
Motionsturneringen oktober 2010 
 
Af Leif Thygesen 
46 klubber med 4.839 aktive roere roede til sammen 1.623.515 kilometer, hvilket giver et gennem-
snit på 335,506 km/roer. Det er de kolde facts i Motionsturneringen 2010. 
I øvrigt er oktober 2010 en positiv runde for lang de fleste klubber. 26 klubber går frem, 8 opnår 
samme placering som sidst, mens kun 12 klubber må konstatere tilbagegang. 
  
 Supermotionsligaen  

1 Roklubben Furesø 515,146 

2 Randers Roklub 508,196 

3 Middelfart Roklub 459,579 

4 Roforeningen KVIK 454,553 

5 Rudkøbing Roklub 453,949 

6 Sorø Roklub 445,254 

7 Nykøbing Mors Roklub 436,036 

8 HEI Rosport 434,453 

9 Odense Roklub 433,494 

10 Vejle Roklub 417,439 

 
I juli måned erobrede Roklubben Furesø førstepladsen i Supermotionsligaen, og den har søroerne så 
holdt fast i siden. Tillykke til Furesø med det smukke resultat.  
På de næste to pladser er der heller ingen forandring. Randers Roklub vinder ”sølv”. Vi har givet 
den en ekstra skalle til sidst. Der er blevet lagt nogle timer på vandet, skriver Vibeke Christensen og 
Randers belønnes for deres flid med en klar andenplads. 
Middelfart Roklub, der bliver nummer tre, var også med helt fremme i 2009. Set ud fra et kilome-
termæssigt synspunkt kan denne sæson ikke sammenlignes med forrige sæson. Den bærer præg af 
kolde startmåneder og et vindhjørne som ikke lige er det vi syntes bedst om. Til gengæld kan vi 
glæde os over at ca. 80 % af klubbens aktive medlemmer har været på vandet i år og det er for os en 
væsentlig parameter når vi gør sæsonen op, skriver Klaus Scheffel. 
Roforeningen KVIK går to pladser frem og slutter som nummer fire lige udenfor ”medaljerækken”. 
KVIKs næstformand Peter Budtz fortæller, at det har været en sæson med gode oplevelser og beret-
ter desuden, at han via Motionsturneringen har opdaget roklubber, som han ikke vidste eksisterede, 
og han har tilmed besøgt nogle af klubberne og fået roet en tur sammen med nye roere. KVIK har 
haft en særdeles positiv indgang til Motionsturneringen, og det er dejligt at opleve at ens arbejde i 
den grad bliver værdsat. Tak for det. 
Rudkøbing Roklub konsoliderer sig på femtepladsen. Den lille roklub, der næsten udgør ”døren” til 
Det Sydfynske Øhav” har haft en flot sæson. 
Sorø Roklub har været med to gange i år og kommer med i slutstillingen på en sjetteplads. 
Nykøbing Mors Roklub rykker en enkelt plads frem og er nu nummer syv. I sidste reportage skrev 
Signaturen: Fra sædvanligvis velinformeret kilde fortælles det, at en væsentlig del af Nykøbing 
Mors Roklubs kilometer roes af kun to roere. Nu skal man ikke løbe med sladder - for fra anden 
sædvanligvis velinformeret kilde fortælles det nu, at det ikke er tilfældet. Roning.dk beklager. Fra 
officielt hold i Nykøbing Mors Roklub Jytte Kristensen lyder det, at ni roere har været på efterårs 



tur med Skive Roklub, en flot tur på Hald Sø. Uanset hvem det er, der ror kilometerne i Nykøbing 
Mors er det et flot resultat. 
 

Lav sol og skyer over 

Præstø Fjord. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HEI Rosport slutter som nummer otte. Det er en tilbagegang på fire pladser, men den østjyske klub 
er dog stadig en del af den bedste række. 
Odense Roklub rykker hele fem pladser frem og slutter dermed 2010 med Supermotionsliga status 
som nummer ni.  
Vejle Roklub når lige akkurat med i top 10. Sæsonen 2010 endte med at blive den 3. bedste sæson 
nogensinde i Vejle Roklub målt på det samlede kilometertal. Og antallet af aktive roere er nogen-
lunde det samme som de tidligere år, så det betyder, at gennemsnittet ligger i den høje ende også. Vi 
har selvfølgelig nogle "superaktive", men her er det faktisk også bredden, der er det mest kendeteg-
nende. 3 roere har roet over 1500 km. (det giver "guldåre" i Vejle Roklub) og yderligere 19 roere 
har roet over 1000 km (det giver "sølvåre"), skriver Jytte Vodstrup 
En nystartet ungdomsafdeling har været en succes og ved standerstrygningen kunne Vejle døbe to 
nye single-scullere til de energiske ungdomsroere. 
 
 1. Division  

1 Kolding Roklub 413,884 

2 Aalborg Dame Roklub 393,560 

3 Nyborg Roklub 381,452 

4 Silkeborg Roklub 369,807 

5 Hadsund Roklub 367,982 

6 Kolding Dame Roklub 363,817 

7 Varde Roklub 360,283 

8 Haderslev Roklub 358,206 

9 Fredericia Roklub 356,798 

10 Roklubben Ægir 332,936 



 
I den næstbedste række indtager Kolding Roklub førstepladsen og er dermed så dygtige og heldige, 
at de kan indkasserer en af de beskedne præmier. 
Aalborg Dame Roklub bliver nummer to. Lise Pedersen fortæller: Det blev ikke noget rekord-år, 
hverken totalt eller på individuelt plan, men det har alligevel – vejret taget i betragtning – været et 
rigtig flot ro-år, og der er blevet ”gået til makronerne” lige så snart vejret har tilladt det. Langturs-
aktiviteten i ADR er støt stigende, og igen i denne sommer er mange ture gennemført (men også en 
del aflyst). Oktober måned blev brugt til ”sidste dråbe” – og standerstrygningen fandt sted efter en 
fantastisk flot fælles rotur i ”guldvand” søndag formiddag. Bemærkelsesværdigt måske, at over 
halvdelen af vores ”top 20-liste” besættes af seje +60-quinder – men selvfølgelig: Mange af dem 
(os!!) har jo også væsentligt bedre tid til at ro end de yngre!  
Nyborg Roklub nåede ikke helt op på sidste års resultat, hvor man vandt Motionsturneringen, men 
klubben kunne dog uddele fem guldåre og syv sølvårer ved standerstrygningen, fortæller Brian Sø-
rensen. 
Silkeborg Roklub bliver nummer fire. Britta Jakobsen skriver: Det har været en dejlig rosæson med 
ture både i eget rofarvand og langture – og helt fantastiske naturoplevelser med vores vekslende 
vejr. 
På femtepladsen finder vi Hadsund Roklub, der er rykket en enkelt plads frem. Tre pladser frem 
rykker Kolding Dame Roklub og slutter dermed sæsonen 2010 som nummer seks. 
Fremgang er der også i Varde Roklub. Vi har haft et rekordår i år. I oktober har vi været på fæl-
lesture hver søndag (i eget rofarvand), beretter Lene Balje. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oktober kræver den rigtige 

påklædning, når man ror. 

Her er det roere fra Aar-

hus Studenter Roklub, der 

har fundet en smule læ. 

 
Haderslev Roklub rykker to pladser frem og er nu nummer otte. Elsebeth Friis skriver:   
Vi var 6 roere der på standerstrygningsdagen 30.okt roede vores traditionelle tur til Damende, hvor 
det medbragte morgenbrød blev indtaget. Herefter gik vi - også traditionen tro - en tur rundt om 
Hindemade og op til et udsigtspunkt, hvor man - efter at orkanen i 1999 væltede en del træer - har 
en fantastisk udsigt over Dammen med Haderslev By i det fjerne. Og det i et helt fantastisk flot vejr 
med de flotteste efterårsfarver. Et flot punktum for en middel sæson vurderet efter roede antal km.  



To af vores old boys roere var samme weekend i Berlin for at deltage i deres standerstrygning. Alt i 
alt har vores old boys roere denne sæson været flittige deltagere i roning på de tyske vande, og har 
bidraget med mange af klubbens kilometre. 
Fredericia Roklub bliver nummer ni, mens Roklubben Ægir fuldender 1. division. Med lidt vemod 
skriver Mette Juul-Larsen fra Ægir: Snøft så endte denne sæson, men heldigvis en god sæson med 
mange rigtigt aktive kaniner. 
 
 2. division  

1 Aarhus Studenter Roklub 331,710 

2 Skanderborg Roklub 330,035 

3 Birkerød Roklub 324,534 

4 Humlebæk Roklub 323,750 

5 Skovshoved Roklub 320,503 

6 Svendborg Roklub 317,852 

7 Nykøbing Sj. Roklub 306,178 

8 Strib Ro- og Kajakklub 304,426 

9 Tissø Roklub 303,457 

10 Graasten Roklub 299,959 

 
Århus Studenter Roklub – Øh… undskyld! Aarhus Studenter Roklub rykker otte pladser tilbage, 
men kan så trøste sig med, at man bliver nummer et i 2. division og dermed kan indkassere en præ-
mie. Studenterroerne har været på løvfaldstur til Møgelø. En tur der gav mulighed for at lufte regn-
tøjet, fortæller Merethe Nørager. 
Skanderborg Roklub bliver nummer to. Formand Erik Jensen beretter: I den sidste tid er det især 
vores ældreroere, der har roet, mens seniorafdelingen har ligget under for mørke, regn og blæst. 
Men alligevel har vi roet 3. flest km i klubbens 81 sæsoner. Og det er kun 2. gang, der har været 
over 140 medlemmer på vandet. Første gang var i 2009, som var vores rekordår, hvor vi roede 20 % 
længere end i år. 
I Birkerød Roklub har det været et aktivt år, hvor der pludselig gik ”kilometer i den” for mange 
medlemmer, skriver Robert Doeleman. Den venskabelig kilometer dyst udløser en tredjeplads til 
nordsjællænderne. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formationsroning udført 

af roere fra Hobro. 



Vi bliver i Nordsjælland. På fjerdepladsen finder vi Humlebæk. Formand Christian Probst er dog 
ikke helt tilfreds. Vi plejer at ro over 41.000 kilometer på en sæson, i år må vi nøjes med cirka 
32.000. 
 

 
Tåge ledsager roere fra Nykøbing Sjælland. 

 
Skovshoved Roklub vender tilbage til Motionsturneringen som nummer fem i 2. division. Svend-
borg Roklub rykker en enkelt plads tilbage og er nu nummer seks, mens Nykøbing Sj. Roklub kan 
indtage syvendepladsen. Sjællænderne har dermed forbedret deres position med en enkelt placering 
i forhold til sidst. 
I Strib er morgenroerne poetiske for at holde gejsten oppe: "Vi strider os i morgenmørket ud i de 
sorte bølger med lys på båd og pandelamper tændt for at finde morgenlyset på Nordstranden af Fyn. 
Røjle Klint gemmer solen, men vi ved den er der." Birthe Papsø har været Stribs flittige meddeler til 
roning.dk. 
Tissø Roklub bliver nummer ni. Tissøs grand old lady Lis Bay indtager førstepladsen på klubbens 
kilometerliste. 12 årige Emil Korgaard har sat ny rekord for juniorer under atten år med 1.412 kilo-
meter. Dermed bliver Emil den yngste, der nogensinde har fået guldnål i klubbens historie, skrive 
Lis Bay. 
Fra Graasten Roklub rapporterer Kim Vestergaard: Så sluttede rosæsonen i Graasten. Vi øjnede 
muligheden for at nå de for os magiske 300 km i snit. Så vi havde elleve roere ude den sidste for-
middag, men desværre blæste det op, så vi nåede det lige akkurat ikke. Snoldede 2 km (eller 41 m i 
snit) manglede vi totalt! Alligevel har vi i Graasten haft en særdeles god sæson (især når man tager 
vejret i betragtning!). Vi har haft en særdeles aktiv ungdomsafdeling, som nok har roet korte ture, 
men til gengæld mange. Vores længstroende uroer, Simon Skau Christensen (13 år) nåede 610 km! 
Derudover har vi haft fem, som besluttede sig for at runde de 1000 km, ja den ene (Marianne Hoff-
mann) hun tog såmænd også 2000 km! Sådanne kilometerfræsere hjælper jo godt på snittet. 



 
 3. division  

1 Roklubben SAS 298,950 

2 Præstø Roklub 276,894 

3 Hobro Ro- og Kajakklub 270,326 

4 Aalborg Roklub 265,645 

5 Nakskov Roklub 263,813 

6 Ishøj Roklub 262,200 

7 Roskilde Roklub 246,188 

8 Høruphav Ro- og Kajakklub 234,452 

9 Roklubben Øresund 226,379 

10 Faaborg Roklub 222,396 

 
Roklubben SAS sørger for at en af de beskedne pengepræmier havner i Københavns Sydhavn. SAS-
roerne bevarer den førsteplads i 3. division, som man erobrede i september måned. 
Fra Præstø Roklub, der bliver nummer to, skriver Martin Poulsen: Vi har haft en god oktober må-
ned. Flere kilometerjægere skulle gøre arbejdet færdigt og det resulterede i to guldårer og fire sølvå-
rer. I Præstø får man guldåre for 1500 kilometer og sølvåre for 1000 kilometer. Jan Werenfeldt fik 
roet 348 kilometer alene i oktober. Det er da imponerende, slutter Martin. 
Hobro Ro- og Kajakklub rykker seks pladser frem og slutter dermed sæsonen som nummer tre. 
Aalborg Roklub kan glæde sig over en fremgang på en plads og ligger nu nummer fire. Signaturens 
klub Nakskov Roklub slutter som nummer fem. I Nakskov er det i år Morgenroerne, der har vist en 
flot fremgang, hvor op til ti roere på en gang har været på vandet i de tidlige morgentimer. Men 
også klubbens senior afdelinger for henholdsvis mandlige og kvindelige roere har gjort det godt. 
Samarbejdet med byens anden roklub NS Roklub er fortsat i 2010 og samarbejdet ser ud til at være 
kommet for at blive. 
Ishøj Roklub må konstatere en mindre tilbagegang og er nu nummer seks, mens Roskilde bevarer 
sin syvendeplads. 
Kirsten Jørgensen fra Høruphav Ro- og Kajakklub var den første, der indberettede i denne runde, i 
det sæsonen sluttede den 15. oktober i Høruphav. Resultatet for Høruphav er en ottendeplads. 
Roklubben Øresund slutter denne sæson som nummer ni, mens Faaborg får lov til at lukke døren i 
3. division, men det tager næppe humøret fra de sydfynske roere. Bodil Madsen fortæller:  
Vi afsluttede sæsonen med " samvittigheds roning" dvs. man roer en strækning 2 gange på tid, man 
skal så komme nærmest på egen tid. Vi roede ca 2,5 km/ gang og alle hold lå inden for 3 minutter. 
Det vindende hold havde kun en difference på 34 sek. Man må ikke medbringe ur, telefon eller 
GPS'er. 
 
 4. division  

1 Lemvig Roklub 172,140 

2 Nibe Roklub 149,000 

3 Grindsted Roklub 116,690 

4 Bogense Ro- og Kajakklub 112,000 

5 Roklubben Stevns 111,033 

6 Thisted Ro- og Kajakklub 104,558 

 



I 4. division finder vi denne gang seks hold. Førstepladsen går til Lemvig Roklub, der på trods af 
vejret, har haft en aktiv sæson, fortæller Gorm fra Lemvig.   
For Nibe Roklub er det status quo som nummer to, mens Grindsted rykker en enkelt plads frem til 
tredjepladsen. 
Bogense Ro- og Kajakklub har efter sin fjerdeplads i 2010 formuleret en målsætning for 2011, der 
blandt andet indebærer flere roere på vandet gerne med samme eller højere gennemsnit. 
Roklubben Stevns og Thisted Ro- og Kajakklub bliver henholdsvis nummer fem og seks. 
 
Præmier 
I nedenstående skema kan man se, hvem der har været så flittige og heldige at vinde en præmie. 
Signaturen beder de vindende klubber om at sende et konto nummer, som pengene kan overføres til 
 
Placering Præmie Klub 
Nummer et Supermotionsligaen Kr. 1000 Roklubben Furesø 
Nummer to Supermotionsligaen Kr. 500 Randers Roklub 
Nummer tre Supermotionsligaen Kr. 500 Middelfart Roklub 
Nummer et 1. division Kr. 750 Kolding Roklub 
Nummer et 2. division Kr. 750 Aarhus Studenter Roklub 
Nummer et 3. division Kr. 750 Roklubben SAS 
Nummer et 4. division Kr. 750 Lemvig Roklub 
 
Tak for i år 
Det samlede resultat for 2010 er et gennemsnit på 335,506 kilometer/roer. I 2009 var gennemsnittet 
på 336,006 kilometer/roer. Den beskedne tilbagegang skyldes nok hovedsageligt det lidt dårligere 
rovejr som sæsonen 2010 har budt på.  
I 2009 deltog i gennemsnit 52 klubber i hver runde af Motionsturneringen. I 2010 er dette tal faldet 
til 47,4 klubber pr. runde. Målet er deltagelse af mindst 50 klubber i hver runde. Er der gode ideer 
til, hvad vi skal gøre for at få flere til at deltage, modtages disse med glæde. 
Tak for alle jeres venlige bemærkninger i indberetningerne og tak for samarbejdet. Filosoffen og 
forfatteren Johan Engelbrecht siger, at livskvalitet er: At have det godt med sig selv, at have 

det godt med andre, at have det godt med det man laver. 
Signaturen er sikker på, at man rundt om i Danmarks roklubber finder livskvalitet af fi-
neste karat. Vi har en unik idræt, der udover de indlysende fysiologiske fordele også by-
der på socialt samvær og oplevelser af den danske natur, så tæt på som du kan komme. 
Husk at gøre reklame for din sport overfor andre. Og med disse lidt rørstrømske betragt-
ninger slutter vi Motionsturneringen 2010. 

 
Vi lader Roklubben ARA vinke farvel til Motions-
turneringen 2010. 

 
  


