
Motionsturneringen graviditetsscannet 

 

Af Leif Thygesen 
Alt ser normalt og sundt ud, og vi kan forvente, at den nye sideløbende konkurrence til Motionstur-
neringen vil komme til verdenen omkring den 15. maj 2012, siger ledelsen af Motionsturneringen til 
roning.dk. 
Den glædelige meddelelse kommer efter, at Motionsturneringen er blevet scannet for nye tiltag, og 
det ser ud til, at initiativet er på plads, således at Motions- og turudvalget i 2012 udover den sæd-
vanlige Motionsturnering kan byde på en helt ny og spændende konkurrence, der vil køre parallelt 
med Motionsturneringen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

En scanning har vist, at 

Motionsturneringens nye 

parallelkonkurrence er 

klar til at blive søsat om-

kring den 15. maj. 

 

Hvad skal klubberne gøre for at komme med i den nye konkurrence? 

For klubberne bliver det meget nemt. De skal bare fortsætte med at indberette antal kilometer, antal 
roere og gennemsnit - meget gerne krydret med et par ord og billeder om den pågældende klubs 
motionsroning. På den måde stilles der ikke nye krav til klubberne for at deltage i parallelkonkur-
rencen. Men! For der er et men: Det er et ufravigeligt krav, at man deltager i første runde af Moti-
onsturneringen, altså perioden fra klubbens standerhejsning til og med den 30. april. Det bliver ikke 
muligt at ”efteranmelde”, så hvis man vil være en del af den nye spændende konkurrence, skal man 
indberette facts for første runde i Motionsturneringen senest torsdag den 10. maj 2012. 
I øvrigt skal det understreges, at Motionsturneringen fortsætter som hidtil med at bringe tal, ord og 
billeder om dansk motionsroning hver måned i hele sæsonen – og i Motionsturneringen kan man 
fortsat ”stå på og af”, hvis der skulle være enkelte måneder, hvor man ikke har tid til at indberette.  
Hvordan ser det ud med præmier i den nye konkurrence? 
Det er desværre ikke lykkedes at skaffe en sponsor til den nye lille – på trods af ihærdige forsøg. 
Men Motionsturneringen fik jo sidste år hævet sit budget, og så må Motionsturneringen - som en-



hver anden forældre - holde for, men det gør Motionsturneringen gerne. Det skal dog fastslås, at der 
vil være tale om ganske små symbolske præmier - både i Motionsturneringen og i parallelkonkur-
rencen. Men det kan oplyses, at der ud over de direkte små præmier vil være - ikke ubetydelige 
sidegevinster - for de klubber, som det lykkes for at blive tophold i den nye konkurrence. 
Kan du løfte lidt af sløret for, hvad den nye konkurrence går ud på? 

Jeg kan sige så meget, at der er tale om en venskabelig kappestrid, hvor klubberne selv kan gøre en 
god del for at påvirke resultatet. Lykkes det for klubberne at påvirke resultatet i positiv retning, vil 
det være til gavn og glæde for de pågældende klubber, og dermed også til gavn og glæde for dansk 
roning. Så der er tale om en vaskeægte win win situation, og skulle man være så heldig at løbe med 
en lille præmie, er der faktisk tale om en trippel win situation. 
Herudover vil den hemmelighedsfulde turneringsleder ikke røbe yderligere, så vi må alle – som ved 
en ægte graviditet - vente for at se om det bliver en dreng, en pige eller noget helt andet. 
 
lthygesen@youmail.dk 
 


