
Vedr. Evaluering af Motionsturneringen.  
I alt 141 klubber i DFfR. 7 har jeg ikke mailadresser på. 57 klubber deltager. Har skrevet til 
de 57 klubber der deltager og har efterspurgt kritik og nye ideer. Fem svar 
 
Bogense Roklub 
God ide. Sjov konkurrence 
 
Nykøbing Sj. Roklub 
Et godt tiltag som vi synes skal fortsætte. Måske opdeling af kilometer roet i outrigger og inrigger. 
Måske burde man kunne trække medlemmer, der har roet mindre end fem ture ud af resultatet. Hvis 
fokus er at få flest mulig forskellige personer på vandet, så kan man se på hvem der har flest roere i 
forhold til antal medlemmer. 
 
Tissø 
I klubben bliver stillingen grundigt studeret. Utilfredshed med at kaproningsklubber som f.eks. Sorø 
deltager, de ligger jo lunt i svinget. Men svært at skelne.  
 
Skanderborg 
Klubbens medlemmer går op i placering. Godt at der skrives små historier fra klubberne. 
 
Fredericia Roklub 
Bestyrelsen i Fredericia Roklub har for nylig drøftet din henvendelse af 14. sept., hvor du 
beder om en reaktion på sommerens motionsturnering. Her i Fredericia har vi internt et 
udmærket system til løbende aflæsning af de enkelte medlemmers aktiviteter på vandet. Det 
er vi fint tilfreds med, og det opfylder helt vort behov for bedømmelse af medlemmernes 
præstationer, brugen af de enkelte både og lignende statistiske oplysninger. Fredericia Roklub 
har derfor ikke interesse for fremover at deltage i en lignende turnering. 
Med venlig hilsen 
Søren K. Jakobsen 
sekretær i Fredericia Roklub 
 
Aalborg Dame Roklub 
Vil tage evaluering med til MTU-møde. 
 
Har også skrevet til de 77 klubber der ikke deltager og spurgt hvorfor de har fravalgt 
Motionsturneringen. 20 svar 
 
”Håndholdt” sammentællingssystem med rokort, der først tælles sammen når året er slut 
Lyngby Dame Roklub(Synes ellers at Motionsturneringen er en god ide) 
Tange Roklub(Arbejder på et system så de kan deltage næste år) 
Aarhus Studenters Roklub(Systemproblemer) 
Frederikssund Roklub 
 
Manglende arbejdskraft 
Nibe Roklub(Er ved at bygge nyt klubhus) 
Assens Roklub(Men vil godt deltage næste år) 
Munkebo Sejl- og Roklub(Problemer med vores roansvarlige, så der var ikke lige ressourcer til 
dette ellers udmærkede arrangement. Vi vil gerne have en invitation til næste år.) 
Sæby Roklub( Vi er kun 12 der ror en gang imellem og ingen vil bruge tid på at tælle km) 



Horsens Roklub 
Føns Søsportsklub 
Struer Roklub 
Nykøbing F 
 
Vi tæller ikke kilometer 
Bagsværd(Forsøgte, men mislykkedes. Forsøger igen til næste år) 
Kalundborg Roklub(Efterlyser system til sammentælling) 
 
Ikke relevant tilbud 
Bådelauget Halvtolv 
Vestervig Roklub(Vi ror for lidt til, at vi føler os berettiget til at deltage) 
Rungsted Roklub(Vi har ikke følt behov for at deltage) 
Rungsted Roklub vil vi sige tak for sådant initiativ. 
Men hvis vi deltog i en motionsturneringen ville vi ikke være synlige nok.  Vi har en ide om at det er 

vigtigere at folk, der ikke er roere endnu, får lyst til at melde sig ind i en roklub.  Eller dem der ikke ror så 

meget, får roet noget mere.  Det får motionsturneringen ikke nødvendigvis folk til.  Vi har derfor mange folk 

igennem hvert år uden at de får roet særlig mange kilometre. Mange af vores ture er korte, da vores 

farvand til tider giver os begrænsninger.  Vi vil hellere have folk på vandet 10 gange hvor de fået roet 5 

kilometer, end 5 gange hvor de får roet 10 kilometer pr. gang. 

Kim Mørch-Rasmussen 

Formand for Rungsted Roklub (pt. 110 aktive) 

Fredericia Dame Roklub: Vi har ikke fundet ud af om det er noget for os 
Sønderborg: Vi har ikke fravalgt noget. Vi har undladt at melde til noget ingen af 
medlemmer har ønsket at deltage i. 
 
Hvad for en Motionsturnering? 
Hellerup Dame Roklub.  
Solbjerg Søsport 
 
Videresendt. Og så ellers ikke yderligere 
Frederiksværks Ro- og Kajakklub 
Ry Roklub 
 
Offentliggørelse af antal roere og kilometertal 
Fåborg og Rudkøbing har fremsat ønske om at se antal roere i klubberne. Har indtil videre skrevet 
at vi ikke offentliggør tallene for at det ikke skal udvikle sig til en kilometerkonkurrence, hvor de 
små klubber bliver mast. Vi fastholder princippet om at kun gennemsnit bliver offentliggjort. 
  
Kajakker 
Der har løbende været henvendelser vedr. deltagelse af Kajakker i turneringen. Blandt andet fra 
Nyborg og Høruphav. Det giver problemer i klubberne og skaber misstemning, at kilometer roet i 
kajak ikke tæller med, især i de klubber hvor man bruger kajakkerne til supplering, når antallet af 
roere ikke går op med bemanding af bådene. Desuden giver det ekstraarbejde da mange 
optællingssystemer ikke skelner mellem kilometer roet i robåd og kajak. 
Hovedbestyrelsen har truffet en principbeslutning om at DFfRs arrangementer er for robåde og 
derfor kan kilometer roet i kajak fortsat ikke tælles med i Motionsturneringen. 


