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for 25 år siden, at en samling søndagsroere var samlet om en kølig pilsner,
eller sodavand. De sad og snakkede
om informationen til medlemmerne.
Hidtil havde man sporatisk udgivet nogle duplikerede A4-sider, som
Ib Hjenner og Birthe Hjenner med
Jørgen Brøsted som redaktør havde
udgivet. Man ville gerne have et rigtigt klubblad, men vidste ikke rigtigt
hvem, hvad og hvordan, det skulle
løses. Så blandede Birthe Jarnbak sig
i samtalen og mente, at det kunne
Regnar da gøre, det var jo det, han
arbejdede med til daglig. Og så var
det vedtaget. Jeg blev selvfølgelig
nødt til at rette mig efter den afgørelse og lavede sammen med Jørgen
Brøsted et prøveeksemplar, som blev
godkendt.
Dengang for 25 år siden, blev Furore
produceret på den måde, at al tekst
blev indtastet på en IBM Composer
og printet ud i spalter. Overskrifterne
blev udskrevet i en 12 punkt skrift
og opfotograferet i mit mørkekammer til spaltebredde. Billeder blev
fotograferet i reprokameraet og ilagt
raster (punkter). Alt blev herefter
klippet ud og limet op på nogle fortrykte sider og sendt til tryk. Det var
et virkeligt tidskrævende arbejde, da
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Julestue
Torsdag
den 7. december
kl. 19.00
meget af arbejdet måtte klares som
aftenarbejde. men samtidigt sjovt, da
man samtidig fik en masse positive
reaktioner. Furore udkom mellem 6
og 8 gange om året.
I dag hedder redaktøren Peer
Wintersø, redaktionsudvalget er formanden og Erik Jacobsen og ”bladnegeren” stadig Regnar og bladet
produceres i programmet Indesign,
billedbehandlingen
foretages
i
Photoshop og tegninger scannes og
redigeres i Illustrator. Når bladet er
trykklart brændes filen ned på en
CD, som overtages af Erik, der har en
rigtig god kontakt med kommunens
trykkeri i Farum, der så sørger for
det fine tryk i 4 farver.
Det er virkelig interessant, at sidde
og se i de gamle numre. For 25 år
siden hed sekretæren John Holten,
rochefen Hans Christoffersen, husforvalteren Ib Madsen og kaproningschefen Henrik Rong. Sidstnævnte er
også i dag kaproningschef.
Det har været 25 spændende år med
en fantastisk udvikling i roklubben,
hvor man som ”bladudgiver” har
fulgt med i udviklingen og været med
til at nedfælde alle de kloge tanker,
som medlemmer og bestyrelse har
publiseret.

Vi skal danse om juletræet,
og du skal medbringe en gave
til ca. 20 kr.
Vel mødt i klublokalet.

Onsdagsslibning hver onsdag kl.
9.00. Vi starter med en tår kaffe
m/brød og slutter omkring middagstid.

Så slib med MADSEN
han gi’r én fra kassen!!
Materielforvalteren
PS! Ungdomsafdelingen tager sig
af scullerne.
3

Vinteraktivitet
for alle medlemmer - slibesøndage
2006/2007!
Så nærmer tiden sig, hvor vi skal til det igen! Vi skal igen hjælpe hinanden
med at vedligeholde det, som vi alle med stor glæde bruger i løbet af sæsonen
– nemlig vores både.

Hvorfor slibesøndage?

Det er ganske enkelt – vores både ror sammenlagt flere 1000 Km hvert år, hvilket selvfølgelig resulterer i en del slitage.
De værste skrammer, knubs og reelle skade bliver selvfølgelig udbedret i løbet
af sæsonen – men hele det grundlæggende arbejde bliver udført af os medlemmer på slibesøndagene, og hver onsdag af onsdagsholdet.
Denne vigtige indsats er en forudsætning for, at alle vores både kan komme på
vandet, når sæsonen starter, og at investeringen i vores både er en god forretning, hvilket vil sige, at bådene holder så længe som muligt.

Hvad laver vi på en slibesøndag?

Ja, som navnet ganske rigtigt antyder – så slibe vi. Det vi sliber er: bundbrædder, spændholter, årer, toftelister, sidelangremme, midterlangremme, hele både
– ja alt, som skal have en ny gang lak for at blive beskyttet igen.

Hvornår er det så slibesøndag?

19. november 2006 – store vaskedag (er lige overstået)
3. december 2006
7. januar 2007
4. februar 2007
4. marts 2007

Vi starter kl. 9.00 i klubben. Der vil være kaffe, te og en øl/vand pause. Vi slutter 12/12.30.

Til sidst!

Mød op – vær med – giv noget tilbage til bådene, som har tjent dig godt i sæsonen – og så har vi det også hyggeligt, mens vi arbejder !
På materiellets vegne
Bo Jystrup
Materielforvalter.
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En juleaften

Stilheden hvilede over bådhallen kun
afbrudt af en svag knirken, når én af
de ældre både skiftede stilling. Henne
fra en glemt ungdomstrøje, godt
skjult bag en værktøjskasse lå en lille
mus og gassede sig. Den havde fået en
slem snue på grund af onsdagsholdets
evindelige sliben, så støvet var også
trængt ind i dens hule. Men ellers
var det kun sulten, der generede den.
Den kunne huske de gamle fortællinger fra for 25 år siden, der var gået
fra mund til mund, generation efter
generation, hvor dens tip, tip osv. guffede ostemadder, brød og vingummier
i sig. Det var dengang, hvor der ikke
var nogen smalle steder. Næh, det
nye godsforvalterpar lod ikke noget
tilbage, når de havde ryddet op. Især
godsforvalterassistenten, Kurt hed
han, var lidt for nidkær. Han var på
fuld kost, så den kom alle steder, ikke
en krumme blev der tilbage. Så var
det trods alt bedre med direktøren,
Kim, han kunne godt lide søde sager,
så af og til tabte han en lakrids, så
hvis man var hurtig, så kunne man
nå at få fat i den - før Kurt, bvadr.
Ellers havde den mest kontakt med
Blishønen, der sidste år havde fået
en hudtransplation, der havde strammet op på rynkerne. Den havde ellers
været en del frustreret, sådan er
damer, fordi Bo havde været længe

om at forny dens navn, så den til
sidst næsten ikke vidste, hvad den
hed. Den gamle otter, som legenderne
fortalte om, havde fået en efterfølger.
Det går nu ikke meget bedre med
den, fordi det kniber med mandskab.
Ellers havde de andre både det godt.
De var trætte ovenpå en travl sommer, med mange nye medlemmer og
en masse kilometerslugere, nu nød
de at blive puslet om her i vinterperioden.
Den lille mus sukkede dybt. Man
skulle måske prøve at tage en ekstra
tur i bådhallen og klublokalet for at
se, om der skulle være lidt juleknas.
Efter en grundig eftersøgning uden
resultat, traskede den med slunken
mave tilbage til sit skjul. Lige idet
den skulle til at lægge sig, gled en sky
til side, en stjerne lyste ned i bådhallen og blev reflekteret af et stykke
plastic. Det skinnede så vidunderligt,
at musen måtte undersøge det. Og
se! En pose Matadormix, det måtte
være Kims, hvoraf der kun var taget
nogle få stykker. Det var ligesom
bådhallen havde fået et andet skær,
man kunne høre julesalmerne fra de
omkringliggende huse. Hvor var det
hele vidunderligt.
Så Julen kom alligevel til den gamle
bådhal.
192
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Så meget/
lidt
roede du
i 2006:
3
4
5
6
7
9
11
12
17
39
40
44
49
51
52
59
63
72
91
92
95
96
98
99
101
102
103
105
111
114
117
122
127
128
129
6

Jørgen-Andersen ....................46
Carl Witt-Jespersen ...............17
Jytte-Nielsen ........................517
Rune-Helgesen .....................115
Johannes-Henriksen ............279
Kurt-Nielsen .........................364
Michael-Hermansen .............110
Hans-Christoffersen .............406
Anne-Mari-Sandal ................366
Michael-Kassow ......................18
Martin-Hallengren ...............186
Mads Boesen .........................947
Per-Fahrenholz .....................326
Marianne Henney ................733
Ib-Madsen .............................768
Niels-Funch-Jensen ...........1376
Jesper-Bøgelund ...................517
Rune-Heidemann .................105
Birthe-Gärtner .....................449
Erik-Sørensen .......................364
Tina-Porsbak ........................895
Bo-Jystrup ..........................1288
Helga-Dahlgaard ....................58
Mette-Bonnor .......................394
Marianne-Wintersø ..............134
Erik-Jacobsen .......................583
Kurt-Franch .........................552
Hanne-Heidemann .............1098
Ossy-Jensen ..........................564
Martin-Diedrichsen ............1248
Leif-Fahrenholtz ...................516
Mie-Boesen ...........................221
Kim-Andersen ....................1430
Tom-Nielsen .........................315
Poul-Hansen .........................488

130
132
137
138
142
147
160
163
171
177
185
186
187
191
192
203
205
209
216
217
220
229
234
238
248
254
283
284
310
317
318
323
325
328
338

Ole-Præst Larsen .................296
Jørgen-Marcher ....................600
Jens-Hemmingsen ................602
Nina-Heinø ...........................300
Birgit-Sørensen ....................188
Eva-Barth ...............................67
Rikke-Benjaminsen ................82
Ilse-Nielsen ...........................219
Jens-Chr.-Hansen ...............1111
Erling-Jensen .......................717
Lis-Christoffersen ................336
Vagn-Kaas .............................811
Frederik-Hermansen............291
Jonas-Eik-Jacobsen ..............384
Regnar-Jarnbak....................164
John-Kissow-Petersen ........1051
Pia-Brandt ..............................12
Torben-Schmidt-Rasmussen 403
Birthe-Dam ...........................795
Henning-Andersen ...............753
Bodil-Amorsen ......................460
Anders-Juul-Rasmussen ........90
Kate-Nielsen ...........................36
Marianne-Redder .................139
Lisbeth-Mygind ....................151
Allan Berger ...........................99
Bent-Søegaard ......................354
Niels-Henrik-Stene ............2912
Bodil-Porskrog ......................764
Tanja Glatved .........................16
Peter Ley...............................692
Kirsten-Frankel ..................1597
Adda-Nielsen ......................1280
Jørgen-Ludvigsen .................448
Nina-Brandt ...........................29

342
347
361
381
385
386
393
400
401
402
407
409
415
421
422
423
425
429
431
435
436
445
449
455
460
463
464
465
467
469
470

Bo-Hartz ...............................162
Hanne-Christensen ..............667
Ellen-Risum ..........................114
Jørgen-Høj ............................536
Anni-Kreutzfeldt ................1255
Birgitte-Holdt .......................126
Jan-Kreutzfeldt ....................960
Jens-Risum ...........................135
Jens-Kaas ................................80
Joachim-Franch......................53
Asbjørn-S.-Rugh .....................63
Kennie-Rosairu-Frehn .........196
Henrik-Stephansen ............3013
Birgit-Jensen ......................1089
Helle-Nielsen ......................1242
Birgit-Østergaard .................260
Patrick-Søndergaard ............309
Henrik-Rong .........................302
Andreas-S.-Pedersen ..............10
LisbethHallestad ..................228
Bent Sørensen ......................218
Sonja Hausgaard ..................518
Lone Ley ...............................675
Søren Boysen ........................234
Marianne Thomasen ............293
Ida Holdt Rasmussen ...........150
Louise Rønne ........................165
Oliver Bjerregaard Fagerholt258
Christian Eismark................274
Leif Rørbæk ..........................202
Jette Husum Andreasen ........24

471
473
479
481
486
488
491
492
497
498
499
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
517
518
519
520
521

Jens Tovgaard ........................88
Jorum Christophersen ...........59
Kasper Kjær Rasmussen .....168
Hanne Yde-Andersen .............17
Hanne Vilgren ......................548
Marianne W. Rix ...................309
Thonas Søren Henney .........541
Annette Jetting ......................24
Lasse Hegner ..........................83
Jens Hammer .........................96
Søren Lundgaard..................458
Anne Sophie B. Vegger.........292
Mathias Christian ..................50
Frederik Skræddergård .......152
Elisabeth Lynggaard ............167
Kjeld Sørensen .......................82
Flemming Schack .................443
Christine Neistrup ...............152
Anne Grethe Hermansen.......31
Anders Jørgensen .................212
Morten Lüneborg ...................64
Astrid Wiig ............................376
Ulla Mellergaard ....................24
Heidi Eismark ........................32
Flemming Eismark ................32
Gudde Linnet........................242
Philip Eistrup Jensen ..........152
Henning Møller Jensen .........80
Susanne Schweitz ................107
Birgit Nikolaisen ....................79
Julie Kyhl Andersen...............87
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Standerstrygning
Den 28. oktober holdt klubben standerstrygning (eller hvad det nu hedder – se senere) og ca. 50 medlemmer
dukkede op.
Formanden bød velkommen og udtalte, at der i løbet af sæsonen var roet
så mange kilometer, at det var tydeligt, at klubbens medlemmer var i
topform.
Sidste år fejrede vi klubbens 50 års
jubilæum, men i år kunne vi glæde
os over en endnu større begivenhed, idet Henrik Stene og Henrik
Stephansen beviste, at de er de
bedste junior-roere i verden. Vor kaproningschef, Henrik Rong, rejste til
Amsterdam for at følge roerne og
rapportere hjem. Da de kom i finalen med Jørgen Andersen på sidelinien, blev der hurtigt etableret en
hjemkomstreception, hvor klubbens
medlemmer mødte talrigt op og fik
pyntet, dækket op og lavet flagallè
(se i øvrigt forsiden af sidste nummer
af Furore).
Et andet lyspunkt i årets løb var
kanindåben - og det var en rigtig
glad begivenhed, som selv kaninerne
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værdsatte, ikke mindst den efterfølgende fest.
Motionsroerne har kunnet glæde sig
over godt vejr det meste af sommeren
og har kunnet nyde godt af natur, sol,
vind, og vejr samt hinandens selskab
på Furesøen.
I skolekaproningen klarede vi os flot
med Markus, Anne Sophie, Elisabeth,
Camilla, Christine og Tais. Her skal
trænerne også have en tak for deres
indsats.
Langture i udlandet har vi ikke haft
i år, men medlemmerne har været
flittige til at tage på langfarter i
Silkeborg, Præstø, Nykøbing Falster,
Roskilde, Arresø, København og
andre steder.
Ungdomsroerne styres med fast
hånd af vort træner-firkløver Mads,
Martin, Frederik og Jonas.
Sæsonens mange aktiviteter har selvfølgelig sat sine spor på bådene, men
det skal ”onsdagsholdet” nok få ordnet i løbet af vinteren under ledelse
af Ib Madsen. som i øvrigt gerne ser
flere til at hjælpe med.
Sidste år fik klubben ved sit 50års

jubilæum en pokal fra Holte Roklub.
Pokalen gives hvert år til det medlem,
som har gjort en særlig indsats for
klubben i det forløbne år. Bestyrelsen
har besluttet, at den for år 2006 skal
tildeles Martin Nygaard Diedrichsen.
Herefter blev kaproerne bedt om at

nedtage klubstanderen, og alle om at
råbe et Hurra for Roklubben Furesø.
Redaktøren
PS. Formanden hævder, at man stryger flaget (standeren), hvis man overgiver sig, så derfor skal vi nedtage og
ikke stryge klubstanderen.

Kære Jørgen
Furore’s redaktion
vil hermed gerne
sige dig
hjertelig tillykke
med dit
50 års jubilæum
i roklubben.
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Program for
Vintersæsonens
aktiviteter

Kalender
Kontingent?

Svømning på Hareskovskole
Skandrup Alle 1, Hareskov.
Lørdage kl. 10-12 for alle.

Syvstjerneskolen
Hallen er åben - brug den som du vil,
onsdage kl. 19-21 for alle.

Svømning i Farum Svømmehal
(ungdom)
Hver anden torsdag i ulige uger kl. 18.00.

Vintertræning for kaproere
- og de, som ønsker konditions- og styrketræning Tirsdage og torsdage kl. 19-21.

Styrketræning for alle
Tirsdage og torsdage kl. 17-22
i bådhallen og i Nord’s lokaler
(Mads har nøglen).

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).
Ved rykning betales kr. 25.
HUSK MEDLEMSNUMMER PÅ
GIROKORTET!!!
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Klubkalender
Søndag, 3/12 kl. 9.00:
SLIBEDAG
Torsdag, 7/12 kl. 19.00:
JULESTUE i Roklubben.
Søndag, 7/1 kl. 9.00:
SLIBEDAG
Søndag, 4/2 kl. 9.00:
SLIBEDAG
Torsdag, 22/2 kl. 19.00:
GENERALFORSAMLING
Februar:
FOTOAFTEN
Februar:
FONDUEAFTEN
Søndag, 4/3 kl. 9.00:
SLIBEDAG
Lørdag, 24. marts:
STANDERHEJSNING.

Bestyrelsen
samt
Furores redaktion
ønsker alle
en glædelig jul
og et godt nytår!
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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 ultimo januar.
Stof til bladet skal være redaktionen
i hænde senest 7. januar.
e-mail: furore@rofu.dk
Trasker man i
andres fodspor,
kommer man aldrig
foran

