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til at vinde VM-guldet, betyder deres
resultater i forårets og sommerens
løb, at man må sige: Ja, selvfølgelig
– hvem ellers? Guldmedaljerne er
også i år vundet som perler på snor.
Blandt andet blev Henrik Stephansen
og Nils Henrik Stene nordiske mestre
i dobbeltsculler og dobbeltfirer i Norge i juni. Ved NM satte de også banerekord. På Norges Nationalstadion,
Årungen Rostadion, vandt de guldet i
dobbeltsculler i tiden 6:29.65.

VM-guldet er kulminationen på fire
års bevidst slid med træning, træning
og atter træning. Da drengene sidste
år havde været til junior-VM i dobbeltfirer, satte de sig som mål i 2006
at kæmpe sig til en medalje ved juniorVM i dobbeltsculler. De har været
målbevidste og resultatorienterede.
Netop det er vejen frem i international roning, så det bliver spændende at
følge drengene, når de næste år bliver
mænd!

VM-guld til Furesø
Nils Henrik Stene og Henrik Stephansen vandt guld i dobbeltsculler ved
verdensmesterskaberne i roning for
juniorer i Amsterdam 5. august 2006.
Der blev skrevet historie i Roklubben Furesø, da Henrik Stephansen,
Nils Henrik Stene og træner Jørgen
Andersen kom hjem med VM-guldmedaljer om halsen. Sejren blev vundet den 5. og fejret i klubben den 6.
august. Omkring 100 gratulanter var
mødt op og modtog medaljevinderne
og deres træner som var der kommet
kongeligt besøg til klubben. En portal
af årer modtog de glade vindere med
maner!
I Amsterdam vandt Nils Henrik
Stene og Henrik Stephansen World
Rowing Junior Championships 2006
i dobbeltsculler for juniorer i deres
hidtil bedste tid, 6:23.81, hvilket var
ny banerekord i junior dobbeltsculler
på Bosbaan Rostadion. Den tidligere
rekord var 6:30.02, sat på det 70 år
gamle rostadion i 1990.
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Guldet blev vundet foran Kroatien,
Tyskland, Polen, Rusland og Slovenien. Danskerne havde disponeret løbet
meget fornuftigt, så der var kræfter
i behold til at accelerere få hundrede
meter før mål og afslutte et meget
spændende løb med guldmedaljer. Det
er 10 år siden, Danmark sidst vandt
en VM-medalje for juniorer.
Stene og Stephansen vandt VM-guldet i den bådtype, hvor der var flest
deltagere ved junior-VM, nemlig 28.
Ved junior-verdensmesterskaberne
roning skelnes der ikke mellem forskellige vægtklasser, og de roere,
Furesø-drengene vandt over, var
noget større end danskerne. Stene og
Stephansen har en højde, der gør, at
det bliver i letvægtsklassen, de skal
gøre sig gældende som seniorer. I letvægt må gennemsnitsvægten for herrer ikke overstige 70 kg på en holdbåd.
Drengenes mål er at ’komme i vægt’
til næste sæson.
Selv om drengene ikke var favoritter
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Fejring af vores juniorverdensmestre
- del 2

I uge 31 var jeg i Amsterdam for at
følge vores kaproere til juniorverdensmesterskaberne 2006.
I takt med at resultaterne udviklede
sig perfekt - direkte fra indledende til
semifinalen - var jeg i telefonisk kontakt med formand Kim, og vi aftalte at
Nils Henrik, Henrik og Jørgen skulle
hædres med en reception i klubben,
hvis drengene fik en plads i finalen.
Finalepladsen blev opnået i suveræn
stil fredag - og alle der mødte op i
klubben søndag (eller som mig kun
har set billederne) kan bekræfte, at
arrangementet var en succes.
Da vi har tradition for at begave gode
resultater med en lille ting fra klubben, gik kaproningschefen på powershopping i de opstillede boder på regattapladsen ved Boosbaan for at se, om
der var noget relevant - og faldt over 2
roveste i grøn og sort - lidt i klubbens
farver.
Tilbage i Danmark suppleredes med
en jakke i goretex-fleece til træneren
- og så tog Kim over med design af
broderi med navne og begivenhed, så
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Mit idol
Henrik Stephansen og Niels Henrik
Stene.
Henrik Stephansen og Niels Henrik
Stene også kendt som Steph og Stene
er mine idoler. De er hhv. 17 og 18
år og ror i samme klub som jeg og
ror i aldersklassen 16-18 år, hvilket
betegnes som junior A. Alligevel har
de tit deltaget i seniorløb og vundet,
og Steph har slået verdensrekorden i
romaskine to gange uden at falde om
ligesom nogle af de andre.
Stene og Steph har bl.a. vundet 2
guldmedaljer til Danmarks-mesterskaberne udendørs. Sidste år deltog
de begge individuelt som seniorer i
”Pondus cup”, hvor de begge meget

forbløffende tog guldmedaljerne i
hver deres løb.
Jeg har tit talt med Stene og Steph,
og jeg synes, de er nogle rigtig venlige
personer, selv om de er meget ældre
end mig. Personer, der vinder noget
stort og måske laver en rekordtid,
kan virke meget selvcentrerede, men
Stene og Steph er meget udadvendte
og venlige.
Stene og Steph er mine idoler, fordi
jeg synes, de er gode roere og samtidig gode mennesker. De er mine store
forbilleder, og jeg håber, at jeg kan
gøre noget i retning af, hvad de har
gjort, selv om jeg nok aldrig bliver
lige så gode som dem.
Skrevet af Thomas Henney

gaverne kunne personaliseres - specielt nu hvor vi kunne udbasunere for
omverdenen, at vi havde 2 verdensmestre !!
Så manglede vi bare en tidspunkt,
hvor mange af klubbens medlemmer
var samlet - og skønt kanindåben primært er for kaninerne - så lånte vi
lige 10 minutter af arrangementet.
Jeg skal her overfor de tilstedeværende beklage den dårlige timing i forhold til spisningen, men vores nuværende Værløse borgmester, der mødte
op med en flaske champagne til hver
af roerne og deres træner, er lovligt
undskyldt - han er ikke bekendt med
roeres ringe tålmodighed, når der er
mad på bordet.
Af samme årsag var fejringen relativt
kort - en skriftlig hilsen fra Lilla Edets
roklub i Sverige, et par ord fra kaproningschefen med gaver fra klubben og
endelig champagne og borgmesterord
fra Jesper Bach - hvorefter vi overgik
til et brag af en overdådigt arrangeret
kaninfest.
429 - rong
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Kanindåben
19. august 2006
Dagen begyndte med let tåge og skyer. Den sidste dag som kaniner skulle
afsluttes med en tur på søen. Det blev
en dejlig tur, hvor solen nåede at dukke frem. Undervejs prøvede vi at fritte vore medroere for eftermiddagens
kommende strabadser. Det fik vi ikke
meget ud af og vore bange anelser
blev større, da vi i bådhuset så baljer
og badebassiner samt en vikingebåd.
Klokken blev 17 og pludselig stod
vi der, 14 kaniner med meget lange
ører, gulerod i hånden og fødderne i
vand. Vilde råb fra søen overdøvede
alt. Kong Neptun ankom med hele sit
følge på en drabelig båd. De vildeste
vilde satte kursen mod os, udstyrede
med alverdens smøremidler . Smurte
blev vi – kulør i håret, ketchup i ører-

ne, remoulade i nakken - og adskillige andre steder på kroppen. Bierne
sværmede og stak.
Kong Neptun læste højt fra papyrussen og dåben fortsatte. Endnu flere
ulækkerier væltede ned over os. Kys
på dronningens sirupsindsmurte,
soyabalsamerede og pølsebelagte ankler. Hvin og hyl mens turen gik til de
søtangs- og spaghettifyldte zinkbaljer,
hvor vi blev omhyggeligt badet sammen med døde sild og makreller. Et
befriende kast ud i Furesøen afsluttede 14 kaniners liv og op af vandet
steg 14 Furesøroere.
Vi blev fejret med manèr. Super aften
med lækker mad, festligt selskab, herlig musik, stjerneklar himmel og dans
til den gryende morgenstund.
Et helt igennem veltilrettelagt arrangement.
Mange hilsner fra 488 og Hanne 486

Tale til kaninerne

Kære nye døbte, kære roere, kære jer,
som ikke er døbt - også bedre kendt
møg-kaniner.
Kære kaniner – se hvor I griner
Se hvor I smiler et lettelsens smil
Dåben var blodig – øre blev klippet
Og kroppen blev malet i regnbuekulør
Ja det er ovre - nu er I store
Store som alle de rigtige roere
Kanindåb er godt.
Er dåben:
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-

en uddrivelse af den sidste rest af
en landkrabbe?

-

er det optagelsesprøve, som nye
medlemmer skal igennem for at
kunne føle sig som rigtige roere?

-

er det noget, vi gør, fordi vi, rigtige
roere, synes det er sjovt at drille
jer?

-

er det, fordi vi kan lide at lege?

-

er det en anledning til at holde
fest?

Svarene ligger ikke umiddelbart for
– jeg har søgt på nettet og kan konstaterer at - alle roklubber holder kanindåb – men hvorfor, det henstår noget i
det uvisse?
Alle klubber skriver, at det er en sjov
begivenhed, en vigtig begivenhed, ja,
selv roere som skriver om en dåb, de
selv har været igennem, synes det sjovt
bagefter – måske er det lettelsen over,
det er overstået, der skinner igennem.
Nogle klubber har valgt nye veje, hvor
der ikke drilles, som de skriver, det er
for at følge med udviklingen, hvilken
udvikling det så er de følger, er ukendt
for mig!
Vi behøver ikke følge med udviklingen
på dette område. Kaninadåben er tradition og som for alle traditioner gælder, at de er kun traditioner, fordi de
ikke ændres – dette er jo det, der gør,
at man kan kende dem.
Det er ikke alle medlemmer i vores
klub, som er døbt. Dette faktum inspirerede os i en periode til at arbejde på
reglement for møg-kaniner.
Definitionen af en møg-kanin er enkel:
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d.v.s en som aldrig er blevet døbt.
Indholdet i dette reglement skulle
selvfølgelig indeholde regler som
kunne motiverer møg-kaninen til at
blive døbt – eksempler på regler kunne
være:
-

skal medbringe Gl. Dansk på søndagsrotur

-

aldrig at sige de rigtige roere
imod

-

altid at træde til side, hvis de står i
vejen for en rigtig roer

-

altid være de sidste, som fik plads
på en klubtur

-

ikke muligt at opnå sculleret og
styrmandsret
Og vi kunne sikkert have fundet på
flere!

Til sidst! Hvorfor er det så, vi har
gjort det ved jer, som vi har gjort? Det
er ikke, fordi vi er onde, måske er vi
lidt drillesyge? I kan jo komme med
jeres vurdering
Men et er sikkert. Vi gør det for at byde
jer rigtigt velkomne blandt søens folk
- for at I endeligt kan kalde jer selv
rigtige roere – ja, I har bestået optagelsesprøven/ritualet – I er nu en del af
stammen – prøvetiden er forbi – I har
bevist, at I som rigtige roere også kan
tage det sure med søde, og at I er store
nok til at blive drillet og grinet af. I vil
for altid være at betragte som roere - I
har vist den rigtige ånd.
Velkommen I rigtige roere.

Men vi har aldrig skrevet det! Måske
fordi vi ved, at medlemmer i vores
klub er så enerådige, at vi aldrig ville
kunne få dem til at efterleve reglerne
– måske fordi sådanne regler ikke
er motiverende, og måske også fordi
tiden nok er løbet fra regler som disse
– men sjovt er det nu at tale om, når
man selv er rigtig roer.
Når vi nu ikke har et møg-kanin reglement, hvad har vi så på papir? Vi
har et dåbsbevis til Jer – pas godt på
det – det kan i fremtiden i en ny klub
spare jeg for meget.

Standerstrygning
Lørdag, 28. oktober
fra kl. 16.00
kl. 16.00: Standerstrygning
kl. 16.30: Reception
ca. kl. 18.00: Fællesspisning
af medbragt mad
Vin, øl og vand til klubbens
helt specielle priser

Ungdomsfolder
Ungdomsudvalget har igennem nogen tid arbejdet på en folder, der har til formål at reklamerer for roklubben. Folderen henvender sig til børn og unge, og
giver en kort gennemgang af, hvad vi foretager os i roklubben, af rorelaterede
såvel som sociale aktiviteter.
Alle vil med Furoere få tilsendt et eksemplar af folderen. Folderen kan gives
videre til unge bekendte, der er interesserede i at prøve at ro eller bare se klubben. Hvis ikke en folder er nok, vil der ligge flere eksemplarer i roklubben.
Udover at folderen bliver sendt ud med bladet, vil den også blive sendt til skoler, biblioteker og fritidsklubber i lokalområdet, og på den måde forhåbentlig
fange endnu fleres interesse.
Med venlig hilsen
Ungdomsudvalget
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Sommertur til Ry
og Silkeborg

I weekenden 1.-3. september var 16
af klubbens medlemmer på klubtur
til Ry og Silkeborg. Turen startede fredag morgen kl. 7.00, hvor vi
mødtes ved klubben til fordeling i
bilerne. Næste naturlige stop viste
sig at være Kildebjerg rasteplads,
hvor de fleste af os fandt det passende at drikke morgenkaffe. Midt på
formiddagen nåede vi efter lidt søgen
roklubben i Ry. Her havde fortroppen allerede sat både i vandet, så vi
kunne udnytte resten af dagen til det
yderste.
Planen for fredagen var 24 km. roning med frokost ved Mossø. Vel fordelt
i bådene gav vi os ud på de første få
hundrede meter af etapen, hvorefter
bådene skulle bæres over en vej slusen ved Ry er ikke dimensioneret
til robåde!
Og så kunne vi komme af sted for
alvor - op ad Gudenåen, over søer,
forbi masser af smuk skov - gennemført smukke omgivelser. Vejret kunne
ikke helt holde tæt; der var småbyger med jævne mellemrum, så der
var pauser for at tage regnjakker af
og regnjakker på - og af - og på....
Vi var dog enige om, at vejret var
langt, langt bedre end vejrudsigten
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havde antydet - i hvert fald indtil vi
skulle spise frokost. Da øsregnede
det... Efter frokosten var der kaffe
og Birgits citron- og limekokoskage.
Mums!!
På tilbagevejen sejlede vi ned ad åen;
det kunne mærkes - fremdriften var
imponerende!! Og ikke mindst kunne
det mærkes, da det på et tidspunkt
gik op for os i den forreste båd, at nu
var vi vist alene på banen - vi måtte
tage den opstrøms igen for at finde ud
af, hvor alle de andre dog var blevet
af. Vi nåede at undre os meget og
blive noget urolige, men det viste sig
heldigvis at være noget så banalt som
at den sidste båd havde misset indsejlingen til Gudenåen. Det var vist
noget med kolde fødder og skoskift....
Tilbage i klubben blev dagens distance
sat til 27 km., hvilket ingen protesterede mod. Dagens menu var masser
af sen pizza - da pizzeriaet omsider
havde kæmpet sig igennem vores
kæmpeordre hen mod klokken 9, var
vi alle ret sultne. Efter maden og
kaffen (med kage) begyndte øjnene
at blive små, og nattesøvnen lokkede.
Det skulle dog komme til at vare lidt,
før vi fik nattero, da nogle unge roere
fra Århus også var blevet sultne og
først var færdige med at spise hen
mod midnat...
Næste morgen drog vi mod Silkeborg.
Silkeborg Roklub er udstyret med
lifte til deres både, så Peter fik en
lynuddannelse som kranfører. Der
var almindelig enighed om at bevilge
materielforvalteren et studieophold i
Silkeborg .
Denne dag viste vejret sig fra sin
absolut pæneste side. Vi havde solskin og stille vejr – langt, langt fra
vejrudsigternes monsunudsigter.
Så det blev en dejlig tur – igen
opstrøms på udturen; denne gang
roede vi til Ry Roklub. Undervejs
holdt vi pause ved Himmelbjerget
– det viste sig at være temmelig
dårligt timet, da vi kun lige havde
lagt til, før den ene turbåd efter den
anden ankom og tvang os til at lægge

bådene i lag ved det alleryderste af
anløbspladsen. Og vi havde kun lige
med en del besvær lagt fra igen, før
alle turbådene dampede af og efterlod
anløbspladsen gabende tom. Tjahh…
Ellers foregik turen uden dramatik.
Ingen blev væk, og vi nød de smukke
omgivelser og de nye synsindtryk.
I anledning af det gode vejr var der
også meget anden trafik på søerne
og i åen, så der var hele tiden nok at
se på.
Frokosten var endnu et højdepunkt.
Den nåede vi til først på eftermiddagen, og vi var godt nok sultne! Der
var rift om maden, ikke mindst om
skinkesalaten, som Henning en overgang forsvarede med næb og kløer.
Det viste sig nu, at der var nok til
alle af det hele – mere end rigeligt,
faktisk! Efter også at have gjort kål
på Patricks mindeværdige rabarberkage, var det tid til tilbageturen.
Selv om det nu gik medstrøms, begyndte kilometrene at sætte sig deres
spor. Farten tog mere og mere af,
efterhånden som vi nærmede os
Silkeborg igen. Det medvirkede nok
også en del til trætheden, at bådene
ikke var lige så perfekt trimmede som
vi er vant til hjemmefra.
Men humøret fejlede ikke noget, og
tilbage kom vi! Dagens distance: 36
kilometer.

Efter optagning af både og klargøring
af os selv var det så tid til den store
gallamiddag: Intet mindre end grillet oksemørbrad og flere slags hjemmelavet kartoffelsalat!! Og rødvin
strategisk indkøbt i Ry om morgenen
(det hjemmefra medbragte rakte ikke
helt så langt som beregnet).
Efter maden kaffe med banankage og
chokoladekage….
I løbet af natten skiftede vejret helt
karakter; da vi vågnede søndag morgen, levede det fuldt op til de mest
dystre forudsigelser. Det var vist kun
Birgit, der var stemt for at holde fast
i søndagsroturen ;-)
Så vi pakkede sammen, gjorde rent,
ordnede bådene, lukkede og låste
klubben og kørte mod Sjælland igen.
I vores bil var der enighed om, at det
havde været en alle tiders tur. Rigtig
godt planlagt og velgennemført. Og
den hurtige overtegning antyder da
også, at der er stor interesse for den
slags ture i klubben.
Denne gang tog Bent og Helle initiativ til turen – og det er vi altså rigtig
glade for!!
Det bliver spændende at se, hvem der
næste gang kommer op med et godt
arrangement!
Lone, 449

15

Medalje
resultatliste:
• Verdensmesterskab for juniorer i
Amsterdam, august
Guld i dobbeltsculler i åben vægtklasse, 13/100 foran nummer to
• Sorø-regatta, juli
Guld i seniorklassen i dobbeltsculler. Åben vægt- og aldersklasse.
Vundet med 13 sek. forspring
Guld i juniorklassen, 11 sekunder
foran nummer to
• Amsterdam-regatta, Holland, juni
Guld i juniorklassen om lørdagen,
20 sek. foran nummer to
Guld i juniorklassen om søndagen, 16 sek. foran sølvvinderne
• Nordiske Juniormesterskaber i
Norge, juni
Guld i dobbeltsculler, 11 sek.
foran nummer to.
Guld i dobbeltfirer sammen med
Sorø og Bagsværd, 0,5 sek. foran
andenpladsen
Guld i dobbeltsculler i Østlandsregattaen, 5 sek. foran nr. to
• Ratzeburg Senior Regatta, Tyskland, juni
Bronze i senior dobbeltsculler,
åben vægt- og aldersklasse, 3
sekunder efter vinderne
Guld i senior dobbeltsculler, åben
vægtklasse, men U23 i alder. 7
sekunder foran sølvvinderne
• Hamburg Junior Regatta, Tyskland, juni
Førsteplads i afdelingen om lørdagen, 20 sek. foran nummer to
Andenplads i afdelingen om søndagen, 2 sek. efter vinderne
• Forårs-regatta, Bagsværd, maj
Guld i senior dobbeltsculler lørdag, åben alders- og vægtklasse.
17 sek. foran nummer to
Guld i senior dobbeltsculler søndag, åben alders- og vægtklasse.
10 sek. foran nummer to
Guld i dobbeltsculler søndag,
juniorklassen, 31 sek. foran nummer to
16

• Hjelmsjö Regatta, Sverige, maj
Guld i dobbeltsculler, juniorklassen, 18 sek. foran sølvvinderne
• Odense langstræk over 6 km,
april
Guld i dobbeltsculler i juniorklassen lørdag, 53 sekunder foran
andenpladsen
Blandt 88 både med ca. 200 roere
blev Furesø-drengene vinder af
Albani Cup, hvor de roede i regattaens bedste relative tid – målt op
mod internationale ideal-tider.
Guld i dobbeltsculler i juniorklassen søndag, 61 sekunder foran
nummer to

Ekstra flotte både

Da rosæsonen startede var det med
både, som var blevet bragt i tip-top
stand, som man kun kunne glæde
sig over. Efterhånden som de blev
brugt, kom der en skramme hist
og her, og noget måtte gøres for at
holde glæden og geisten ved lige hos
roerne. Om det var Ib Madsen (ham
der giver en fra kassen), eller om det
var Materielforvalteren, der kom på
ideen, skal jeg lade være usagt – men
resultatet kan ses på forsiden af sidste
nummer (nr. 5, august 2006), hvor en
af vore både er udstyret med en galionsfigur. Der står malet Grågåsen på
båden, og det bør fremhæves, at det
er bådens navn, og ikke betegnelsen
på den person, der sidder forrest.
104

Venskabstur på
Furesøen den 9.
september
Da VM’s tid synes at være forbi, har
udvalget lagt hovederne i blød og fundet på noget nyt:

Om nattergaleturen.

En venskabstur som et rent socialt
arrangement. Det løb af stabelen lørdag den 9. september med i alt 21
deltagere fra de tre klubber.
Og lad det være sagt med det samme:
Det viste sig at være en rigtig god
ide!
Arrangementet startede kl. 10 i vores
klub – de fleste af os kom ad landevejen, men de 7 deltagere fra Birkerød
ankom ad søvejen.
Selve roturen gik søen rundt med
tillægning i Frederiksdal og Vejlesø.
Vejret var fint, om end lidt blæsende,
men Gunnar havde åbent, så vi kunne
få fyldt depoterne lidt undervejs. Og
Gunnar var noget forundret over, at
jeg ankom i en Birkerødbåd – skulle
lige høre, om jeg havde skiftet klub??
Det var virkelig hyggeligt at prøve at
ro sammen med nogle andre – nogen
af dem møder vi jo på søen somme
tider, nu har vi også talt sammen,
og det gik jo meget godt!! ”Vores”
Rungstedroer havde aldrig været på
Furesøen før og havde vist i det
hele taget kun roet ved kysten, han
nød meget at ro gennem kanalerne.
Og var overrasket over, at Furesøen
kunne byde på bølger af den størrelse…
Da vi kom tilbage til klubben, havde
fortroppen tændt op i grillen, og vi
brugte et par timer på at grille og
spise sammen – en god afrunding på
en dejlig tur!
Dette var et arrangement, som kalder
på gentagelse!
Lone, 449

Adda efterlyser kommentarer vedr.
nattergaleturen, så her kommer
nogle:
Jeg synes det er en rigtig god og hygsom idè med sådan en tur.
Og så har jeg det sådan, at medmindre det er fest og dans, der hindrer
mig i at gå til køjs over midnat, ja så
foretrækker jeg at ligge der senest
omkring kl. 02. – Rygtet har sagt,
at det ikke er ofte på den nuværende
anlagte tur man hører nattergalen,
og at der er mange spise og drikkepauser. Nu er det jo ikke altid,
man skal lytte til rygter/sladder, men
billedet af en ”rigtig”nattergaletur
blegner lidt i min fantasi ved disse
beskrivelser.
Så mit forslag for næste nattergaletur er :
Vi roer ud ved 22-tiden (mødes 21.30)
og sætter kurs mod Frederiksdal og
Kanalen – egen erfaring: der er altid
nattergalefløjt at høre der.
Vi medbringer lidt proviant til et par
små stop undervejs.
Hjemkomst til roklubben igen
omkring kl. 02
Jeg er gerne medarrangør af turen og
vil meget gerne høre andres mening
om dette forslag.
Mange hilsener fra
Hanne - 486
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Skolekaproning
2006
Efter at Roklubben Furesøs rutinerede kaproere i starten af måneden
vandt junior VM, var det nu de yngre
og knap så rutinerede roeres tur til
at vise, hvad de dur til. Hvem ved,
måske nogle af dem vil følge i kaproernes fodspor ved et fremtidigt VM?
De fik chancen lørdag den 26. august
til Danske Bank Cup på Bagsværd
Sø, hvor ungdomsroere fra hele landet mødtes til en kaproning over 500
meter.
Første mand fra Roklubben Furesø,
der skulle på vandet, var Markus
Hagan, der efter 3.00.46 minutters
rigtig flot roning, kom ind på en 4.
plads. Det skal siges, at Markus kun
havde roet 4 gange i sculler og var
meget ung i sin klasse, så en 4. plads
var et rigtig flot resultat.
Næste båd på vandet var Furesø
pige 4’er, der bestod af Anne
Sophie B. Vegger, Elisabeth Lynggaard Andersen, Camilla Bohn
Ebert, Christine Neistrup og Frederik
Skræddergaard, som styrmand.
Mandskabet viste, hvordan en 4 åres
inrigger skal håndteres, og efter hård
kamp og god teknik kom båden først
over målstregen i
tiden 2.12.14 min.
Næste
løb
som
Furesø var aktiv i,
var mix 4’er, her stillede de op med hele
to hold, det ene hold
bestod af Elisabeth
Lynggaard Andersen,
Anne Sophie B.
Vegger,
Frederik
Skræddergaard,
Carsten Jensen og
Jonas Eik Jacobsen
som styrmand, det
andet af Tais La
Cour, Markus Hagan,
Camilla Bohn Ebert,
Christine Neistrup
og Mads Boesen som
18

styrmand. Resultatet af dette blev,
at Furesøs ene båd kæmpede bravt
om 2. pladsen, men mistede dog lige
en halv meter til sidst og endte dermed på en flot 3. plads. Den anden
båd, der bestod af noget nyere roere,
kæmpede hårdt og kom ind på en 6.
plads.
Da Furesøs drenge 4’er skulle vise,
hvad de kunne, viste vejret sig desværre ikke fra den pæneste side,
med torden og kraftig regn, så der
blev holdt en ufrivillig pause på en
time. Men da havde drengene allerede været på vej til start og var blevet
godt gennemblødte og kolde, og de
besluttede sig derfor for at trække sig
fra konkurrencen.
Også med en times forsinkelse var det
så blevet tid til, at det sidste mandskab fra Roklubben Furesø skulle på
vandet og gennemføre de 500 meters
roning. Det var et dobbeltsculler løb
med Christian Eismark og Oliver
Bjerregaard Fagerholt ved årene. Der
var hård konkurrence og efter at
havde ligget på en 2. plads næsten
indtil det sidste, måtte drengene tage
til takke med en flot. 3. plads.
Alt i alt leverede alle roerne en flot
indsats og det dårlige vejr til trods
blev humøret holdt højt.

Kalender
Kontingent?

Kontingentet opkræves halv- eller
helårlig forud:
Juniorer (indtil 18 år). . . . . . 450 kr
halvårlig
800 kr. helårlig
Seniorer . . . . . . . . 700 kr halvårlig
1.300 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).

Klubkalender
Lørdag, 28. oktober:
STANDERSTRYGNING
December kl. 19.00:
JULESTUE i Roklubben.
Søndag, 3/12 kl. 9.00:
SLIBEDAG
Søndag, 7/1 kl. 9.00:
SLIBEDAG
Søndag, 4/2 kl. 9.00:
SLIBEDAG
Februar:
FOTOAFTEN
Februar:
FONDUEAFTEN
Søndag, 4/3 kl. 9.00:
SLIBEDAG
Lørdag, 24. marts:
STANDERHEJSNING
Det kan gå galt, når man kloner!

Ved rykning betales kr. 25.
HUSK MEDLEMSNUMMER PÅ
GIROKORTET!!!
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B
Bestyrelse
Formand: Kim Andersen,
Skovvej 4, Buresø,
3550 Slangerup, tlf. 4733 9233
e-mail: formand@rofu.dk
Sekretær: Lone Ley
Cedervangen 118,
3450 Allerød, tlf. 4817 7017
e-mail: sekretaer@rofu.dk
Kasserer: Bent Søegaard,
Kollemosevej 3A,
2840 Holte, tlf. 4541 0170
e-mail: kasserer@rofu.dk
Rochef: Jens Chr. Hansen,
Klostergårdsvej 5, 3500 Værløse,
tlf. 4448 0821
e-mail: rochef@rofu.dk
Materielforvalter: Bo Jystrup,
Sandholmvej 8,
3450 Allerød,
tlf. 4499 2727
e-ml: materielforvalter@rofu.dk

Ansvarshavende redaktør:
Peer Wintersø,
Bybækterrasserne 111 D,
3520 Farum, tlf. 4495 6240
e-mail: redaktoer@rofu.dk
Sats og layout:
Regnar Jarnbak, Mølledalen 5,
3500 Værløse, tlf. 4497 3042
e-mail: layout@rofu.dk

Ungdomsleder: Jonas Eik Jacobsen,
Nybrovej 304, B O46,
2800 Kongens Lyngby,
tlf. 2872 5517
e-mail: ungdomsleder@rofu.dk
Kaproningschef: Henrik Rong,
Toftegårdsvej 28
3500 Værløse
tlf. 2488 9334
e-mail: kaproningschef@rofu.dk
Suppleanter: Martin Hallengren,
Hareskovhvilevej 8, lejl. 22,
3500 Værløse, tlf. 4447 0520
e-mail: suppleant_u@rofu.dk
Adda Nielsen, Vibevangen 7,
3520 Farum, tlf. 4495 6694
e-mail: suppleant_s@rofu.dk
Husforvalter: Jytte Nielsen,
Mosestedet 5, 3500 Værløse,
tlf. 4448 3325
e-mail: husforvalter@rofu.dk

Næste nummer af FURORE forventes sidst i november.
Stof til bladet skal være redaktionen
i hænde senest 30. oktober.
e-mail: furore@rofu.dk
Jeg vil hellere fortryde ting, jeg har gjort,
end ting, jeg ikke har
gjort!

