
Motionsturneringen 2. runde 

Motionsroning med piber og trommer 
Af Leif Thygesen, Freelancer 

Normalt starter vi hver reportage fra Motionsturneringen med de kolde facts og sammenligner tal, men lad 

os for en gangs skyld starte et andet sted – med overskriften på denne artikel in mente.  

Der bliver slået på tromme for roningen rundt omkring i Danmark lige nu. Der holdes roskoler, åbent hus 

arrangementer og i det hele taget har roklubberne travlt med at hverve nye medlemmer og på den måde 

sikre klubbens og dermed rosportens overlevelse. Det var trommerne fra overskriften. Piberne? Dem finder 

vi i Det Sydfynske Øhav. Nina Larsen fra Svendborg beretter om en noget anderledes oplevelse på en rotur: 

Vi var på vej tilbage fra standerhejsningstur på Skarø. På stranden ved Lehnskov hørte vi pludselig sækkepi-

bemusik. På stranden stod en mand med en sækkepibe og gav den fuld gas. Da vi vinkede, klappede og foto-

graferede kvitterede musikeren med melodien ”Den sømand han må lide” – kom så ikke og sig, at man ikke 

oplever noget på en rotur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svendborg Roklub blev under 

en rotur hyldet med sækkepi-

bemusik eller ”blæste han ro-

erne en lang march”?  

Er det en kilt sækkepibespille-

ren er iført? De bare ben 

mangler i hvert fald ikke. 

Foto Ninna Larsen 

 

Og så stiller vi tilbage til denne rundes resultat. 4.437 roere fra 49 klubber har roet 433.884 kilometer til-

sammen. Det giver et gennemsnit på 97,788 km/roer. I forhold til sidste år på samme tid er det en tilbage-

gang på 22,014 kilometer pr roer. Vi slås altså stadig med det meget kolde forår, og det har sat os noget 

tilbage, men af indberetningerne fremgår det også, at trods tilbagegangen så trives roglæden i bedste vel-

gående, og det er vel i virkeligheden det vigtigste. Der er stadig stor aktivitet rundt omkring i landet og som 

nævnt ovenstående bruges, der lige nu mange kræfter på at sikre nye medlemmer og dermed rosportens 

fremtid. 

 

 Supermotionsligaen  

1 Randers Roklub 222,194 

2 HEI Rosport 142,035 

3 Roklubben Furesø 140,587 

4 Vejle Roklub 137,043 

5 Aarhus Roklub 127,829 

6 Sorø Roklub 125,377 

7 Roklubben SAS 124,786 

8 Silkeborg Roklub 123,484 

9 Kolding Roklub 122,302 

10 Sønderborg Roklub 121,750 



De regerende mestre Randers Roklub har bidt sig fast i toppen og er fortsat nummer et i Supermotionsli-

gaen. Vi har været på flere langture og den daglige roning er der også god gang i, så åvandet bliver iltet 

morgen, middag og aften, skriver Vibeke Christensen. I Randers kan man også glæde sig over otte nye me-

get ihærdige medlemmer. 

HEI Rosport rykker et par pladser frem og ligger nu nummer to. Fra HEI skriver Annie Kaalby: 10 nye roere er 

kommet rigtigt godt i gang. Man kan ikke kalde dem pivede – i al slags vejr er de mødt op og har kæmpet 

sig gennem bølgerne. Så lovede vi dem en tur på søerne omkring Ry i stille vejr – og hvad skete der? Juulsø 

viste sig fra sin værste side, og tænderne måtte virkelig bides sammen for at komme fremad, men så tog det 

til gengæld ikke lang tid at blæse tilbage over søen. 

Roklubben Furesø tager et gevaldigt hop frem på 15 pladser og er dermed tilbage, hvor klubben plejer at 

ligge, nemlig i toppen af den bedste række. Denne gang er man nummer tre. Også i Furesø er maj blevet 

brugt til at uddanne nye roere, skriver Torben Sørensen. 

Der er nærmest tale om et kvantespring for Vejles vedkommende. 24 pladser frem og dermed en fjerde-

plads i Supermotionsligaen. Der er virkelig blevet rykket i maj måned. Aktiviteten har været den største i de 

år, hvor vi har registreret vores kilometer elektronisk, skriver Jytte Vodstrup.  Udover at være meget flittige 

på vandet har vejlenserne brugt maj til at markere, at klubhuset er blevet renoveret, og at man nu er alene 

i bygningen og ikke skal dele den med kajakklubben. 

Aarhus Roklub rykker to pladser frem til en femteplads, mens Sorø kan rykke tre pladser frem til sjetteplad-

sen. 

På syvendepladsen finder vi Roklubben SAS, det er to pladser tilbage i forhold til sidst. Men på trods af det 

er der kommet godt gang i både hyggeroningen og ”Sved-på-panden-roningen” - og så glæder vi os til den 

22. juni, hvor klubbens nye WindTech otter bliver døbt af Overborgmester Frank Jensen, skriver Erik Niel-

sen. 

Silkeborg Roklub er tilbage i den bedste række som nummer otte. Vi nyder vinteren har sluppet sit tag og 

der er god aktivitet på vandet, beretter Sonja Linnet. 

 

 
Sonja Linnet, Silkeborg fortæller om sit foto: 

En fantastisk oplevelse. En fredag morgen kl. 06.00 tog vi af sted. Vores tur ud igennem åen var med dis og 

en stille sol, og da vi efter et par kilometer imellem træerne kom ud på søen åbnede der sig den mest fanta-

stiske solopgang. 

 

Kolding Roklub rykker ti pladser frem og er dermed med i ”Top Ti” på en niendeplads. 12 ældre herrer har 

været på tur til Nakskov og Sakskøbing, skriver Uffe Lau Sørensen fra Kolding. 

Sønderborg Roklub har haft travlt med at arrangere langdistancekaproning, skriver Henning Plesner, men 

aktiviteten er dog stadig af en sådan beskaffenhed, at det udløser en 10. plads i den bedste række.  

 



 1. Division  

1 Rønne Roklub 119,212 

2 Hadsund Roklub 119,175 

3 Graasten Roklub 118,313 

4 Svendborg Roklub 114,810 

5 Roskilde Roklub 114,465 

6 Roklubben ARA 112,000 

7 Horsens Roklub 111,537 

8 Nykøbing Mors Roklub 110,000 

9 Præstø Roklub 104,677 

10 Roforeningen KVIK 108,952 
 

Rønne Roklub rykker! – Bornholmerne tager en mellemspurt på ni pladser frem i feltet og er nu nummer et 

i 1. division.  Hadsund Roklub er tilbage i Motionsturneringen på andenpladsen. 

I Graasten er der virkelig kommet gang i årerne, fortæller Kim W. Vestergaard – og der er kontant afregning 

for den øgede aktivitet. 28 pladser går det frem for sønderjyderne, der nu er nummer tre i 1. division. 

Svendborg Roklub rykker tre pladser frem og er nu nummer fire. Svendborg har været på tur til Mirow – 

Mecklenburgische Seeplatte sammen med Flensborg Roklub. 

Roskilde må konstatere fire pladsers tilbagegang til en femteplads. For nummer seks Roklubben ARA er der 

også tale om en lidt heftig tilbagegang på 14 pladser. Århusianerne har været på pinsetur til Haderslev 

Fjord og Lillebælt ved Bågø/Årø, skriver Martin Diwan. 

Horsens er også ramt af den ”gule farve” i tabellen. Med tanke på byens fodboldhold fristes man næsten til 

at skrive, at ”Den gule Fare” er blevet til ”Den gule Farve”. Fire pladser tilbage til en syvendeplads, går det 

for østjyderne, men i modsætning til fodboldholdet rykker man ikke ned. 

Nykøbing Mors må også se sig distanceret i denne runde. Fra en tredjeplads i den bedste række til en ot-

tende plads i den næstbedste række. Kristi Himmelfarts ferien blev brugt til en tur Samsø rundt sammen 

med et par Skive-roere, beretter Jytte Kristensen. 

De fire foregående klubber i 1. division har alle været ramt af tilbagegang, men på niendepladsen finder vi 

atter fremgang. Præstø Roklub rykker 18 pladser frem og er nu nummer ni i 1. division – og det på trods af 

at vejret fortsat har drillet i Præstø, og at en planlagt pinsetur blev aflyst efter, at man havde forsøgt at 

komme af sted både søndag og mandag, skriver Martin Poulsen. 

Vi må vel acceptere en rutchetur af de større, skriver Peter Budtz fra Roforeningen KVIK - og jo 12 pladser 

tilbage går det for KVIK. Dermed er man lige nu nummer ti i 1. division. Det er fortsat klubbens Bagsværdro-

ere, der er flittigst, mens de gamle hardcore roere ikke har præsteret – mig selv inklusive, tilføjer Peter tørt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvor – og så bande han – er 

de roere. Men idyllisk er det. 

Tekst: Peter Budtz, Rofor-

eningen KVIK 

Foto Annemarie Aasmul, Ro-

foreningen KVIK 

 



 2. division  

1 Middelfart Roklub 107,308 

2 Nyborg Roklub 104,250 

3 Skanderborg Roklub 99,318 

4 Hellerup Roklub 98,718 

5 Roklubben Skjold 98,699 

6 Frederikssund Roklub 88,618 

7 Varde Roklub 88,043 

8 Fredericia Roklub 87,815 

9 Aalborg Roklub 85,622 

10 Rudkøbing Roklub 83,833 
 

 

Middelfart rykker seks pladser tilbage, men kan dog glæde sig over, at det resulterer i en førsteplads i 2. 

division. Klaus Scheffel glæder sig over, at klubben har fået otte nye medlemmer. 

Nyborg Roklub er i fremgang og rykker 13 pladser frem til andenpladsen i 2. division. Brian Rene Sørensen 

har været i Odense for at prøve at ro stående. Se billedet. Desuden benyttede Brian lejligheden til at ro en 

færøsk båd – Det er en noget hårdere og anderledes form for roning, fortæller Brian. 

 

 

 

 

 

 

Brian Sørensen, Nyborg Ro-

klub har i forbindelse med 

Odense Havnefestival prøvet  

SUP, der står for “Stand Up 

Padle” 

Det er en anderledes og sjov 

måde at ro/padle på, fortæl-

ler Brian. 

Foto Brian R. Sørensen 

 

 

Også Skanderborg kan konstatere en pæn fremgang. 10 pladser den rigtige vej og dermed er midtjyderne 

nummer tre i 2. division. 

Hellerup Roklub rykker tre pladser tilbage til fjerdepladsen. Tilbage går det også for Roklubben Skjold, der i 

denne runde er nummer fem i 2. division. Det er ni pladser dårligere end sidst, men det tager næppe humø-

ret fra klubbens formand Poul Jensen, der kan fortælle om standerhejsning ved klubbens sommerhus i 

Nivå, roertræf i Strucmann-parken Kr. Himmelfarts dag og deltagelse i langdistancekaproning. Deltagelse i 

langdistancekaproning skulle gerne bevirke, at vi i næste sæson kan tilbyde struktureret træning – det er en 

nødvendig satsning, hvis vi skal flytte os. Og det skal vi! fastslår Poul Jensen. 

Frederikssund Roklub rykker tre pladser tilbage til en sjetteplads. Lene Balje fra Varde Roklub skriver, at 

man i maj måned har brugt et par weekender til at lægge nye fliser rundt om klubhuset – og det er blevet 

rigtig fint, med det giver jo ingen kilometer på kontoen. På trods af det kan Varde Roklub glæde sig over en 

fremgang på fire pladser til en syvendeplads. 

Fredericia Roklub rykker tre pladser tilbage og er nu nummer otte, men det er ikke så ringe endda – det har 

været et vådt og blæsende forår, konstaterer Sten Houborg. For Aalborg Roklub er det status quo på nien-

depladsen og endelig er Rudkøbing rykket fire pladser og dermed en division op til tiendepladsen i 2. divi-

sion. 

 



 3. division  

1 Humlebæk Roklub 83,509 

2 Birkerød Roklub 81,828 

3 Strib Ro- og Kajakklub 81,545 

4 Holbæk Roklub 75,071 

5 Kolding Dameroklub 72,207 

6 Lyngby Dame Roklub 71,835 

7 Hobro Ro- og Kajakklub 70,971 

8 Nykøbing Sj. Roklub 70,026 

9 Danske Studenters Roklub 69,027 

10 Faaborg Roklub 68,275 
 

I langdistancekaproningens 25 km åben mix er Humlebæks hold med blandt andet klubbens formand Chri-

stian Probst urørlige, og de har ikke tabte en kaproning siden 2011. Men i Motionsturneringen må Humle-

bæk konstatere noget af en snitter. 21 pladser tilbage – og på den måde kan de guldvante Humlebæk-roere 

så på egen krop mærke, hvordan det er at få en ordentlig røvfuld. Nå, nu skal vi jo ikke blande kaproning og 

motionsroning, så undskyld, men det røg lige ned i tasterne (Signaturen har prøvet at blive roet næsten 28 

minutter bagud på 25 kilometer af ”Torpedoen fra Humlebæk”!) Christian Probst skriver, at maj har været 

en stille måned med meget østenvind, som forhindrer roning på Øresund, og så har man også været ramt 

af en del tågede morgener. Herudover har man instrueret en del nye medlemmer. Alt i alt bliver det til en 

førsteplads i 3. division for nordsjællænderne. 

De tre næste klubber i tabellen Birkerød, Strib Ro- og Kajakklub og Holbæk Roklub må alle konstatere tilba-

gegang. Tilbagegangen er henholdsvis to, ni og otte pladser i nævnte rækkefølge. 

Holbæk Roklubs rapportør Jesper Iversen er ”bidt af en gal coastalbåd” og har i den forbindelse leget lidt 

med et foto af en coastalbåd. Se foto 

 

Jesper fra Holbæk beretter: 

Jeg har leget lidt med profil-

billedet for facbookgruppen 

”Coastalroning i Danmark og 

Norden” 

Jeg har lånt et par ”fisk” fra 

Cape Coastal Rowings face-

bookside og sat dem samen 

med Skovshoveds coastal 

4x+. Samme dag er det en ny-

hed, at ”fisken” er set ved 

Thyborøn. Hvor er det lige, at 

DFfR Coastal vil udstationere 

en C4x+? 

Det er fan´me uhyggeligt du! 

 

På femtepladsen finder vi Kolding Dameroklub. Klubben har blandt andet været på årets første måneskins-

tur den 25. maj, skriver Jette Hvidtfeldt. 

Også på sjettepladsen finder vi en dameroklub, nemlig Lyngby Dame Roklub. 
 

Redaktionel bemærkning: Signaturen kan ikke finde ud af om dameroklub skrives i et eller to ord. Altså er den korrekte 

skrive måde Dame Roklub eller Dameroklub? I indberetningerne fra dameroklubberne bruges begge dele i flæng - også 

af de samme personer! Er der nogen af læserne, der kan hjælpe med den rigtige løsning? Skrive man Dame Roklub eller 

Dameroklub? 

 



Tilbage til Lyngby Dame Roklub (eller Lyngby Dameroklub). Klubben har fået 12 nye medlemmer, der alle 

har fået roet cirka 70 kilometer, så det lover godt for fremtiden. 60+ gruppen har haft besøg fra de andre 

dameroklubber. Det blev en dag, hvor vort dejlige område viste sig fra den gode side, skriver Inger Barløse. 

Hobro Ro-og Kajakklub har fået gang i roningen, og har faktisk roet mere end på samme tid sidste år. Nu 

venter vi spændt på vores placering i Motionsturneringen, skriver Sigurd Østergaard. Det er ikke altid at 

verden er retfærdig. Hobro må trods større kilometertal end sidste år tage til takke med en tilbagegang på 

fem pladser til en syvendeplads. Men Signaturen håber ikke, at de mister modet i Hobro af den grund. 

Nykøbing Sj. Roklub vinder terræn i form af fire pladsers fremgang til en ottendeplads, mens nummer ni og 

ti Danske Studenters Roklub og Faaborg er nye klubber i denne runde. I Danske Studenters Roklub (DSR) er 

det udelukkende klubbens motionskilometer fra Svanemøllen - og ikke kaproernes træningskilometer på 

Bagsværd - der tælles med i opgørelsen. 

 

 4. division  

1 Bagsværd Roklub 65,250 

2 Ribe Roklub 61,888 

3 Nakskov Roklub 58,243 

4 Høruphav Ro- og Kajakklub 47,792 

5 Rungsted Roklub 46,636 

6 Bogense Ro- og Kajakklub 39,000 

7 Jels Roklub 35,481 

8 Nordborg Roklub 29,645 

9 Roklubben Stevns 26,508 
 

Der mangler kun en klub for, at der kan meldes fuldt hus i 4. division i denne omgang. Nu må vi så nøjes 

med ni klubber. Det er ikke den helt store fortællelyst, der præger klubberne i 4. division. 

Fra nummer et Bagsværd beretter Lone Banke Rasmussen: De første af vores nye roere har rundet 100 kilo-

meter. Derudover har ”60´+´erne” været på tur til Berlin, hvor de efter sigende har roet en del. 

Ribe Roklub er tilbage i Motionsturneringen som nummer to i 4. division. I Nakskov Roklub er det morgen-

roerne og ”GRIN”, der er en forkortelse af Gamle Roere I Nakskov, der står for broderparten af aktiviteten. 

Der er fortsat god gang i samarbejdet med Nakskovs anden roklub NS Roklub, og der roes ture med ”blan-

dede mandskaber” og med udgangspunkt både i Nakskov Roklub og i NS Roklub. Herudover har de to klub-

ber samarbejdet om at have Nakskov Gymnasium på besøg, hvor de unge mennesker fik mulighed for at 

stifte bekendtskab med rosportens lyksaligheder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liv og glade dage ved Nak-

skov Roklub, da NS Roklub og 

Nakskov Roklub havde besøg 

af Nakskov Gymnasium 

Foto Leif Thygesen 

 



Høruphav Ro- og Kajakklub rykker en enkelt plads frem og er nu nummer fire. Rungsted Roklub rykker seks 

pladser tilbage til en femteplads. Fra Rungsted beretter Niels Ryhding: Efter en vellykket roskole, har vi nu 

en del nye roere, der endnu ikke ror de lange ture. De træner dog ihærdigt. Den megen østenvind i den se-

neste tid har desværre spærret broen med mængder af tang. Så nu starter næsten alle ture med en stærk 

mand i vaders, som så graver en rende langs flydedelen. For vi vil på vandet. 

Bogense Ro- og Kajakklub beholder sin sjetteplads fra sidste runde. Jels, Nordborg og Stevns indtager plad-

serne syv, otte og ni og alle tre klubber må notere mindre tilbagegang. Tilbagegangen udgør tre, fem og to 

pladser i ovennævnte rækkefølge. 

 

Næste runde 

Hvis man ønsker at deltage i næste runde af Motionsturneringen, der dækker perioden fra standerhejsning 

til og med den 30. juni, skal man have indrapporteret seneste onsdag den 10. juli. God fornøjelse på vandet 

både til nye roere og gamle søulke. 

 

lthygesen@youmail.dk 

 

 
Roklubben ARA på pinselangtur til Haderslev Fjord. Dis og fladt vand ved indsejlingen til Haderslev Fjord. 

Foto Martin Diwan. 

 

  

 


