
Motionsturneringen 2011 

Kronjyderne kroner deres indsats med en 1. plads 
 
Af Leif Thygesen 
Randers Roklub holdt hjem. Efter en sand indædt fight med Nyborg Roklub blev det kronjyderne 
fra Randers, der kunne hjemføre sejren i Motionsturneringen 2011. Imponerende 621,957 km/roer 
lyder resultatet på. Jydernes store roflid sættes i relief af, at sidste års vinder Roklubben Furesø 
”kun” kunne fremvise et gennemsnit på 515,146 km/roer, så der er virkelig blevet gået til den på 
Randers Fjord og Gudenåen og der er tale om klækkelig forbedring af vinderresultatet på næsten 21 
procent.  
Også nummer to Nyborg Roklub har ydet en formidabel indsats. Sammenlignet med 2010 har hver 
Nyborgenser tilbagelagt over 200 kilometer mere i år, så også Storebælt er blevet roet tyndt. Ny-
borg ender på 593,433 km/roer, og det ville have været nok til at vinde turneringen i 2010, men i år 
må fynboerne bøje sig for de seje kronjyder. 
 
 

 
Der er grund til at danse sejrsdans ovenpå resultat af årets Motionsturnering – de nye rekorder 
står nærmest i kø. Men på billedet er det dog en roer fra ARK, der udtrykker livsglæde fordi hun om 
et øjeblik skal prøve en outrigger. ARK har benyttet oktober til en lille udflugt til dansk outrigger-
ronings Mekka på Bagsværd Sø for at få lidt mere optimale forhold til afprøvningen af de teknisk 
krævende outriggere. 
 
Samlet blev det til ny rekord, der nu lyder på 343,194 kilometer pr roer, der deltager i Motionstur-
neringen. Den gamle rekord fra 2009 var på 336,006 km/roer. Men her slutter festen ikke, årets tur-
nering byder på endnu to rekord. Deltagerekorden fra 2009 på 5.037 er forbedret til 5.703 og kilo-
meterrekorden på 1.692.461 (2009) er forbedret til 1.957.233. Kommer vi over to millioner kilome-
ter i 2012? Man skulle være et skarn, hvis man ikke kunne glæde sig over disse resultater, og lige 
nu er det da også tid til at få hvidtet loftet, da det næsten ikke er til at få armene ned. 
 



 Supermotionsligaen  

1 Randers Roklub 621,957 

2 Nyborg Roklub 593,433 

3 Roklubben Furesø 513,267 

4 Middelfart Roklub 505,394 

5 HEI Rosport 476,468 

6 Nykøbing Mors Roklub 473,778 

7 Bagsværd Roklub 457,389 

8 Amager Ro- og Kajakklub 438,688 

9 Lyngby Roklub 433,590 

10 Odense Roklub 424,529 
 
Slutspurten i Randers Roklub bød blandt andet på en ”bøftur” til Allingåbro og det netop på den 1. 
oktober - den dag hvor sommeren 2011 faldt. Efterårsferien bød for tre randrusianere på en tur til 
Mosel i samarbejde med Ålborg Roklub. Men ellers har vi roet lige til det sidste, og alle herfra har 
taget en ekstra tur i kampen om at beholde førstepladsen, skriver Vibeke Christensen. 
Og det lykkedes jo at hjemføre sejren, så det var en glad og stolt formand for Randers Roklub Finn 
Sørensen roning.dk fangede på telefonen lige inden han skulle en tur på vandet – man hviler be-
stemt ikke på laurbærrene i Randers. Finn Sørensen fortæller, at udover konkurrencen med Nyborg 
om førstepladsen i Motionsturneringen, er der også gået intern konkurrence i den om placeringerne 
på klubbens Top 20. Det har givet en masse gode kilometer til regnskabet. Og der blev slæbt kilo-
meter hjem lige indtil sidste øjeblik, fordi konkurrencen om pladserne var mindst ligeså hård, som 
konkurrencen om placeringerne i en OL finale – hvem siger, at motionsroning ikke kan være spæn-
dende og medrivende?  
Randers Roklub har også haft den glæde at have besøg af TV2 Østjylland, der lavede en flot repor-
tage om klubben i anledning af, placeringen som nummer et i Motionsturneringen. Journalisten lo-
vede faktisk at komme igen, hvis vi vandt, og det agter jeg da at holde hende fast på, siger Finn Sø-
rensen. Randers Roklub vil bruge deres præmie som et lille - men kærkomment - tilskud til den nye 
toåres inrigger man har bestilt hos Grejsdalens Inriggerværft. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Medlemmer af Roklubben 
Furesø på vej til en gang 
velfortjent varm suppe efter 
en råkold oplevelse på 
årets sidste rotur 



Fra Nyborg Roklub beretter Brian Sørensen: Der har været gang i roningen, især de ældre har taget 
en stor tørn i bådene. Jeg tror ikke, det er nok til at slå de gæve jyder fra Randers, og de har da også 
fortjent førstepladsen. Vi ønsker tillykke herfra Nyborg Roklub. 
De detroniserede mestre fra Furesø rykker to pladser frem og slutter således også i 2011 i medalje-
rækken. Rochef Torben Sørensen fortæller: Sæsonen 2011 sluttede, som det efterhånden er blevet 
en tradition, med Supperoning hvor stort set alle klubbens både, der egner sig til at lægge til ved den 
korte bro ved Kolle Kolle, drager af sted på årets sidste tur. I år tog 37 roere af sted i ni både. Vel 
ankommet til Kolle Kolle blev roerne modtaget med varm suppe tilberedt over bål, lige hvad man 
trænger til på en kold dag. Alt i alt kan vi være tilfredse med sæsonen 2011, hvor vi har nået næsten 
samme gennemsnit som sidste år, hvor vi vandt turneringen. Vi kan altså konstatere at konkurren-
cen er blevet hårdere! 
Middelfart Roklub bevarer deres 4. plads i den bedste række, men fynboerne har sat sig nye mål. 
Klaus Scheffel siger om den nye målsætning: Næste års udfordring bliver at fastholde det gode ak-
tivitetsniveau, og så samtidig igangsætte tiltag således, at vi bliver flere medlemmer i klubben. For 
mig at se, er det meget hyggeligt at have sådan en god placering i Motionsturneringen, men jeg så 
nu hellere at vi lå lidt længere nede, og samtidig kunne sige, at en af årsagerne var, at vi i år har 
skullet indsluse mange nye medlemmer. 
HEI Rosport rykker en enkelt plads frem og slutter som nummer fem. Den sidste måned har været 
sådan lidt op og ned og vejret har aflyst flere ture på det lokale rofarvand. Årets kaniner har af 
samme grund været på besøg i andre klubber, hvilket de syntes var spændende, siger Annie Kaalby 
fra HEI Rosport. 
 

 
Kampen om placeringerne på klubbernes Kilometer Top Ti lister kan være benhård. Her er det to 
Vejle-roere der har kæmpet om den samlede tredjeplads. Denne ene vandt med en kilometer. Gæt 
hvem. Foto Lena Stavnskær 
 
Nykøbing Mors Roklub slutter sæsonen 2011 i fremgang. En plads frem betyder, at Nordjyllands 
repræsentant i den bedste række slutter som nummer seks. 
Bagsværd Roklub tager en lille rutsjetur ned af ranglisten og ender sæsonen på en 7. plads. Det ser 
nok lidt mærkeligt ud, at vores gennemsnit er mindre end ved udgangen af september, det skyldes at 



flere roere har valgt at lægge deres kilometer tal ind i vores system samlet her ved sæsonafslutnin-
gen, og det har kostet lidt på gennemsnittet, rapporterer Lone Banke Rasmussen.  
For ARK er det status quo på 8. pladsen. Amagerkanerne har benyttet oktober til at prøve kræfter 
med de smalle outriggere og har henlagt denne aktivitet til Bagsværd Sø for at få lidt mindre uroligt 
vand at ro på, skriver Charlotte Gisselmann Jessen. 
Lyngby Roklub rykker en enkelt plads frem og bliver nummer ni, mens Odense Roklub med en flot 
slutspurt rykker fem pladser frem og sikrer sig en plads i Top Ti. 
 
 1. Division  

1 Vejle Roklub 421,007 

2 Skanderborg Roklub 416,198 

3 Roforeningen KVIK 413,000 

4 Kolding Roklub 409,899 

5 Aalborg Dame Roklub 392,044 

6 Svendborg Roklub 391,739 

7 Odder Roklub 386,019 

8 Silkeborg Roklub 368,075 

9 Kolding Dame Roklub 363,648 

10 Roklubben ARA 357,639 
 
Vejle Roklub havde en målsætning om at slutte i Supermotionsligaen. Det lykkedes så ikke. Vejlen-
serne må - som andre konstatere - at konkurrencen er blevet benhård, og selvom man har et højere 
gennemsnit end sidste år, rakte det ikke helt. Vejle Roklub kan dog trøste sig med at 1. pladsen i 1. 
division udløser en præmie og kan under alle omstændigheder se tilbage på en god sæson, der 
blandt andet bød på indædt fight om den samlede 3. plads i klubbens kilometerregnskab. En kamp 
som Annette kunne trækkes sig sejrrigt ud af, idet det lykkedes hende at distancere rivalen til 3. 
pladsen med 1 (en) kilometer. Jytte Vodstrup har været Vejles trofaste rapportør til Motionsturne-
ringen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Årets sidste roture kan ofte være 
en blandet landhandel rent 
vejrmæssigt. Her er det roere fra 
KVIK der kæmper i tågen for at 
få de sidste kilometer i land. 
 



Skanderborg Roklub, der bliver nummer to, kan indskrive sæsonen 2011 som den tredjebedste i 
klubbens historie, og hele 21 medlemmer har været så flittige, at de har roet sig til en sølvåre, men 
for en gangs skyld var der ingen, der havde roet til en guldåre, skriver Erik Jensen. 
Roforeningen KVIK slutter året på en 3. plads i 1. division. Roforeningen har overvejet hvordan 
man taktisk kunne bevare førstepladsen i 1. division, men KVIKs rapportør skriver: Det er jeg slet 
ikke begavet nok til at beregne, så her er resultatet råt og usødet. Her vil Signaturen gerne indskyde, 
at hvis der er nogen, der kan hjælpe Peter med problemet, offentliggør vi gerne, hvordan man ”tak-
tisk” kan ro sig til en ønsket placering! 
Fra KVIK berettes det i øvrigt: Vi har gjort hvad vi kunne for at få nogle kilometre på bogen, haft 
tre ottere på vandet til Copenhagen Harbour Race og tilmed trænet behersket. Der gik barn i de 
gamle drenge, vi roede som tossede for at bevare vore pladser på ranglisten. Der var hård fight om 
fjerde til syvende pladsen, mit håb om at sidde på førstepladsen blev ikke beskæmmet, men jeg blev 
snappet tæt i haserne, der måtte weekend roning til. 
Kolding Roklub rykker to pladser tilbage til en 4. plads. Oktober har blandt andet budt på weekend-
tur til Silkeborg og to lørdagsture i lokalet farvand, fortæller Uffe Lau Sørensen fra Kolding. 
Aalborg Dame Roklub rykker en enkelt plads tilbage og slutter som nummer fem. Pladserne fra 
seks til otte besættes af de samme tre klubber som i sidste runde. Svendborg er nummer skes, Odder 
nummer syv og Silkeborg nummer otte. 
Odder Roklub kan som sædvanligt berette om stort leben i klubben. Den helt store begivenhed i 
oktober var DM på Brabrand Sø, hvor Odder i år også forsøgte sig i to inriggerløb. Seniorholdet 
blev nummer fire, mens de unge viste vejen og løb med guldmedaljen. 
Udover roning på vandet kan Odder også fremvise 35.000 kilometer roet i ergometrene i løbet af 
sommeren, så det er en enestående aktivitet, der præger den østjyske klub. Per Amby har som sæd-
vanligt sendt gode billeder og en flot rapport til Motionsturneringen. 
 

 
Sådan! Odder Roklubs stolte og glade vindere af juniorernes inrigger løb ved DM på Brabrand Sø. 
 
Silkeborg Roklub bliver nummer otte, og det er samme placering som i sidste måned. Kolding Da-
me Roklub rykker to pladser frem og kan i den kommende vinter skrive 1. division på visitkortet. 
Fremgangen kan blandt andet tilskrives en tur til Silkeborg i samarbejde med Kolding Roklub, hvor 
der blev roet flittigt tre dage i træk. Herudover har den stået på gode ture på Kolding Fjord, skriver 
Jette Hvidtfeldt. 



Fra Roklubben ARA, der slutter som nummer 10, fortæller Martin Albæk, at det er blevet til et par 
ture bugten rundt også var der også enkelte, der lige skulle have de sidste kilometer ind på kontoen 
for at nå målet. 
 
 2. division  

1 Birkerød Roklub 351,167 

2 Rudkøbing Roklub 348,667 

3 Tange Roklub 341,872 

4 Sønderborg Roklub 341,776 

5 Humlebæk Roklub 339,806 

6 Præstø Roklub 333,424 

7 Strib Ro- og Kajakklub 332,050 

8 Nivå Roklub 329,035 

9 Fredericia Roklub 327,212 

10 Roklubben Skjold 323,538 
 
I toppen af 2. division finder vi Birkerød, der nærmest har foretaget et tigerspring. Hele ni pladser er 
man rykket frem. Det skyldes udover stor roflid, at man har fået ”støvsuget” regnskabet for gæste-
roere, der i hele sæsonen har talt ”den forkerte vej” for Birkerød. Fejlen blev opdaget, da man ikke 
kunne få antallet af roere til at passe med kontingentindtægterne. Utroligt hvad Motionsturneringen 
kan bruges til. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jørgen fra Roklubben ARA 
fejrer, at han nåede 1.700 
kilometer på den allersid-
ste tur inden standerstryg-
ningen. På samme tur kun-
ne klubkammeraten Mette 
fejre, at hun passerede 
1.000 kilometer.  
Foto Mette S. Mikkelsen 
 

Rudkøbing Roklub rykker et par pladser tilbage, men slutter dog som tophold i 2. division på 2. 
pladsen. 
Tange Roklub rykker seks pladser frem til en bronzeplads i 2.division. Sønderborg Roklub rykker 
en plads tilbage, og er nu nummer fire, men Henning Plesner konstatere, at det har været en pæn 
rosæson med seks roere, der har roet sig til en sølvnål. 



Humlebæk Roklub bevarer sin 5. plads, mens Præstø Roklub efter en slutspurt rykker en plads 
frem. Fremgangen kan blandt andet tilskrives flittige roere, der har præsteret kilometertal, der udlø-
ser tre guldårer og tre sølvårer, skriver Martin Poulsen fra Præstø. 
På 7. og 8. pladsen finder vi to klubber, der har oplevet sæsonen 2011 diametralt modsat. Fra Strib 
Ro- og Kajakklub skriver Birthe Papsø, at det har været den ringeste sæson i mange år på grund af 
blæst og regn, mens Pernille Kondrup fra Nivå skriver om højt humør og klapslaver i klublokalet, 
da det under standerstrygningen blev bekendtgjort, at det havde været den bedste sæson i de sidste 
syv år. De nye medlemmer i Nivå har stået for 15 procent af de roede kilometer, og det fik de meget 
ros for. Nu står den på vintertræning, så vi kan være klar til at ro flere kilometer på vandet i næste 
sæson, slutter Pernille. 
Fredericia Roklub rykker syv pladser tilbage til en 9. plads, mens Roklubben Skjold får lov til at 
fuldende 2. division som nummer 10. 
 
 3. division  

1 Aarhus Roklub 319,406 

2 Varde Roklub 314,698 

3 Roklubben SAS 310,821 

4 Ishøj Roklub 310,719 

5 Roskilde Roklub 310,194 

6 Hadsund Roklub 309,378 

7 Skovshoved Roklub 308,811 

8 Hobro Ro- og Kajakklub 295,667 

9 Danske Studenters Roklub 275,066 

10 Aalborg Roklub 273,958 
 
I 3. division er det ikke den helt store fortællelyst, der præger indrapporteringerne, men mon ikke 
man alligevel har haft det både sjovt og spændende i de ti klubber, der udgør 3. division? 
Aarhus Roklub debuterer i Motionsturneringen i år, og det gør de så flot, at det bliver til en første-
plads i 3. division. Mon ikke den nye coastal båd og MTU formand Niels Iversen har ydet sin del til 
aarhusianernes fremgang på tre pladser? (Så kom jeg sgu´ til at rose dig Niels! Det ligner ellers ikke 
Signaturen i sine skriverier – her står den normalt på drillerier) 
Nummer to bliver Varde Roklub. Fra Varde beretter Lene Balje: Det blev ikke et specielt stort ki-
lometerår for os i år, men vi har haft mange gode oplevelser med rokammerater fra nær og fjern. I 
oktober har vi roet fællesture om søndagen - op og ned af Varde Å, og vejret har absolut været med 
os i denne måned(om søndagen). Nu er bådene vasket, pudset og lagt i vinterhi - roergometrene er 
linet op, og de første indendørs fælles træningsaftener er overstået. Vi har en fantastisk opbakning i 
klubben og glæder os over de mange medlemmer, som dukker op til vores træningsaftener og øvri-
ge arrangementer. - Fra langdistancekaproningerne ved Signaturen, at Varde Roklub er kendetegnet 
af sammenhold, fandenivoldskhed og en altid positiv indgangsvinkel til aktiviteterne. Jo, der er triv-
sel i den vestjyske klub. 
Roklubben SAS rykker to pladser ned og er nu nummer tre. To pladser tilbage går det også for Ishøj 
Roklub, der nu er nummer fire. 
Roskilde kan notere en enkelt plads fremgang, mens det går tre pladser tilbage for Hadsund. Skovs-
hoved rykker to pladser frem til en 7. plads. 



Fra Hobro Ro- og Kajakklub, der ligger nummer otte, skrive Sigurd Østergaard, at man glæder sig 
over en fremgang i gennemsnittet på cirka 10 procent fra 270 km til 295 km. Tre roere fra Hobro 
havde været så flittige, at de har rundet 1000 kilometer. 
Danmarks største roklub medlemsmæssigt Danske Studenters Roklub finder vi som nummer ni i 3. 
division, måske en lidt sekundær placering vil nogle mene, men Signaturen røber nok ingen hem-
melighed ved at fortælle, at studenterroerne virkelig har ”spyttet i kassen” både når man ser på antal 
roere og samlet kilometertal i Motionsturneringen. En væsentlig del af forklaringen til den nye del-
tagerekord og den nye kilometerrekord, findes her - så tak for det. Men Signaturen har et lille håb 
og ønske: Måske kunne man til næste år formå at holde dampen oppe, og indberette til mere end tre 
runder af Motionsturneringen. 
Ålborg Roklub rykker en plads frem og når lige akkurat med i 3. division som nummer 10. 
 
 4. division  

1 Nykøbing Sj. Roklub 272,857 

2 Haderslev Roklub 272,148 

3 Rønne Roklub 271,343 

4 Faaborg Roklub 243,241 

5 Graasten Roklub 237,065 

6 Ribe Roklub 227,159 

7 Nakskov Roklub 226,326 

8 Høruphav Ro- og Kajakklub 213,125 

9 Roklubben Øresund 189,990 

10 Lemvig Roklub 179,856 

11 Nibe Roklub 177,500 

12 Bogense Ro- og Kajakklub 151,167 

13 Roklubben Stevns 122,135 
 
I 4. division er der denne gang 13 klubber med. Heller ikke 4. divisionsklubberne er ramt af den helt 
store fortællelyst om deres aktiviteter. Ikke en gang Nakskovs rapportør, der ellers i nærværende 
medie flere gange er blevet kaldt for storskribent af Mette Bacher, har meget at fortælle udover de 
kolde facts i form af tallene. Men Signaturen har haft fat i Nakskovs rapportør, og det er lykkedes 
roning.dk at fravriste lollikken et enkelt foto til denne artikel. Men ellers er der ikke så meget at 
berette fra det vestlollandske, aktivitetsmæssigt går det den vej, som roernes næser vender under 
roningen. Så må det være slut med at pille i egen navle for denne gang. 
Førstepladsen indtages af Nykøbing Sjælland. Dermed bytter nykøbingenserne plads med Aalborg, 
men kan trøste sig med at førstepladsen udløser en præmie. 
Haderslev Roklub holder sin 2. plads. Fra det sønderjyske skriver Elsebeth Friis: Resultatet fra Ha-
derslev Roklub blev noget ringere end de forrige år. En del har dog været rigtige flittige, men da vi 
også har mange, der blot har været på vandet ganske få gange, bliver det samlede resultat under 
gennemsnit. Desuden har der allerede været nisser på spil, idet nogle roeres kilometer er forsvundet 
ud af vores PC. Således må et ellers flittigt medlem nøjes med at være registreret for 30 kilometer!! 
Vores indberetning må derfor tages med et vist forbehold. 
Bornholmerne fra Rønne må konstatere en tilbagegang på seks pladser. Der roes væsentlig flere 
kilometer i kajak i Rønne end i inrigger fortæller Kurt Jensen. 
Faaborg Roklub er nummer fire som i sidste måned. Graasten Roklub rykker to pladser tilbage. Kim 
Vestergaard konstaterer knastørt: Så sluttede udendørssæson i Graasten Roklub. Sæsonen startede 



med brask og bram og lovede godt for resten af sæsonen. Men de opløftende tendenser holdt ikke, 
og sæsonen må konstateres middelmådig, hvilket oktober også var. Der bliver noget at revanchere 
næste år ☺ 
 

 
Blæsten har været hård ved Nakskov Roklubs stander, der er trævlet godt op og desuden har blæ-
sten forsynet standeren med en koket lille knude. Nakskov Roklubs formand Morten Knudsen (til 
venstre) fremviser de sørgelige rester af standeren ved Nakskov Roklubs standerstrygning sammen 
med eksformand Poul Erik Wulff-Høyer. Foto Leif Thygesen 
 
Ribe Roklub er tilbage i Motionsturneringen og slutter som nummer seks. Nakskov Roklub rykker 
to pladser tilbage og slutter som nummer syv. To pladser tilbage går det også for Høruphav Ro- og 
Kajakklub. Roklubben Øresund er tilbage i Motionsturneringen. Denne gang bliver det til en 9. 
plads i 4. division. 
Lemvig rykker som Nibe to pladser tilbage, de to klubber er placeret som henholdsvis nummer 10 
og 11. 
I sidste runde af Motionsturneringen lykkes det så for Bogense Ro- og Kajakklub at overhale en 
konkurrent og dermed overlade sidstepladsen i Motionsturneringen til en anden klub. Bogense slut-
ter som nummer 12, mens Roklubben Stevns lukker døren i Motionsturneringen som nummer 13. 
Sjællænderne kan dog trøste sig med, at placeringen udløser en lille præmie. 
 
Sæsonen 2011 

Med afviklingen af 7. runde i Motionsturneringen 2011 - ”Verdens bedste romotionsturnering” ( jo, 
vi skal huske at promovere turneringen, for det er vigtigt med markedsføring, var alle enige om ved 
DFfRs udvalgsseminar) er det slut for i år. Signaturen skal i en senere artikel vende tilbage med lidt 
statistik over sæsonen 2011samt en liste over de klubber, der har vundet præmier. Der er dels tale 
om kontante præmier udsat af DFfR, og om præmier udsat af vores sponsor Merrild (Gæt selv hvad 
man vinder eller læs et par linjer nede!) 
Tak til MTU, der i sidste øjeblik vred budgettet og fandt lidt større pengepræmier. Tak til vores 
sponsor Merrild Kaffe, der støtter os med god kaffe, der kan gøre godt efter en tur på vandet, men 



den allerstørste tak skal gå til alle jer, der indrapporterer til Motionsturneringen. Uden jer ingen 
turnering. 
Signaturen er imponeret over at så mange tager sig tid til - måned efter måned - at indberette. En 
speciel tak for alle de små venlige hilsner jeg modtager sammen med jeres indberetninger. Det føles 
næsten som at have over 50 personlige pennevenner og det er slet ikke så tosset endda. 
 
lthygesen@youmail.dk 
 

 
 
 


