Fremgang i antal roede kilometer
Af Leif Thygesen
Atter i år har Nakskov Roklub deltaget i Motionsturneringen, der er en uhøjtidelig kilometer-konkurrence
for danske roklubber, hvor man sammenligner ud fra, hvad de aktive roere har præsteret i gennemsnit.
Ved afslutningsfesten blev det oplyst, at der tilsammen var roet 13.085 kilometer i Nakskov Roklub, men
dette tal skal renses for kilometer roet i de udstationerede både, gæsteroere og andre ”lånte fjer” – så når
tallet er korrigeret for dette havner vi på 9.699 kilometer roet af 41 roere. Det giver et gennemsnit på
236,561 km/roer, hvilket udløste en plads som nummer fem i 4. division i Motionsturneringen.

Et koldt forår blev afløst af en god sommer og
det udnyttede Nakskov Roklubs medlemmer til
at få nogle gode ture på vandet. Her er det
Morten Knudsen og Freddy Thygesen, der har
perfekt rovejr den 8. juli 2013.
Foto Leif Thygesen
Det lyder måske ikke særligt prangende, men sammenligner man med sidste år, er der faktisk tale om en
pæn fremgang på over 30 procent. Sidste år var der 53 roere, der havde roet tilsammen 9.623 kilometer,
hvilket gav et gennemsnit på 181,566 km/roer. Desværre skyldes fremgangen i gennemsnittet jo, at vi er
blevet færre, der ror mere. Så strengt taget må målet for næste år være at få gennemsnitte ned ved at få
flere på vandet!
Placeringsmæssigt er der også sket en væsentlig forbedring, hvor vi sidste år endte som nummer 14 i 4.
division (samlet nummer 54 ud af 55 klubber) slutter vi som sagt i år som nummer fem i 4. division eller på
en samlet 45. plads. Så der er tale om en forbedring på ikke mindre end ni pladser.
Henover sæsonen har vi opnået følgende placeringer
Dato
Gennemsnit km/roer (2012) Placering
30. april 2013
21,143 (59,297) 3. division nr. 10
31. maj 2013
58,243 (65,545) 4. division nr. 3
30. juni 2013
98,405 (102,271) 3. division nr. 10
31. juli 2013
134,921 (128,188) 4. division nr. 4
31. august 2013
175,780 (153,981) 4. division nr. 5
30. september 2013
213,683 (168,887) 4. division nr. 6
31. oktober 2013
236,561 (181,566) 4. division nr. 5

Som man kan se var vi i år ramt af en senere standerhejsning og det meget kolde forår, men i løbet af juli fik
vi mere end indhentet det forsømte.
Som det fremgår lykkedes det i sidste runde at avancere en enkelt plads i tabellen fra 4. division nummer
seks til 4. division nummer fem. Det fik Motionsturneringens journalist (det er også mig) til at skrive
nedenstående i sin reportage fra 7. runde i Motionsturneringen:
For Signaturens klub Nakskov Roklub er det ren jubel, fryd og gammen. Det er virkelig vanskeligt at skrive
dette lille afsnit – det er meget svært at få armene ned. Ja, Signaturens smil er faktisk så bredt, at dem der
stiller sig ved siden af mig, må flytte sig. Årsagen til denne begejstring? For første gang siden 2010
avancerer Nakskov Roklub i sidste runde. Godt nok kun en enkelt plads – nøjagtigt som i 2010, men når man
er vant til, at der i sidste runde uddeles tørre tæsk, ja så er det en ”sejr” der giver genlyd i Nakskov Roklubs
klubhus på Sydkajen ved Nakskov Havn. Og så er årets resultat i øvrigt over 30 procent bedre end sidste års
resultat. Ubekræftede rygter vil vide, at der er ved at blive planlagt reception og fest på grund af det flotte
resultat – men det er kun rygter. Men endelig – endelig kan der skrives en positiv historie fra Nakskov - og
det er ikke sket siden 1660, hvor man som afslutning på den sjette svenskekrig kunne meddele, at
svenskerne havde forladt Lolland – siden har nyhederne fra Lolland i de landsdækkende medier drejet sig
om kriminalitet, tomme huse, arbejdsløshed, socialt armod, konkurser, firmalukninger og alle andre
dårligdomme som kan nævnes. Så på Lolland er vi virkelig glade for de små sejre, som vi trods alt vinder.
Signaturen alias Leif Thygesen har
startet rygter om, at der skal
holdes fest i Nakskov Roklub på
grund af avancement i sidste
runde i Motionsturneringen. Det
sker dog næppe.
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