Motionsturneringen september 2010
Af Leif Thygesen
Det lakker mod enden – som manden sagde, da han fik en dåse fernis ned af ryggen. September var
næstsidste udkald i Motionsturneringen og ikke mange af de klubber der har indrapporteret – med
undtagelse af de fleste hold i Supermotionsligaen - har haft lyst til at knytte et par kommentarer til
de nøgne tal.
Det samlede resultat er: 4.627 roere fra 46 forskellige klubber har tilsammen roet 1.433.317 kilometer. Det giver et gennemsnit på 309,772 km/roer. Gennemsnittet på samme tid sidste år var på
308,788 km/roer, så vi har været en lille smule flittigere end i 2009.
Ellers virker det, som om de fleste klubber har fundet deres plads i hierarkiet. Der er kun små forskydninger i tabellen og de største spring er på kun fem pladser, det gælder både fremgang og tilbagegang.
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Supermotionsligaen
Roklubben Furesø
Randers Roklub
Middelfart Roklub
HEI Rosport
Rudkøbing Roklub
Roforeningen KVIK
Vejle Roklub
Nykøbing Mors Roklub
Roklubben ARA
Nyborg Roklub

447,166
434,804
412,211
407,096
400,333
394,512
388,230
382,679
372,803
370,577

Der er ingen ændringer på de tre første pladser i Supermotionsligaen. Roklubben Furesø er fortsat
duks og efterfølges af Randers og Middelfart.
I Randers har man haft kongeligt besøg af dronningen og syv både fra Randers Roklub tog imod
landets regent, da hun ankom til Randers ombord på Dannebrog, skriver Vibeke Christensen.
I HEI Rosport kæmpes der fortsat af flere for at få en sølv- eller guldåre. Tre seniorroere har allerede nået 1500 kilometer og det er gjort ved daglige ture på 12 – 15 kilometer, så det har krævet en
del ture, fortæller Annie Kaalby.
Rudkøbing Roklub er fortsat med fremme i den bedste række og rykker denne gang endog en enkelt
plads frem og er nu nummer fem.
Roforeningen KVIK har fået en roer forbi 3000 kilometer, fire forbi 2000 og tolv er på mere end
1000 kilometer. Vi får stadig kaniner ind og det er jo positivt, fortæller Peter Budtz.
Vejle Roklub bevarer sin syvendeplads. Et område, hvor Vejle Roklub i år har startet nyt, er ungdomsroningen. De unge medlemmer ror to gange om ugen. Roningen foregår i outriggere, og det er
tydeligt at se at deres teknik hurtigt bliver bedre og bedre. De tæller ikke så meget med i "regnskabet" til Motionsturneringen, da de alle er nye fra i år og derfor ikke ror så mange kilometer, men
ikke desto mindre er de blevet et rigtigt godt aktiv for Vejle Roklub, skriver Jytte Vodstrup.
Nykøbing Mors rykker en enkelt plads frem til ottendepladsen. Fra sædvanligvis velinformeret kilde fortælles det, at en væsentlig del af Nykøbing Mors Roklubs kilometer roes af kun to roere.

Vejle Roklub har fået godt gang i ungdomsroningen. To gange om ugen mødes ungdomsroerne for
at prøve kræfter med outriggeren. Her er ungdomsroerne i aktivitet på Skyttehusbugten lige ud for
Vejle Roklubs klubhus.
Roklubben ARA har haft roere på Skanderborg Sø til løvfaldstur. Tre fireårs både tilbagelagde 90
kilometer på blik vand i smukt efterårs solskin, skriver Martin Albæk.
På 10. pladsen i den bedste række finder vi de regerende mestre fra Nyborg Roklub. Den 11. september var der inviteret til fynsk fælles tur med udgangspunkt i Nyborg. 30 roere tog mod tilbuddet,
skriver Brian Sørensen.
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1. Division
Aalborg Dame Roklub
Kolding Roklub
Aarhus Studenter Roklub
Odense Roklub
Fredericia Roklub
Hadsund Roklub
Lyngby Roklub
Varde Roklub
Kolding Dame Roklub
Haderslev Roklub

361,981
361,080
355,706
354,028
346,051
341,224
331,105
330,453
330,139
326,221

I den næstbedste række indtages førstepladsen af Danmarks største dame roklub. Aalborg Dame
Roklub rykker fire pladser frem og kan nu kalde sig nummer et i 1. division.
På andenpladsen er det status quo for Kolding Roklub. Aarhus Studenter Roklub rykker tre pladser
tilbage og det koster studenterroerne deres status som Supermotions klub.
Odense Roklub har været flittige på kanalen og fliden belønnes med fem pladsers fremgang og
odenseanerne kan nu indtage fjerdepladsen.
Fredericia rykker en enkelt plads tilbage, mens det går to pladser frem for Hadsund Roklub. Fredericia og Hadsund ligger henholdsvis som nummer fem og seks.

Roklubben ARA har været på Løvfalds tur. Her holder man en lille pause på Julsø.
Lyngby Roklub vender tilbage til Motionsturneringen som nummer syv. Varde Roklub kan gøre
godt med fire pladsers fremgang og får dermed status som 1. divisionshold. Kolding Dame Roklub
må konstatere to pladser tilbagegang og er nu nummer ni, mens Haderslev Roklub fortsat ligger
nummer ti.
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2. division
Roklubben Ægir
Humlebæk Roklub
Skanderborg Roklub
Birkerød Roklub
Svendborg Roklub
Rønne Roklub
Strib Ro- og Kajakklub
Nykøbing Sj. Roklub
Odder Roklub
Graasten Roklub

313,559
304,810
301,137
295,621
288,409
282,543
277,745
273,041
269,496
267,469

Roklubben Ægir rykker fem pladser tilbage og rykker dermed ud af 1. division, men kan så til gengæld trøste sig med, at man kan indtage førstepladsen i 2. division. Humlebæk Roklub ligger nummer to og det er en plads frem i forhold til sidste runde. På tredjepladsen finder vi Skanderborg Roklub. En stor del af seniorafdelingen er gået i vinterhi – det regner og blæser vist for meget, men
ældreroerne går stadig til den og samler fortsat kilometer sammen, skriver Erik Jensen.
Birkerød Roklub ligger stabilt på fjerdepladsen, en position man også indtog i sidste runde. Svendborg er rykket en plads frem til femtepladsen. Bornholmerne fra Rønne Roklub er tilbage i Motionsturneringen og indtager sjettepladsen.
I Strib Ro- og Kajakklub har man holdt et ”åbent hus arrangement” den 12. september og endvidere
har man deltaget i Fynskredsens kaproning i Odense, beretter Birthe Papsø.
Nykøbing Sj. Roklubben rykker tre pladser frem og kan nu skrive 2. division på visitkortet. Odder
Roklub har som andre været ramt af det dårlige vejr og må notere en tilbagegang på fire pladser.

Strib Ro- og Kajakklub har
været til Fynskredsens
kaproning i Odense. Her er
det ”Farmor-båden”, der
er på vej til start.
Det har været en træls september, med alt for mange dage hvor vi ikke er kommet på vandet, fortæller Per Amby.
Graasten Roklub ligger fortsat nummer 10. Du får ingen følgetekst denne gang. Din redigering sidste gang kom nemlig til at give en helt anden mening, end det, som jeg sendte(vi fik ingen nye medlemmer i august, men bare en (af de gamle) mere på vandet!), skriver Kim Vestergaard fra Graasten. Det er Signaturen ked af og skal hermed give sin uforbeholdne undskyldning. For at rette alle
misforståelser bringes nedenstående Kim Vestergaards indrapportering fra august.
Så er resultatet klar fra Graasten Roklub. Som alle andre i DK var vi også ramt af det mindre heldige augustvejr, hvilket betød, at vi havde en blød måned romæssigt. Utrolig nok havde vi nogen ud
at ro næsten hver dag, selvom det ofte kun var ganske få. Sidste dag fik vi endda en mere ud at ro i
år, hvilket var positivt på "aktivlisten", men negativt set fra et resultatmæssigt synspunkt. Det gav jo
selvfølgelig et dyk i snittet. Det skal dog ikke ødelægge glæden i en lille klub, at vi nu er oppe på 46
aktive i år.
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3. division
Roklubben SAS
Ishøj Roklub
Præstø Roklub
Greve Roklub
Aalborg Roklub
Nakskov Roklub
Roskilde Roklub
Faaborg Roklub
Hobro Ro- og Kajakklub
Høruphav Ro og Kajakklub

265,051
250,114
246,343
242,679
240,738
238,479
231,621
228,385
227,023
220,667

I Præstø holder de julefrokost i september måned – Her ankommer nogle Præstø-roere standsmæssigt til arrangementet.
Roklubben SAS rykker en plads frem og sætter sig dermed på førstepladsen i 3. division, Ishøj er
tilbage i Motionsturneringen som nummer to. Præstø Roklub rykker en enkelt plads frem og er nu
nummer tre. Martin Poulsen fra Præstø fortæller:
I september har vi deltaget i vores venskabs kaproning med Vordingborg, Stevns og Viking en hyggelig dag med sejre i 3 løb og en ”flot” 4. plads.
Vi har afholdt vores traditionsrige julefrokost for morgenroerne med en dejlig tur på Maderne. Hvor
der indtages mange forskellig slags hjemmelavet sild og hjemmelavede snaps testes. Jesper vandt
vandrepokalen med en ”Slåen snaps”.
Greve Roklub rykker fire pladser frem og indtager dermed fjerdepladsen. Aalborg Roklub må notere to pladsers tilbagegang og ligger nu midt i 3. division som nummer 5.
Nakskov Roklub bevarer sin sjetteplads, mens Roskilde rykker to pladser tilbage og bliver nummer
syv. Faaborg rykker en enkelt plads frem og er nu nummer otte. Hobro Ro- og Kajakklub har været
ramt af blæst og regn, men da solen brød igennem blev bådehallen tømt for inriggere og 21 roere
fejrede det flotte vejr med en rotur, fortæller Sigurd Østergaard.
Også Høruphav Ro- og Kajakklub har ligget stille i en periode på grund af den kraftige sydøsten
vind, men også her kom man på vandt igen, skriver Kirsten Jørgensen.
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4. division
Lemvig Roklub
Nibe Roklub
Samsø Ro- og Kajakklub
Grindsted Roklub
Thisted Ro- og Kajakklub
Bogense Ro- og Kajakklub

161,134
135,225
112,120
106,310
103,628
97,417

I 4. division finder vi denne gang seks hold. Lemvig og Nibe indtager stadig de to øverste pladser i
den nævnte rækkefølge. På tredjepladsen kan vi byde velkommen til Samsø Ro- og Kajakklub. I
sommerens løb har man haft to toåres både øen rundt og desuden roes der morgenroning.
Grindsted rykker en enkelt plads frem og er nu nummer fire. Thisted Ro- og Kajakklub er nummer
fem og endelig lukker vores fynske venner fra Bogense Ro- og Kajakklub tabellen i denne runde af
Motionsturneringen. Årets mål for den nordfynske klub var 100 km pr. roer, så det begynder jo at
ligne skriver Anders Rosschou.
Sidste udkald
Med udgangen af oktober går Motionsturneringen i vinterhi. Vi skal have afgjort, hvem der har været så flittige og heldige, at de kan score en af de beskedne pengepræmier, der gives til vinderne af
de enkelte divisioner. For at vinde en præmie skal I have deltaget i mindst tre runder af Motionsturneringen og så skal I naturligvis indrapportere jeres data for perioden fra standerhejsning til og med
den 31. oktober senest onsdag den 10. november.
thygesen@nakskovnet.dk

Dronningen har besøgt Randers. Randers Roklub var med til at hilse Dronning Margrethe velkommen, da hun ankom ombord på kongeskibet.

