Nakskov Roklubs resultat i Motionsturneringen 2012

Mindre gennemsnit, men flere roere
Af Leif Thygesen
Som oplyst ved afslutningsfesten af formand Morten
Knudsen, er der endnu ikke noget officielt kilometerregnskab for rosæsonen 2012. Men i kraft af vores
deltagelse i Dansk Forening for Rosports Motionsturnering er der et uofficielt kilometertal, som vi kan
sammenligne med 2011.
Motionsturneringen er en uhøjtidelig kilometerkonkurrence for alle landets roklubber, hvor man indrapporterer antal roede kilometer, antal roere, der har
været på vandet og det deraf følgende gen-
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nemsnit. Der udregnes så en placering og da man regner med gennemsnit kan man sammenligne både store
og små roklubber. Cirka 53 klubber fordelt over hele
landet deltager i løjerne i hver runde, og lad det være
sagt med det samme Nakskov Roklub, er ikke helt
med i toppen. Faktisk slutter vi i år som nummer 54
ud af 55 klubber i sidste runde, så der er plads til forbedringer.
I tabel 1 kan du med blå skrift se hvordan Nakskov
Roklub har været placeret i løbet af 2012 og med rød
skrift resultatet fra 2011 på samme tidspunkt.

Tabel 1. NRs placering i Motionsturneringen 2012 - 2011
Måned
Gennemsnit
Placering
April
59,297 - 44,357
2. div. nr. 9 - 3. div. nr. 10
Maj
65.545 - 80,848
4. div. nr. 3 - 3. div. nr. 10
Juni
102,271 - 120,911 4. div. nr. 5 - 4. div. nr. 4
Juli
128,188 - 143,978 4. div. nr. 9 - 4. div. nr. 5
August
153,981 - 181,174 4. div. nr. 11 - 3. div. nr. 10
September 168,887 - 213,500 4. div. nr. 11 - 4. div. nr. 5
Oktober
181,566 - 226,326 4. div. nr. 14 - 4. div. nr. 7
Som det fremgår, er det i år dårligere resultater, der
opnås både når vi ser på gennemsnit og på placering.
Men inden vi nu helt opgiver ævred, skal det bemærkes, at vejret i år har sat en kraftig dæmper på roaktiviteten over hele landet. Næsten alle roklubber melder
om dårligere gennemsnit end sidste år. I 2011 blev
Motionsturneringen vundet af Randers Roklub med et
gennemsnit på 621,957. I 2012 vinder Randers Roklub igen Motionsturneringen, men denne gang med
et gennemsnit på 567,560. Randers´ nedgang svarer til
cirka 8 procent, mens Nakskov må konstatere en til-

Tabel 2
År
Antal roere
2009 54
2010 48
2011 46
2012 53

bagegang på næsten 20 procent. Så det er altså ikke
dårligt vejr alt sammen.
En anden parameter, der kan ødelægge gennemsnittet,
er hvis man får mange nye medlemmer. Nye medlemmer trækker i starten gennemsnittet ned, da de
ikke ror så langt under instruktion. Og her kan vi faktisk godt finde en del af forklaringen på Nakskov Roklubs lavere gennemsnit. I tabel 2 kan man se antallet
af roere, der har været på vandet i årene 2009 - 12.
Gæsteroere tæller ikke med i denne statistik.

Som det fremgår, er det altså for første gang i tre år
lykkedes at vende udviklingen, så vi igen bliver flere
aktive medlemmer af Nakskov Roklub. Procentmæssigt er fremgangen i antallet af medlemmer cirka 15,
så det er egentlig slet ikke så dårligt.
Hvis vi så håber, at de nye medlemmer vil være flittige på vandet i 2013 og vi samtidigt igen kan øge medlemstallet, ja så er der måske håb for Nakskov Roklub, selvom der bestemt er langt op til fordums styrke.
Men lad os glæde os over stigningen i medlemstallet
for første gang i tre år.
Stor aktivitet da vi holdt jubilæumsreception

NR samlet resultat i Motionsturneringen
Resultat 2012:
53 roere 9.623 km. Gennemsnit: 181,566 km/roer
Resultat 2011:
46 roere 10.411 km. Gennemsnit 226,326 km/roer
Resultat 2010:
48 roere 12.663 km. Gennemsnit 263,813 km/roer
Resultat 2009:
54 roere 13.244 km. Gennemsnit 245,259 km/roer
FNIS-pigerne var den første båd på vandet, da vi
hejste standeren.

