
Nakskov Roklub rykker for vildt 
 

Af Leif Thygesen 

Som omtalt på www.roinfo.dk ender Nakskov Roklub i år på en smuk fjerdeplads, når vi ser på tilvæksten i det 

gennemsnitlige antal roede kilometer i Motionsturneringen. Du kan læse artiklen her: 

 

http://www.roinfo.dk/motionsturneringen/hvor-meget-bidrog-din-klub-til-den-nye-rekord-i-

motionsturneringen#.WDWgHYWcFZU 

 

Tabel 1 viser resultatet for Nakskov Roklub i de otte år, som Motionsturneringen har eksisteret. 

 

 
 

Tabel 1 er i diagrammet ”Medlemstal og gennemsnit” omsat til en graf og et søjlediagram, hvor søjlerne viser 

medlemstallet og grafen gennemsnittet.  

 

 
 

Groft sagt kan man sige, at når medlemstallet stiger falder gennemsnittet, men i de sidste fire år er det trods alt 

lykkedes at få hævet gennemsnittet. I årene 2013, 2014 og 2015 er det små skridt frem, men i 2016 tager vi så et 

syvmileskridt og hæver vores gennemsnit med 78,524 kilometer pr. roer. Samtidigt har vi fire mand over 1000 

kilometer på kilometerstatistikken – det er mange år siden, det sidst er sket. 

 

Grund til jubel 

Jo, der er grund til jubel, og det kan være svært for formanden (og os andre) at få armene ned – så svært, at det er 

besværligt at vaske hår, men så er det jo godt, at formanden ikke har så meget hår. Der er ikke noget, der er så galt, 

at det ikke er godt for noget. 

Men inden træerne nu vokser ind i himlen, så har vi stadig plads til væsentlig flere medlemmer, og vores 

medlemsprofil er stadig til den forkerte side aldersmæssigt – vi mangler nogle ungdomsroere. Samlet ender vi i 

År Medlemmer Gennemsnit

2009 54 245,259

2010 48 263,813

2011 46 226,326

2012 53 181,566

2013 41 236,561

2014 55 238,618

2015 47 240,809

2016 54 319,333



Motionsturneringen som nummer ni i 3. division, hvilket svarer til en 39. plads ud af 48 klubber. Landsgennemsnittet 

er på 378,298 km/roer, så vi mangler 58,965 km/roer for bare at nå op til landsgennemsnittet. Jo, der er fortsat 

rigeligt at tage fat på – men 2016 var en sæson, hvor Nakskov Roklub tog et skridt i den rigtige retning, og det kan vi 

glæde os over. 
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