Motionsturneringen 3. runde

Vejret sender lavtryk ind over Motionsturneringen
Af Leif Thygesen
Uforudsete problemer har gjort reportagen fra 3. runde i Motionsturneringen lettere forsinket, men
her er den så endelig.
En kold, blæsende og våd juni måned har sat sine spor i Motionsturneringen. Samlet har 5.712 roere
fra 52 klubber roet 918.066 kilometer. Det giver et gennemsnit på 160,726 km/roer. Sidste år på
samme tid var gennemsnittet 172,997 km/roer.
Nok er gennemsnittet faldet, men til gengæld kan man glæde sig over, at der er 614 flere roere, der
har deltaget i løjerne i år - og de danske roklubber kan sagtens bruge flere medlemmer.
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Supermotionsligaen
Roklubben Furesø
Lyngby Roklub
Varde Roklub
Randers Roklub
Nyborg Roklub
Bagsværd Roklub
Sorø Roklub
HEI Rosport
Rønne Roklub
Kolding Roklub

292,161
275,723
271,267
259,471
253,671
223,419
222,725
221,250
219,088
205,530

I Supermotionsligaen er det vinderne af Motionsturneringen 2010 Roklubben Furesø, der har taget
det sidste lille - men svære - skridt op til førstepladsen. Dermed bytter Roklubben Furesø plads med
Lyngby, der denne gang ligger nummer to. Der er et pænt stykke mellem Lyngby og Furesø og i
løbet af blot en måned er det lykkedes Furesø, at rykke med gennemsnitlig 19,316 kilometer i forhold til Lyngby, så det er en imponerende mellemspurt, der er præsteret af Furesø.

Roere fra Varde Roklub og
Randers Roklub på langtur
på Gudenåen fra Ry til
Randers.
Foto Lene Balje
Fra sø til å. Nummer tre Varde Roklub rykker seks pladser frem i tabellen, og ligger nu til en flot
bronzemedalje. Lene Balje beretter fra det vestjyske: Juni måned har været en af de helt store romåneder i Varde Roklub. Vi har været på langtur sammen med Randers fra Ry til Randers, og så
har vi har været med i ”Vi ror Danmark rundt” i vores lokalfarvand, hvor vi altid kan ro uanset vejret. Søndag var det godt nok en lidt våd fornøjelse, men skybrud eller ej, der blev roet på Varde Å.

De regerende mestre fra Randers Roklub bevarer deres fjerdeplads. Vibeke Christensen fortæller
om fællesturen med Varde samt om en tur til Mellerup, hvor man sælger hjemmelavet lagkage og
hvor overskuddet på sigt skal gøre det muligt at anlægge en strandpark.

Festdag i Sorø Roklub. Der
døbes en ny dobbeltsculler
til ungdomsroerne.
Foto Bjarne Hjort
Sidste års sølvvindere fra Nyborg Roklub rykker to pladser frem til en femteplads og nærmer sig
stille og roligt podiepladserne. Brian R. Sørensen beretter om fakkelroning Sct. Hans aften og langtur sammen med Svendborg Roklub – en langtur der bød på virkelig hårdt vejr på vej hjem, men
ellers en dejlig tur.
Bagsværd Roklub rykker tre pladser tilbage, og ender denne gang på en sjetteplads i den bedste
række.
Sorø Roklub rykker en enkelt plads tilbage. I Sorø har man døbt en ny dobbeltsculler til ungdomsroerne, skriver Bjarne Hjort.
HEI Rosport er tilbage i den bedste række, efter en lille udflugt på en måned til 1. division. Også
østjyderne har været ramt af dårligt vejr, men møder alligevel op og kæmper sig igennem, fortæller
Annie Kaalby.
Rønne Roklub ligger nummer ni, og er på trods af ”kajak-dominans” i klubben i den bedste række.
Kurt Jensen skriver: Det er ikke så let at få flere til at ro inrigger, det er kajakkerne, der dominerer.
Ved vores sildetur til Hasle deltog 13 i kajak og fem i robåd, så der bliver roet flere kilometer i kajak end i inrigger i Rønne.
For Kolding Roklub er det status quo på en 10. plads. Vi havde en masse aktiviteter i forbindelse
med ”Vi ror Danmark rundt”, men flere måtte udgå på grund af dårligt vejr, men vejret er faneme
også noget l…, skriver Kolding Roklubs Rochef Uffe Lau Sørensen.

1. Division
1 Aalborg Dame Roklub
2 Vejle Roklub
3 Roforeningen KVIK
4 Silkeborg Roklub
5 Skanderborg Roklub
6 Nykøbing Mors Roklub
7 Aarhus Roklub
8 Humlebæk Roklub
9 Kolding Dame Roklub
10 Ishøj Roklub

202,838
196,455
193,684
191,213
188,453
184,370
180,015
179,340
175,156
172,267

Aalborg Dame Roklub har haft en forrygende måned, skriver Lise Pedersen, der kan fortælle om
løvspringstur sammen med hele 60 roere fra Nordjysk Ronetværk. Turen skulle have gået til Hirsholmene, men vejret nødvendiggjorde en ændring, så man i stedet roede til Sæby og Bratten.
Herudover har 21 roere fra Aalborg Dame Roklub været på ferietur til Sydslevig, klubben har fået
døbt en ny båd, været med i et havnefest-arrangement i forbindelse med Valdemarsdag, og endelig
var Aalborg Dame Roklub den klub i hele Danmark, der roede længst i forbindelse med ”Vi ror
Danmark rundt”. 2.741 kilometer tilbagelagde de seje nordjyske amazoner i alt. Den megen aktivitet belønnes med tre pladsers fremgang, og dermed kan Alborg-Damerne indtage duksepladsen i 1.
division.
Også Vejle Roklub kan glæde sig over tre pladers fremgang og ligge nu nummer to. Jytte Vodstrup
beretter blandt andet om en endagstur på Horsens Fjord, hvor man trods skyer og lav temperatur
havde fint rovejr – man bliver glad for ”lidt”, konstaterer Jytte.

Det er altid godt at have
fokus på sikkerhed. Her
holdes der kæntringsøvelse
i Silkeborg Roklub.
Foto Sonja
Roforeningen KVIK har fået strammet op på kilometerregistreringen og har fået flere på vandet,
men desværre har det noget blandede vejr lagt en dæmper på aktiviteten - også blandt årets kaniner.
Det går jo ud over gennemsnittet filosoferer Peter Budtz, der er bekymret for et frit fald gennem
rækkerne. Men indtil videre består det frie fald i blot en enkelt plads tilbagegang, så KVIK kom
med feltet hjem, kan man vel konstatere i denne Tour de France tid, hvor cykelentusiast Peter Budtz
har travlt med at følge med i, hvordan det går på de franske landeveje. Bedre vejr og løsrivelse fra
TV og Tour de France kan formodentlig give KVIK´erne den gule førertrøje i 1. division, og dermed er vejen banet til rosportens svar på ”Sejrspodiet på Avenue des Champs-Élysées”: Supermotionsligaen. Mon ikke Peter Budtz vil opfordre sine klubkammerater til at tage føringen i stedet for at
ligge på hjul?
Redaktionel bemærkning: På Facebook skrev Signaturen en lidt billig bemærkning om Tour de
France, hvilket affødte, at Peter Budtz i sin rapport til Motionsturneringen kaldte Signaturen for
”Cykelignorant” – Det er ikke korrekt! Signaturen er en meget stor fan af cykelholdet ”Team Easy
On”! Tilbage til roningen.
På fjerdepladsen finder vi Silkeborg Roklub, der denne gang rykker hele otte pladser frem. I Silkeborg har man arbejdet med sikkerhed og holdt kæntringsøvelse, og det er jo altid godt.
Også Skanderborg Roklub kan notere fremgang. Tre pladser frem til en femteplads.
Nykøbing Mors Roklub lå hele sidste sæson i Supermotionsligaen, men er i år startet lidt forsigtigt.
Denne gang rykker man 16 pladser frem, og i sidste runde var fremgangen på ti pladser, så der sker
noget på Mors lige nu, og fortsætter fremgangen, vil nykøbingenserne i næste runde igen være at
finde i den bedste række.
Aarhus rykker en enkelt plads tilbage og bliver dermed nummer syv i 1. division. En plads tilbage
går det ligeledes for Humlebæk, der nu ligger nummer otte. I Humlebæk er det østenvinden, der har
drillet rigtigt meget, fortæller Christian Probst. Ved ”Vi ror Danmarks rundet” var målsætningen at

få alle 47 rosæder optaget, men ”Formandens Hede Drømme” blev til ”Formandens Våde Mareridt”, og kun om lørdagen var det muligt at ro i Humlebæk, og så endda kun i inriggere.
Kolding Dame Roklub tager et pænt skridt frem på syv pladser og ligger nu nummer ni i den næstbedste række. Jytte Hvidtfeldt beretter: Vi har fået godt gang i den nye gruppe ungdomsroere, som
går på med krum hals - og så fyldte Kolding Dame Roklub 90 år den 27.juni, hvilket betød masser
af aktivitet både indendørs og udendørs og på vandet.
1. division fuldendes af Ishøj Roklub, der tager en lidt kraftig rutsjetur på 12 pladser fra en ottendeplads i den bedste række til en 10. plads i den næstbedste række.
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2. division
Aalborg Roklub
Svendborg Roklub
Hadsund Roklub
Rudkøbing Roklub
Sønderborg Roklub
Middelfart Roklub
Roklubben ARA
Birkerød Roklub
Præstø Roklub
Roklubben Skjold

172,157
171,741
170,952
168,946
164,333
164,308
160,407
158,651
157,341
154,363

2. division føres - som 1. division - af en klub fra Aalborg. Aalborg Roklub rykker en enkelt plads
tilbage, men kan glæde sig over, at det trods alt bliver til en førsteplads, dog i en lavere division.
Også Svendborg Roklub må konstatere en enkelt plads tilbagegang og ligger nu nummer to. Midt i
måneden havde Svendborg Roklub besøg af 25 roere fra Maribo til en madpakketur omkring
Thunø. Ninna Larsen fortæller, at maribonitterne var ”lettere brugte” da de drog tilbage mod Lolland – måske de skulle overveje at bytte plads som os andre, slutter Ninna.
På tredjepladsen i 2. division finder vi Hadsund. Det er en tilbagegang på fire pladser. Rudkøbing
Roklub vender tilbage til Motionsturneringen på en fjerdeplads i 2. division. For nummer fem Sønderborg Roklub – går det tre pladser den rigtige vej. I Sønderborg har der - trods de dårlige vejrbetingelser - været en ganske pæn roaktivitet, skriver Henning Plesner.
Fra Middelfart skriver Klaus Scheffel: De længere dagsture er stille og roligt udeblevet, så nu håber
vi på, at juli vil vise sig fra sin lidt mere pyntelige side, så der igen kan komme gang i roningen. Der
er kontant afregning for den lidt vigende aktivitet i Middelfart: To pladser tilbage til en sjetteplads.

Roklubben ARAs kaniner
og langtursstyrmænd havde i år inviteret klubbens
øvrige medlemmer med på
tur til Moesgaard.
Foto Pylle

På syvendepladsen finder vi 75 års jubilaren Roklubben ARA, der har en målsætning om at ro
75.000 kilometer i jubilæumssæsonen. Men ellers kan Martin Albæk berette om en fælles madpakketur til Moesgaard, hvor 28 roere deltog. Der har været trænet til Jysk Maraton, og der er brugt
kræfter på at organisere Jysk Maraton, der desværre blev aflyst af vejrmæssige årsager - men det
lader vi os ikke sådan slå ud af i ARA, vi holder da bare en gevaldig fest i mormors kolonihavehus
– årets kaninfest. Det bliver vildt, når årets kaniner giver sig til at ro på samme måde som de fester!
Fyraftensroning om fredagen er også noget, der tidligere har været en del af ARA, og det er atter
kommet på programmet, slutter Martin.
Birkerød Roklub rykker en enkelt plads frem og er nu nummer otte. Frem går det også for Præstø
Roklub, der nu kan skrive nummer ni i 2. division på visitkortet.
Roklubben Skjold rykker syv pladser tilbage og lukker dermed 2. division. Men det er der en god
forklaring på. Roklubben Skjolds formand Poul Jensen skriver: Som det kan ses, er gennemsnittet
ikke vokset særlig meget i forhold til de tidligere måneder. Det er der indlysende og meget glædelige årsager til. Vi har fået en del nye medlemmer, som er kommet godt i gang. Denne tilvækst i antallet af roere, der bidrager til totalen, på små 34 procent er for os et fantastisk gennembrud. Ikke
kun fordi der er tale om nye medlemmer, men også fordi de er engagerede, og allerede fra første
færd bidrager til klubben med frivillighed på mange områder, blandt andet ved madlavning efter
roning, men også ved at bidrage til at vores roture bliver både festlige og mere end det "sædvanlige".
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3. division
Københavns Roklub
Roskilde Roklub
Lyngby Dameroklub
Odense Roklub
Roklubben SAS
Nykøbing S. Roklub
Strib Ro- og Kajakklub
Fredericia Roklub
Bogense Ro- og Kajakklub
Aarhus Studenters Roklub

153,724
151,717
146,684
149,516
148,053
145,191
143,400
127,670
113,600
112,356

Københavns Roklub er tilbage i Motionsturneringen som nummer et i 3. division. Vibeke Skousen
beretter fra hovedstanden: Der er stor aktivitet på mange af ugens dage. Mandag, tirsdag og torsdag
er der fællesroning, hvor alle er velkomne. Ofte dukker godt 20 roere op, og bliver fordelt i bådene.
Der har været flere langture, hvor både Berlin, Gudenåen, Saltholm, Møn, Orø og Amager er blevet
besøgt eller roet omkring. Samtidig er der flere, der træner seriøst for at få gode placeringer i langdistancekaproning, maraton og Sved På Panden (motionskaproning i netværk København).
Nej – der skydes ikke efter robådene – Det er Strib Saluteringslaug, der sammen med Strib
Ro- og Kajakklub, gør klar til at
tage imod kongeskibet ”Danneborg”.
Foto Egon Sørensen

Roskilde rykker fem pladser tilbage og er nu i den tredjebedste række som nummer to. For Lyngby
Dameroklub går det en plads frem til bronzepladsen i 3. division. Inger skriver: Selvom vi ikke fik
roet så meget i ”Danmark rundt”, så havde vores 60+ gruppen arrangeret netværksroningen sammen
med HDR. Vi havde to skønne dage, blandt andet en dejlig tur til Furesøen med efterfølgende lækker tre retters middag og tilhørende vin i klubben.

Lyngby Dameroklub og Hellerup Dame Roklub på tur på Furesø.
Foto Inger
Odense Roklub er efter tre pladsers tilbagegang placeret som nummer fire, mens Roklubben SAS
rykker to pladser frem til en femteplads. Nykøbing S. Roklub må konstatere lidt tilbagegang, og er
nu nummer seks i 3. division
Strib Ro- og Kajakklub rykker en plads frem til syvendepladsen. Fra Strib fortæller Egon Sørensen:
Den 8. juni 2012 aflagde Kongeskibet besøg i Middelfart, men stoppede først op i Strib, hvor ”Saluteringslauget” affyrede 27 skud for Kongeskibet. Strib Ro- og Kajakklub stillede med tre toere og
en firer, hvor vi rejste årer for Kongeskibet. Regnen silede ned, men festligt var det med børn i alle
aldre på stranden, røg og damp fra kanonerne og 14 våde roere.
Fredericia rykker en enkelt plads frem til ottendepladsen, selvom Steen Houborg tørt konstaterer: Vi
er stadig langt bag tallene i 2011, men det er jo også nogle ældre medlemmer.
Bogens Ro- og Kajakklub rykker tre pladser tilbage, men arbejder dog ihærdigt på at få gennemsnittet endnu længere ned. Anders Rosschou forklarer: Vi arbejder på at få gennemsnittet nedad igen.
På onsdag aften har vi et arrangement sammen med Turistforeningen og den lokale isvaffelpusher
på molen. Der håber vi så at få kroget et par kaniner ind i foreningen af glade rullesæde ekvillibrister. Hvad sker der så? Jeps snittet går ned. Hvad gør man så? Jeps. Trækker i bjergtrøjen for at
få det skudt opad igen.
Aarhus Studenters Roklub fuldender 3. division denne gang. Aarhusianerne deltog ikke i sidste runde.
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4. division
Nibe Roklub
Horsens Roklub
Høruphav Ro- og Kajakklub
Danske Studenters Roklub
Nakskov Roklub
Hobro Ro- og Kajakklub
Faaborg Roklub
Jels Roklub
Lemvig Roklub
Holbæk Roklub
Roklubben Stevns
Nivå Roklub

108,778
108,481
108,214
107,270
102,271
101,585
98,289
96,397
90,968
85,019
50,627
40,325

I 4. division finder vi denne gang 12 hold. Divisionen toppes af Nibe Roklub, der sidste gang lå
nummer ti i 3. division, og således paradoksalt nok, rykker en plads tilbage til en førsteplads.
I Horsens Roklubs sidste indberetning var der en fejl. Den er rettet nu, og det betyder så otte pladsers fremgang til andenpladsen i 4. division.
Høruphav Ro- og Kajakklub rykker to pladser tilbage og er nu nummer tre i 4. division. Kirsten
Jørgensen fortæller: I juni måned har klubben haft to aftenarrangementer. I forbindelse med den nye
struktur i DFfR er ni Sønderjyske klubber gået sammen i: ”Synnejysk Ronetværk”. Syv af klubberne har indbudt til madpakketur. Den14 juni kl. 17 havde vi besøg i Høruphav, og fik lejlighed til at
vise vores rovand frem for medlemmer fra andre klubber. Efter roturen var der kaffe i klubhuset.
Den 19. juni kl. 18 roede klubbens medlemmer ud på den årlige fælles midsommertur: ”Pølseturen”. I år med deltagelse af godt 40 medlemmer - roere og kajakroere. Vejret viste sig fra sin bedste
side!
Danske Studenters Roklub er tilbage i Motionsturneringen, som nummer fire i 4. division. Ole Hansen fra DSR understreger i sin indberetning, at de kilometer, der indberettes, kun er kilometer roet
fra Svanemølle Havn og desuden langture – Roede kilometer på Bagsværd Sø, samt kaproning i
outriggede både er altså ikke inkluderet i tallene.
Nakskov Roklub rykker to pladser tilbage og er nu nummer fem. Hobro Ro- og Kajakklub er fortsat
nummer seks. Gerhardt beretter: I Hobro har langtursroning været i fokus i juni. Først på måneden
var seks roere til løvspringsroning i Frederikshavn og fik prøvet at ro i havbølger - i frisk vind!
Dernæst, den 22.-23. juni, blev to inriggere - en 4-åres og en 2-åres - roet til Hadsund/retur og bidrog derved, med godt 350 kilometer, til “Vi ror Danmark rundt”.

Søndag den 3. juni 2012: En armada fra Nordjysk Ronetværk stævner ud i Kattegat fra Rønnehavnen i Frederikshavn. Foto Gerhard Kløve Jakobsen
Faaborg Roklub rykker tre pladser tilbage til en syvendeplads, mens Jels rykker en enkelt plads tilbage til ottendepladsen. Poul Erik Jørgensen fra Jels fortæller blandt andet om en madpakketur på
Slien, hvor ni medlemmer roede fra Slesvig Roklub til Slesvig Roklubs hytte i Mysunde, hvor madpakken blev spist, og det flotte solskinsvejr blev nydt inden tur gik tilbage til Slesvig.
Lemvig Roklub rykker fire pladser tilbage og er nu nummer ni, mens Holbæk på 10. pladsen må
konstatere to pladsers tilbagegang. Stevens og Nivå bytter plads i forhold til sidste runde, således at
Roklubben Stevns rykker en plads frem til en 11. plads, mens Nivå rykker en plads tilbage til 12.
pladsen. I øvrigt viser en revision - efter deadline, at der er der fejl i Nivås indberetning – klubben
har et højre gennemsnit - men det rettes op i næste runde.

Roere fra Synnejysk Rotnetværk på madpakketur
den 14. juni 2012 med Høruphav Ro- og Kajakklub
som udgangspunkt.
Foto Kirsten Jørgensen
Næste runde
Fire klubber har i denne runde forladt turneringen, Tange, Skovshoved, Rungsted og Graasten har
mulighed for at gøre come back i næste runde, hvis de som alle andre husker at indberette senest
fredag den 10. august.
Næste runde af Motionsturneringen falder igen sammen med en langdistancekaproning, hvorfor der
vil være lidt ventetid på tabel og reportage, men Signaturen håber så, at både tabel og reportage er
værd at vente på.
Væksttabellen
Al begyndelse er svær og udarbejdelse af tabellen i ”Vækstprisen” er heller ingen undtagelse. Der
var fejl i både Horsens og Nivås indberetninger, og det var ikke uden betydning, da Horsens og
Nivå lå henholdsvis nummer et og to. Til gengæld havde Signaturen snydt Bagsværd, som blev noteret for alt for lille fremgang. Disse tre fejl er nu rettet i den nye tabel, og det betyder, at Roklubben
Stevns er blevet ny duks. Signaturen håber så, at tabellen denne gang afspejler virkeligheden, men
finder I fejl, er I meget velkommen til at skrive til lthygesen@youmail.dk
Du kan se Væksttabellen andet sted her på roning.dk
lthygesen@youmail.dk

