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Roklubben
Furesø får
fornyet URO9000
certifikat
Roklubben Furesø fik i forbindelse
med festligholdelsen af klubbens 50
års jubilæum den 11. juni fornyet sit
URO9000 certifikat.
Det er 3. gang, at Roklubben Furesø
får overrakt et URO9000 certifikat
som bevis på, at klubben er en ungdomsvenlig roklub. URO9000 tildeles
kun klubber, der gør et målrettet
arbejde for ungdomsroere.
For at blive URO9000 godkendt skal
roklubben opfylde en række krav,
som alle er med til at understøtte
ungdomsroningen, og som betyder at
ungdomsroerne tilbydes en række
aktiviteter af høj kvalitet.
Roklubben Furesø har i mange år
haft stor fokus på ungdomsroning
med mange aktivitets- og træningstilbud til unge roere, og klubben
opfylder derfor kravene til fortsat at
kunne kalde sig en ungdomsvenlig
roklub.

Læs mere om URO9000 på roning.dk
under Ungdom. Her kan du også se
en liste over de roklubber, som tidligere er URO9000 godkendt.
Venlig hilsen
Peter Froskov,
formand for ungdomsudvalget

In Memorial

Ib Hjenner
Et af roklubbens mangeårige medlemmer har efter lang tids kamp med
sygdom måttet give op.
Ib Hjenner har været meget aktiv i
klubben, hvor han har været materielforvalter og formand i en årrække, og
blev p.g.a. sin store indsats i og for
klubben udnævnt til æresmedlem.
Men det er nok den anden side af Ib,
vi vil huske længst: »Mennesket IB«.
En god ven, en glad rokammerat, en
villig hjælper og altid med små kvikke bemærkninger, der aldrig var
sårende. Ib var stor og robust udvendig, men blød indvendig.
Vi vil savne ham!

Kalender
Kontingent

Klubkalender
Lørdag, 27/8 kl.16.00:
KANINDÅB.
Lørdag, 10/9:
VM på FURESØEN i Rungsted.
Se opslag i bådhallen.
Søndag, 25/9 kl. 9.00:
LYNGBYTUR.
Lørdag, 29/10:
STANDERSTRYGNING.

Kontingentet opkræves halv- eller
helårlig forud:
Juniorer (indtil 18 år) . .400 kr halvårlig
700 kr. helårlig
Seniorer . . . . . . . . .650 kr halvårlig
1.200 kr. helårlig
Passive . . . . . . . . . . .300 kr. helårlig
Indskud seniorer 200 kr., juniorer
100.
Halvårligt kontingent betales senest
27. februar/31. juli.
Soldater og medlemmer over 18 år
under uddannelse betaler juniorkontingent. Ansøgning med kopi af
studiekort eller lign. dokumentation
til kassereren.
Kontingentet skal betales forud og
restance medfører tab af retten til at
benytte klubbens materiel (ligesom tab
af
stemmeret
på
generalforsamlingen).
Ved rykning betales kr. 25.
HUSK MEDLEMSNUMMER PÅ
GIROKORTET!!!

Efter Kanindåben
Ca. kl. 18.00 kan
alle der har lyst
hygge sig med
medbragt mad.
Grillerne tænder ca. kl. 17.30

Onde tunger påstår at vores formand
føler sin position truet, idet han er set
gøre tilnærmelser til kajakklubben.
I øvrigt har flere øjenvidner set en
kajak flyde rundt nær roklubben med
bunden i vejret.
Kan disse iagttagelser mon have
noget med hinanden at gøre?
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Den
nye
båd

Frit efter H. C. Andersen

Der var en gang for mange år siden, i
hvert fald fem, en roklub, der lå ved
den yndigste sø. Den havde mange
flittige medlemmer, og mange dejlige
både. Men da nogle af bådene var
gamle og roklubben efter fem år ville
fylde 50 år, besluttede klubbens konge
at bestille en ny båd. Det skulle være
en 2’er med plads til bagage ifald den
også skulle sejle på fremmede vande.
Den gæve bådebygger ville gerne gøre
en sådan båd og lovede at den ville blive klar om fem år, i tide til fødselsdagen.
Så oprandt den store dag. Alle var
mødt op med borgmesteren i spidsen
og alle mennesker råbte ”Iiih” og
”Aaah” da den nye båd blev vist frem.
Den var ganske vist ikke af træ, som
var lovet, og den var i hvid plastic og
lavet af en helt anden bådebygger. Den

blev dog døbt efter alle kunstens regler
og kom til at hedde ”Skalleslugeren”.
Alle glædede sig til at komme ud og
prøve den nye båd, som lå der og så så
køn ud.
Næste dag oprandt, og den første der
kom til roklubben, hvor den nye kønne båd skulle ligge, udbrød forskrækket: ”Men der er jo ingen båd!!”, og alle
andre råbte med i kor: ”Der er jo ingen
båd!! Nej, for der var ingen båd. Det
hele var bare en luftspejling; som en
fjært i sommervinden. Pludselig er den
der og alligevel ikke. Hvad mon borgmesteren dog ville sige, hvis han vidste, at han havde døbt en båd, som
ikke var der?
Og da det er en rigtig historie, kan vi
da røbe, at hvis du vil ud at ro i den nye
båd, skal du først spørge en anden
roklub om lov.
CXCII

Den
nye
vandrepokal!
Gaven fra Holte
Roklub regner vi med,
vil blive brugt i den
ånd, den er givet:
Som pokal, der hvert
år vil blive givet til en
Furesø-roer, der har
gjort sig specielt
bemærket, enten ved
sin måde at være på,
sin præstation som
roer eller sin indsats
for roklubben.
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VM 2005
Rungsted
Allerede på nuværende tidspunkt er holdene forhåbentlig sat og træningen i fuld gang så vi kan
bevare pokalen i klubben???
Nærmere oplysning om den efterfølgende fest vil
komme på et opslag i bådhallen.

Lejligheden blev også benyttet til, at
roforbundet overrakte et ”URO 9000
certifikat” som bevis på, at ungdomsarbejdet i klubben har en høj kvalitet.
Efterfølgende var der et større traktement, som vist faldt i alles smag.
Selv Værløsegardens musikanter,
som var med til at gøre dagen festlig,
tog godt for sig af retterne. Og mange
medlemmer blev hængende til det
sluttede, så de måtte skynde sig hjem
og klæde om til aftenfesten i Farum
Park.
Her deltog ca. 85 medlemmer i alle
aldersklasser i et flot arrangement
med lækker mad og drikke. Jesper
havde skaffet et 5 mands orkester
”Hackensack”, som spillede, så det
kunne høres i det meste af Farum, og
det næsten til den lyse morgen.
En forsigtig konklusion må være at
det var en meget vellykket dag med
mange positive ord om klubben,
arrangementerne og vejret.
Der skal også her lyde en tak til alle,
som var med til at gøre dagen festlig,
ikke mindst til de mange som gav en
hjælpende hånd med at få det hele til
at klappe.
Jens Risum

John Holten - 90
3. oktober fylder een af roklubben gamle kæmper
90 år.
Furore siger hjertelig tillykke på dagen.
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Jubilæumsfest
hele dagen
Der blev snydt med selve dagen, men
bestyrelsen havde en heldig hånd ved
at lægge både reception og aftenfesten på den 11. juni – altså godt en
måned for tidligt i forhold til den rigtige fødselsdag, som var den 12. juli,
hvor klubben blev 50 år.
Vejret var perfekt til receptionen,
hvor der deltog ca. 150 medlemmer
og gæster (de fleste indbudte!). Der
var flot pyntet op overalt, blandt
andet med flagalle helt op til Frederiksborgvej.
Receptionens mest synlige bevis for
eftertiden var dåben af hele 6 nye
både. Fadderne til disse både: borgmester Jesper Bach, viceborgmester
Morten Pflug, amtsidrætsudvalgets
formand Asger Løvskjold, bankbestyrer Piet Henrik Petersen, roforbundets formand Morten Espersen samt
æresmedlem Ib Jenner kom hver
især med interessante og muntre
bemærkninger i relation til klubben
og roningens mange glæder.

For dem som løbende følger med på
klubbens hjemmeside og/eller på
DFfR’s hjemmeside er dette ingen
nyhed – Henrik Stephansen og Niels
Henrik Stene har igen repræsenteret
klubben på ypperste vis – ved de åbne
nordiske mesterskaber på Sorø Sø
blev de kåret som 3-dobbelte nordiske mestre i henholdsvis dobbeltsculler, dobbeltfirer og otter.
Sorøregattaen blev i år afviklet i
fremragende dansk sommervejr.
Ud over de enkelte løb var der i år
tilføjet en ekstra spændingsfaktor,
idet regattaen også var sidste bedømmelse af roerne for udtagning til
Junior VM.
Siden foråret har Henrik og Niels
Henrik trænet intensivt i dobbeltfirer sammen med deres makker fra
sidste år Martin Skovsgaard, Roskilde Roklub og – i forhold til succesbåden fra sidste år - en ny mand på holdet, Christian Nielsen fra Randers
Roklub.
Nu ligger Randers jo ikke ligefrem
geografisk placeret mellem Furesøen
og Roskilde, så de jævnlige træningssamlinger har kun kunnet lade sig
gøre ved, at Christian på skift er blevet indkvarteret hos de andre 3, hvor
hjemmefronten så har fået fornøjelsen af ekstra madlavning og vask –
tak for støtten.
Målet med træningen har hele tiden
været klart – udtagelse til junior VM
i Brandenburg august 2005 – og på
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trods af at båden vandt komfortabelt
begge dage, så var det interessant at
følge roere, træner og supportere
(primært forældre) under forberedelser til løbene (finjustering af båden,
bliv i skyggen, drik rigeligt, planlægning af løbet), selve løbet og efter
løbet, hvor det primært var tider, der
blev studeret, da det ikke var nok
’bare’ at vinde komfortabelt – dansk
roning udtager nemlig ikke hold, der
ikke forventes at kunne klare sig
hæderligt – så der skulle helst roes på
en idealtid med maksimalt tillæg på
20 sekunder.
Der var samtidig en ekstra spænding
indlagt, for selvom at målet var udtagelse i dobbeltfirer, så er Henrik og
Niels Henrik også så gode i dobbeltsculler, at udtagelse her var en reel
mulighed.
Tiderne var selvfølgelig uendeligt
længe om at dukke op, men udtagelseskomiteen var til gengæld hurtige.
Sidste løb var knap overstået før
udtagelserne blev offentliggjort – og
mens disse linier skrives er holdet
med træner Jørgen Andersen
ankommet til Tyskland.
Og der er lagt op til spænding ved
junior VM – i alt 23 hold deltager i
dobbeltfirer, hvoraf vi måske kender
2 fra Hamborgregattaen i juni. Hele
Europa er med - øst, central og syd,
tidligere sovjetrepublikker og sågar
Japan og Zimbabwe, så der må regnes med hård konkurrence.
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