Og der ud over var der i år mulighed for at starte både i Skanderborg og Ry. Og det
endte med, at der startede en fireåres hvert sted. De to fireåres mødets så og gik sammen gennem
slusen i Silkeborg, for så at ro til Tange og overnatte. Da det jo havde været koldt, men smukt vejr
og der var bleven roet langt, ja så blev det hurtigt senge tid i Tange roklub den lørdag aften.
Søndag bød så endnu en gang på flot, men koldt vejr, hvor turen gik det sidste stykke fra Tange til
Randers. Hvor ti glade og trætte ror blev hentet.

Roklubben ARA på Løvfaldstur på Gudenå i r/b Loppen. Fra 1´er pladsen er det Thomas W, Irene
N, June T og Lene M. Båden bliver styret af Jørgen M-L, som også var fotograf

