
Motionsturneringen 5. runde august 2010 
 
Af Leif Thygesen 
August bød på regn og rusk. Hvis regnmåleren havde kunnet rumme mere, og vindmåleren kunne 
gå højere op, var vi alle sammen blæst til Sverige på toppen af en regnvandsbølge! Det har nu ikke 
forskrækket de danske roere, og der er stadig godt gang i motionsroningen rundt omkring i hele 
landet. 
I denne runde deltager 45 klubber med 4.752 roere, der tilsammen har roet 1.285.501 km. Det giver 
et gennemsnit på 270,518 km/pr roer. 
Sammenligner vi med antal klubber, der deltog i august 2009, er der godt nok et fald i deltagerantal-
let fra 57 til 45, men det ser ud til, at det er de hardcore roere, der er tilbage. For første gang i 2010 
præsterer vi et højere gennemsnit end i 2009. I 2009 var gennemsnittet på nuværende tidspunkt 
270,135 km/roer, og som nævnt er denne rundes resultat 270,518 km/roer. Så selvom det har været 
vådt og blæsende, er der blevet roet. 
 

 Supermotionsligaen  

1 Roklubben Furesø 390,661 

2 Randers Roklub 372,515 

3 Middelfart Roklub 367,789 

4 Roforeningen KVIK 357,222 

5 HEI Rosport 348,115 

6 Rudkøbing Roklub 344,289 

7 Vejle Roklub 342,652 

8 Roklubben ARA 342,627 

9 Nykøbing Mors Roklub 330,393 

10 Aarhus Studenter Roklub 324,067 
 
Helt i top finder vi stadig Roklubben Furesø. Klubben har i august været en tur gennem Køben-
havns Havn i rent regnkaos, skriver Martin. 
Randers rykker en enkelt plads frem i Supermotionsligaen og er nu nummer to. I Randers har man 
haft travlt med at arrangere en afdeling af langdistanceturneringen den 14. august. Det blev et vel-
lykket arrangement. 
Middelfart Roklub er fortsat i fremgang og erobrer denne gang en tredjeplads i den bedste række. 
På fjerdepladsen finder vi Roforeningen KVIK. Men det har været lidt af en kamp for KVIK at få 
indberettet alle kilometerne denne gang. Annemarie Aasmul, der er klubbens rapportør fra Bags-
værd, har været udsat for en brand, og det gik også ud over den pc, hvor hun samler data fra fersk-
vandsroerne. Men det lykkedes at redde dataene, og dermed kan KVIK tage yderligere fire skridt 
frem til en fjerdeplads i Supermotionsligaen. I KVIK er der fire roere, der har passeret 2.000 km, og 
12 der har rundet 1.000 km. Så formanden er begyndt at mumle bekymret om budgettet og dyre 
guld- og sølvårer, skriver Peter Budtz. 
HEI Rosport rykker en enkelt plads frem og er nu nummer fem. Rudkøbing Roklub ligger nummer 
seks, efter at man i sidste runde var helt oppe i de tynde luftlag på andenpladsen. 
Også Vejle Roklub må konstatere lidt tilbagegang. Den kraftige regn, der har præget august, gik 
blandt andet ud over Vejle Roklubs internetforbindelse, som man bruger til kilometerregnskabet på 



rokort.dk. Men det er dog lykkedes at rekonstruere de manglende kilometer, fortæller Jytte 
Vodstrup fra Vejle. 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

August måned var en våd 

måned – også for roerne. 

Her er det Roklubben Fu-

resø, der er på tur. 

 
Nummer otte er Roklubben ARA. I ARA har man i august været på tur til Ebeltoft, holdt kanindåb 
samt kortturs-styrmandskursus. Herudover har man den 28. august holdt ”Den Store Rodag”, som 
er et arrangement, hvor man forsøger at få så mange medlemmer som muligt til at ro så langt som 
muligt. Initiativet indbragte i alt 517 km til kontoen. Jens roede hele fem ture og roede i løbet af 
dagen 78 kilometer, skriver Martin Albæk. 
Nykøbing Mors Roklub rykker en enkelt plads frem og er nu nummer ni. August er blandt andet 
brugt til en tur til Marstrand sammen med roere fra Skive. Det var en rigtig god tur, hvor der var 
brug for kompas og søkort for at finde rundt i skærene, beretter Jytte Kristensen. 
Efter en enkelt måned i 1. division er Aarhus Studenter Roklub tilbage i Supermotionsligaen og 
ligger igen på 10. pladsen.  
 

 1. division  

1 Nyborg Roklub 322,500 

2 Kolding Roklub 317,634 

3 Silkeborg Roklub 316,883 

4 Fredericia Roklub 313,309 

5 Aalborg Dame Roklub 310,188 

6 Roklubben Ægir 289,721 

7 Kolding Dame Roklub 286,559 

8 Hadsund Roklub 285,800 

9 Odense Roklub 284,524 

10 Haderslev Roklub 280,309 
 



Vinderen af Motionsturneringen i 2009, Nyborg Roklub, fortsætter den fremgang, som man startede 
på i sidste måned. I løbet af to måneder er den driftige klub rykket fra en midterplacering i 3. divisi-
on til tophold i 1. division. Den imponerende mellemspurt har udover den daglige roning budt på 
langture til Kerteminde og Det Sydfynske Øhav, skriver Brian René Sørensen fra ”Byen midt i 
Danmark”. 
 

 
28 roere fra Roklubben ARA var i weekenden den 7. – 8. august på tur til Ebeltoft Roklub. Det var 

en tur med godt vand, flot vejr og rigtig god mad, fortæller Martin Albæk fra ARA. 

 

Kolding Roklub bevarer sin andenplads, mens Silkeborg rykker fem pladser frem til en tredjeplads. 
I Silkeborg er der tre friske piger på 60+, der med jævne mellemrum ror til Ry – en tur på cirka 34 
kilometer. De tre flittige piger bidrager med mellem 1.300 og 1.500 kilometer til regnskabet i Silke-
borg, så vi andre motionsroere bliver godt nok hægtet af, når damerne melder sig på banen, fortæl-
ler Karen Skriver. 
Fredericia må atter en tur ned i 1. division, efter at man i juli var på gæstevisit i den bedste række. 
Denne gang rækker kilometerne til en fjerdeplads. 
Aalborg Dame Roklub rykker en enkelt plads frem og er nu nummer fem.  En travl måned der be-
gyndte med sommer-langture i ind- og udland og fortsatte med dame roklub træf, hvor over 100 
kvinder fra fem af Danmarks i alt seks dameroklubber havde et par herlige dage på Limfjorden – og 
en fin fest med god stemning lørdag aften! Måneden blev rundet af med en fin kanin-langtur på 
Skive Fjord, skriver Lise Pedersen. 



Naboerne fra Roklubben Ægir bytter plads med Aalborg Dame Roklub og er nu nummer seks. Kol-
ding Dame Roklub rykker tre pladser frem til en syvendeplads. Hadsund må afgive en enkelt place-
ring og ender denne gang som nummer 8. Odense rykker to pladser frem og har nu status som 1. 
divisionshold, mens Haderslev rykker seks pladser tilbage, primært på grund af en indberetningsfejl 
i juli. Vi var to medlemmer af Haderslev Roklub, der var på gæstevisit hos Marstal Roklub og fik 
lov til at deltage i deres lørdagsrotur rundt om Halmø, rapporterer Elsebeth Friis. 
 

 2. division  

1 Skanderborg Roklub 264,058 

2 Varde Roklub 261,906 

3 Humlebæk Roklub 254,172 

4 Birkerød Roklub 249,503 

5 Odder Roklub 248,408 

6 Svendborg Roklub 244,889 

7 Skovshoved Roklub 240,745 

8 Tissø Roklub 240,086 

9 Strib Ro- og Kajakklub 239,851 

10 Graasten Roklub 235,239 
 
Skanderborg Roklub kan med fire pladsers fremgang indtage pladsen som duks i 2. division. I Var-
de Roklub er der gang i kilometerjagten på vores å, og desuden har vi haft en båd med i Sea Chal-
lenge Fyn, noterer Lene Balje. Den store aktivitet belønnes med en fremgang på hele ni pladser til 
en andenplads i 2. division. 
Humlebæk Roklub rykker fire pladser frem til en tredjeplads, mens det er status quo for Birkerød på 
fjerdepladsen. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

Nej, roerne skal ikke have 

tanket deres toåres inrig-

ger op! Hvilket oktantal 

ror sådan en toåres egent-

lig på? 

Strib skal på tur på Hader-

slev Fjord. For at komme 

til fjorden fra roklubben er 

der en ”overbæring” un-

dervejs. 
 

 



Odder Roklub har roet lidt mindre end forventet i august. August bød jo ikke på rovejr halvdelen af 
måneden, konstaterer Per Amby - tørt. Seks pladser tilbage for Odder, der nu indtager femtepladsen 
i 2. division. 
Svendborg Roklub er i stadig fremgang. Denne gang kan man rykke seks pladser frem i klassemen-
tet til en sjetteplads i 2. division. 
Ligeledes seks pladser frem går det for Skovshoved Roklub, der dermed også kan notere, at man er 
rykket en division op. 
Tissø forbedrer sig med to pladser til en ottendeplads, mens Strib Ro- og Kajakklub foretager et 
mindre tigerspring på otte pladser. Aktiviteten for Strib-roerne har blandt andet budt på en ferie-
langtur til Haderslev Fjord. 
Graasten Roklub rykker en enkelt plads tilbage og lukker denne gang 2. division. På trods af mindre 
heldigt augustvejr har vi haft roere på vandet næsten hver dag – og så har vi fået et enkelt nyt med-
lem, skriver Kim Vestergaard. 
 

 3. division  

1 Nykøbing Sj. Roklub  235,230 

2 Roklubben SAS 229,544 

3 Aalborg Roklub 222,144 

4 Præstø Roklub 213,279 

5 Roskilde Roklub 206,910 

6 Nakskov Roklub 206,313 

7 Hobro Ro- og Kajakklub 198,070 

8 Greve Roklub 197,500 

9 Faaborg Roklub 196,189 

10 Høruphav Ro- og Kajakklub 195,300 
 
Ni meter mindre i gennemsnit end Graasten Roklub koster Nykøbing Sj. Roklub sin status som 2. 
divisionshold, men sjællænderne må så trøste sig med, at de nu er tophold i 3. division. 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

August måned er højsæson 

for Kanin- eller killinge-

dåb, som man kalder ind-

vielsen af nye roere. Her er 

det årets kuld fra Præstø 

Roklub, der er klar til at 

blive taget under behand-

ling. 



Roklubben SAS rykker to pladser frem og indtager nu 2. pladsen. Aalborg Roklub har været flittige 
på Limfjorden, og det belønnes med fem pladsers fremgang og en samlet tredjeplads. 
Præstø Roklub ligger nummer fire, det er otte pladsers fremgang i forhold til sidste måned. Udover 
at arrangere roning er Præstø Roklub også medarrangør af Præstø Fjord Svømning. 45 gennemførte 
de 4,7 kilometers svømning, skriver Martin Poulsen. 
Roskilde Roklub ligger fortsat nummer fem. På sjettepladsen finder vi Nakskov Roklub, der går fire 
pladser frem. I Nakskov har der været langtur med overnatning til Albuen, hvor 11 roere deltog, og 
desuden har ni morgenroere været på deres årlige sommertogt til København, hvor man med ud-
gangspunkt i KVIK fik udforsket de nærmeste farvande. 
Hobro Ro- og Kajakklub rykker fire pladser frem. Syv pladser kan Greve Roklub gøre godt med, 
mens Faaborg har en mindre tilbagegang på tre pladser. 
3. division fuldendes af Høruphav Ro- og Kajakklub, der med tre pladsers fremgang får status som 
3. divisionshold. Høruphavs traditionelle sensommertur gik i år til Videbæk og herfra til fods til 
Videbæk Mølle – en historisk seværdighed. Landgangsbrødene blev spist i det fri, og turen sluttede 
med kaffe i klubhuset, fortæller Kirsten Jørgensen. 
 

 4. division  

1 Lemvig Roklub 147,461 

2 Nibe Roklub 118,000 

3 Roklubben Stevns 101,143 

4 Bogense Ro- og Kajakklub 92,417 

5 Grindsted Roklub 91,143 
 
I 4. division finder vi kun fem klubber denne gang, men til gengæld kan alle fem klubber konstatere 
fremgang. Som nummer et ligger Lemvig Roklub. Deres fremgang er på fem pladser. Nibe ligger 
nummer to og er rykket seks pladser frem. I Nibe har der været klubtur til Fur. Det blev en fin tur, 
men det er altså kajakkerne, der er aktive hos os, skriver Susanne. 
Roklubben Stevns er rykket otte pladser frem, Bogense Ro- og Kajakklub fem pladser frem og en-
delig slutter Grindsted 4. division denne gang med en fremgang på syv pladser. 

 
Næste runde 

Hele ni klubber har forladt Motionstur-
neringen denne gang. Måske er Motions-
turneringen blevet ramt af ”efter ferie 
travlhed” hos de ellers ihærdige rappor-
tører. Men Signaturen glæder sig til at 
høre fra jer alle sammen igen, senest  
 
søndag den 10. oktober 2010 
 
- når september måned er gjort op.  
Ro væk! 
 

Roere fra Odder Roklub er på tur til 

Samsø. 

 


