Motionsturneringen første runde
Af Leif Thygesen
Det kolde forår har sat sit præg på Motionsturneringen. Der er blevet roet mindre i år end sidste år
på samme tid. Gennemsnittet falder fra 63,965 km/roer til 56,109 km/roer. I alt har 2.250 roere fra
41 klubber roet 141.394 km.
Af de 41 deltagende klubber er de syv sprit nye deltagere. Der Motionsturneringsdebut til
Roforeningen KVIK, Nykøbing Mors Roklub, Nibe Roklub, Ry Roklub, Jels Roklub, Stege Roklub
og NS Roklub. Til gengæld har vi sagt farvel til18 klubber, der deltog i sidste runde i 2009. Måske
skyldes det store mandefald, at nogle af de erfarne klubber, har ladet sig snyde af deadline for
indrapportering, der denne ene gang var rykket fem dage frem. Det sker ikke i de kommende
måneder, så man kan jo håbe, at det vil give et øget deltagerantal.
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Supermotionsligaen
Odder Roklub
Randers Roklub
Roklubben Ægir
Vejle Roklub
Silkeborg Roklub
HEI Rosport
Roklubben Furesø
Middelfart Roklub
Humlebæk Roklub
Kolding Roklub

118,529
99,594
84,286
83,490
79,684
78,545
73,774
72,828
72,441
67,286

Med et tigerspring på 27 pladser frem fra 2. division nummer 8 til nummer et i Supermotionsligaen,
er Odder Roklub ny duks i den bedste række.
Det er 32 unge roere der har roet de mange kilometer som trækker gennemsnittet op - men det
ændrer sig markant, når de mange nye motionsroere kommer til i næste uge. I første omgang vil det
jo nok trække gennemsnittet ned, men vi har en målsætning om at ro mindst 40.000 kilometer
tilsammen i 2010, fortæller Per Amby fra Odder Roklub.
Vi er kommet godt fra start efter en lang kold vinter, skriver Vibeke Christensen fra Randers
Roklub. Og det er kronjyderne. Elleve pladser frem i forhold til november og en flot andenplads til
randrusianerne. Det er ikke kun byens fodboldhold der har fået deres ”anden luft”.
31 pladser frem! Nordjyderne fra Ægir er rundens raket og det selvom Mette Juul-Larsen fortæller,
at det var en hård start med is på fjorden, ingen slingers og masser af vind.
”Vejle Roklub er her i 2010 gået over til elektronisk registrering af roningen. Dette bevirker, at alle
hele tiden kan holde sig ajour med det samlede roede kilometertal - og ikke mindst placeringen på
listen. Måske er det årsagen til, at vi allerede nu ligger over vores tal fra 2009. I hvert fald er der
"kamp i toppen". Flere medlemmer skiftes til at føre kilometerstatistikken. Det bliver spændende at
se, hvem der kan holde længst ud.” Sådan fortæller Jytte Vodstrup om Vejles pæne resultat. Vejle
var sidste år fast inventar i Supermotionsligaen.

Det er med ”frosne fingre” vi har fået de første kilometer i hus, fortæller Karen Skriver fra
Silkeborg. Men vi har da et par friske ældre damer, der ror til Ry hver dag. Det er en tur på 20
kilometer og det tæller jo godt. En enkelt kaproer har rundet de 400 kilometer.
Maritn Nygaard Diedrichsen fortæller om system problemer i forbindelse med kilometer
sammentællingen. På trods af det, er Roklubben Furesø fortsat i Supermotionsligaen.
Et af topholdene fra 2009 Middelfart, er rykket lidt tilbage, men klubbens masterroere har startet
med at deltage i Head of the river i London og i Dove-Elbe Ralley i Bergdorf. Herudover er det
blevet til en velbesøgt St. Bededags-tur til Horsens, fortæller Klaus Scheffel.
Humlebæk starter instruktion af de nye medlemmer, og det skulle gerne blive startskuddet til lidt
mere aktivitet, fortæller Christian Probst. Humlebæk har lige pt. et lidt mindre gennemsnit end
sidste år.
Sidste klub, der slipper med i den bedste række er Kolding Roklub. I tabellen står, at Kolding er
”Ny”. Det passer ikke helt. En mail der aldrig ankom, var skyld i, at Kolding desværre sidste år røg
ud af tabellen i november måned. Klubben ville ellers være placeret midt i den bedste række.
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1. Division
Roklubben ARA
Nyborg Roklub
Roforeningen KVIK
Aalborg Dame Roklub
Nykøbing Mors Roklub
Skanderborg Roklub
Nakskov Roklub
Kolding Dame Roklub
Nykøbing Sj. Roklub
Roskilde Roklub

66,064
66,015
61,538
57,510
53,591
53,443
52,073
50,829
50,542
48,082

I første division er det Århus, der har sat sig på førstepladsen. Roklubben ARA har et gennemsnit
der er ”hele” 49 meter bedre, end de regerende mestres fra Nyborg. Karen Vognsen fra ARA
fortæller blandt andet om en St. Bededags-tur, hvor regnen sørgede for, at der var vand både over
og under kølen. Men belønningen for den våde tur var lune fiskefrikadeller i Norsminde og som
Karen tørt(!) bemærker: Ingen af os har jo nogensinde været så våde, at vi ikke blev tørre igen.
Nu kunne man måske tro, at der ville være panik i Nyborg da man ikke alene er rykket tilbage, men
ligefrem er røget en hel klasse ned. Her skal man imidlertid huske, at Nyborg sidste år startede
sæsonen på nøjagtigt samme plads som nummer to i 1. division – Og hvordan det endte, er jo i frisk
erindring. Så det er alt for tidligt at afskrive Nyborg.

Ungdomsroere fra Nyborg Roklub på vej ud i klubbens
flagskib 7-stjernen.

Nordens ældste idrætsforening Roforeningen KVIK debuterer i Motionsturneringen med en pæn
tredjeplads i den næstbedste række. Vi har en gruppe hard core roere, der allerede har rundet 400
kilometer og så har vi en stor gruppe, der blot har roet en enkelt gang indtil nu, fortæller Peter
Budtz.
Aalborg Dame Roklub finder vi på en fjerdeplads. Lise Pedersen skriver:
Taget i betragtning, at vi havde et ækelt roforbud de første næsten 14 dage af rosæsonen og først
startede den 10. april kan det kun betegnes som ”Ikke så ring’ endda”! 20 nye medlemmer er under
instruktion.
Andre af klubbens medlemmer har allerede været på de første langture, dels på Weser-floden i
påsken, dels på kreds-løvspringstur i Nykøbing Mors – og den traditionelle ”Skærtorsdagstur” blev
i år på grund af is og roforbud konverteret til en ”St. Bededagstur”, som gik langt op i Ryå med
næsten 20 deltagere!
Nykøbing Mors Roklub indleder deres karriere i Motionsturneringen med en flot femteplads i 1.
division.
Skanderborg Roklub: Isen forsvandt først den 23. marts og med en enkelt undtagelse kom vi først
på vandet i påsken, fortæller Erik Jensen, så egentlig er vi meget godt tilfredse med allerede nu, at
have haft cirka 100 ud af 150 medlemmer på vandet. Skanderborgs kilometer berettiger til en
sjetteplads i 1. division.
”Udkants-Danmark” og ”Rådden Banan”, der er ikke grænser for mediernes iderigdom, når det
handler om at beskrive Lolland Falster mv. på en lidet flatterende måde! Signaturens og Nakskov
Roklubs svar på det er: 21 pladser frem og en smuk syvendeplads i 1. division. Et af Danmarks
bedste rofarvande er blevet benyttet efter fortjeneste på trods af kulde og blæst.

Nakskov Roklubs næstformand Henrik Petersen stroker for Jørgen Christiansen, Michael Hansen
og Nakskov Roklubs formand Morten Knudsen. Holdet er på vej ud af Nakskov Havn til en frisk tur
på 20 kilometer.
Kolding Dame Roklub indtager ottendepladsen. Roklubberne i Kolding har holdt weekend rokurser
og allerede nu har man i Dame Roklubben 13 nye medlemmer på vej.
Første division fuldendes af Nykøbing Sj. nummer ni og Roskilde Roklub nummer 10.
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2. division
Roklubben SAS
Haderslev Roklub
Rudkøbing Roklub
Aalborg Roklub
Faaborg Roklub
Lemvig Roklub
Graasten Roklub
Roklubben Øresund
Skive Roklub
Ishøj Roklub

47,703
47,081
44,500
43,602
41,558
39,095
39,083
36,778
35,636
34,810

I 2. division finder vi Roklubben SAS på førstepladsen. Det er en lille fremgang i forhold til 2009.
Haderslev på andenpladsen kan berette om mange medlemmer på vandet, men de fleste af turene er
endnu lidt korte, fortæller Elsebeth Friis.
Rudkøbing Roklub indtager tredjepladsen foran Ålborg Roklub, der i de to første uger af sæsonen
var ramt af roforbud på grund af drivis i Limfjorden. Sydfyn er godt repræsenteret af Faaborg, hvis
anstrengelser belønnes med en femteplads.
Så er vi i gang igen i Lemvig Roklub – vejret har ikke på samme måde som sidste år været med os –
den nordlige vind driller i vores farvand og så synes nogen nok, at vi mangler et par streger på
termometret! Derfor har vi roet lidt færre kilometer end på samme tidspunkt sidste år – til gengæld
er de roet af færre roere, så gennemsnittet pr. roer er bedre i år. Sådan fortæller Gorm fra Lemvig.
Og det bedre gennemsnit sender Lemvig Roklub 18 pladser frem til en sjetteplads i 2. division.
Graasten Roklub kan fortælle om en særdeles aktiv ungdomsafdeling, der ror flere gange om ugen.
Nu vejret bliver lidt varmere har vi også haft de første endags weekendture, skriver Kim
Vestergaard.
Roklubben Øresund har haft isskruningerne helt oppe på slæbestedet, men er da endelig kommet i
gang, skriver Anne Marie Glennung. Skive og Ishøj lukker døren i 2. division, men der er kun cirka
13 kilometer mellem top og bund i 2. division.
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3. division
Høruphav Ro & Kajakklub
Bogense Ro & Kajakklub
Nibe Roklub
Grindsted Roklub
Ry Roklub
Roklubben Stevns
Varde Roklub
Jels Roklub
Præstø Roklub
Stege Roklub

34,714
34,556
27,600
27,588
19,432
18,576
17,867
17,457
16,840
16,500

Høruphav Ro- og Kajakklub har bemægtiget sig førstepladsen i 3. division. Vi er en flok på 29
aktive roere i alderen fra 65 til 82, der ror morgenroning kl. 08.00 hver tirsdag og torsdag, skriver
Kirsten Jørgensen.

Albani Fonden har doneret 12 nye årer til Høruphav Ro- og Kajakklub. Her ses de glade
modtagere af den flotte gave.
Bogense Ro & Kajakklub blev den klub, der fik æren af at være nederst placeret i
Motionsturneringen som nummer 10 i 4. division i 2009. Men nu tages der revanche. 18 pladser
frem og tophold i 3. division. Det var rart at få hevet i årerne igen, skriver Anders Rosschou fra
Bogense.
Nibe Roklub bygger nyt klubhus, og bruger meget tid på det, så det er klar til indvielsen den 5. juni,
beretter Susanne Christiansen.
Ry Roklub er på trods af det lidt lave gennemsnit kommet ganske godt i gang. Der har været mange
medlemmer på vandet. Sikkerhed er et altid aktuelt emne, og to kæntringer i inrigger i eget farvand
har fået Ry Roklub til at sætte ekstra fokus på sikkerhed fremover. Vi agter at holde
kæntringsøvelser for alle medlemmer, skriver Annette Holst.
Roklubben Stevns er nummer seks foran Varde Roklub. Vores roskole tegner i år 15 nye roere, og
vi har flere gange tømt bådhuset for både, for at få alle roere på vandet. Dejlig sæsonstart, skriver
Karin Kjær Jensen fra Varde.
I Jels Roklub er den strukturerede træning ikke rigtigt kommet så godt fra start som ønsket. Men det
kommer i maj måned, skriver Poul Erik Jørgensen. Klubben håber at kunne sende 3 – 5 hold af sted
til Sønderjysk Kaproning.
De to sjællandske klubber Præstø og Stege deles om niende- og tiendepladsen i 3. division.
4. division
1 NS Roklub

7,733 Ny

NS Roklub fra Nakskov ligger nummer et i fjerde division, men har til gengæld heller ingen
konkurrenter. Signaturen ved ikke rigtigt om man kan skrive, at de er i en klasse for sig selv. Flere
nye medlemmer, der kun lige har prøvet en tur på et par kilometer trækker gennemsnittet ned.
Klubbens formand Erik Pedersen er ægte forgangsmand og har roet cirka 64 procent af det samlede

kilometertal. I øvrigt de fleste af dem i Nakskov Roklubs inriggere. Samarbejdet mellem de to
Nakskov klubber blomstrer stadigt. Vejret har endnu ikke været til at ro otter.
Som et kuriosum kan det oplyses, at NS Roklub ikke er den klub, der har indberettet det mindste
kilometertal. Fra en mellemstor sydjysk roklub lød indrapporteringen: Vi har i NN Roklub ikke roet
en kilometer endnu. Men det kommer…
Og med denne optimistiske melding slutter vi for denne gang. I næste måned er vi tilbage i den
gamle gænge, hvor deadline for indrapportering er den 10. juni. Den forlængede tidsfrist, giver
forhåbentlig lidt flere deltagere.
thygesen@nakskovnet.dk

