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Standerhejsning
24. marts kl. 16.00

Reception kl. 16.30
Fællesspisning
af medbragt mad kl. 18.00
Vel mødt!

Brovagtliste for seniorer 2007
60 personer fordelt på 20 brovagthold er opført på listen. En af betingelserne
for en god rosæson er, at brovagtordningen fungerer tilfredsstillende. Det er
derfor vigtigt at du:
•
•
•
•
•

Ser om du er på listen
Noterer datoerne i din kalender
Har navn og telefonnr. på de andre på dit brovagthold
Møder et kvarter før de fastsatte tider for at åbne roklubben
Sørger for at bytte med en fra et andet brovagthold, hvis du bliver forhindret. (2 på brovagten vil sædvanligvis være tilstrækkeligt. 1 af brovagterne skal være
tilstede i roklubben, indtil bådene er tilbage igen).

Brovagten fører de fremmødte roere ind på en liste. Kl. 19 (fra 1/9 kl. 18) tælles
op og rohold sammensættes, således at alle kommer ud (det kræver lidt regnearbejde eller opslag i tabellen i roprotokollen over bådene), og således at der er
en styrmand i hver båd.
Styrmanden er ansvarlig for korrekt føring af roprotokollen.
Roere, der endnu ikke er frigivet, men som har fået instruktion (roskole), sættes
i en båd med en instruktør (hjælpeinstruktør) som styrmand.
Se i øvrigt roreglementets punkt 7 om brovagt.
Brovagten skal være iført brovagttrøje.

11/6, 20/8
99 Mette Bonnor . . . . . . . 44951651
435 Lisbeth Hallesstad . . . 44660915
436 Bent Sørensen . . . . . . 44660915

27/6, 5/9
216 Birthe Dam. . . . . . . . . 44956356
217 Henning Andersen. . . 44956356
220 Bodil Amorsen . . . . . . 44533922

13/6, 22/8
92 Erik Sørensen. . . . . . . 48241619
486 Hanne Vilgren . . . . . . 44956063
488 Marianne W, Rix. . . . . 44954703

2/7, 10/9
137 Jens S. Hemmingsen . 44953693
325 Adda Nielsen . . . . . . . 44956694
449 Lone Ley. . . . . . . . . . . 48177017

18/6, 27/8
283 Bent Søegaard . . . . . . 44410170
425 Patrick Søndergaard . 44486644
460 Marianne Thomasen . 45410170

4/7, 12/9
209 Torben Smith-Rasmus 44995577
323 Kirsten Fraenkel . . . . 44952585
506 Flemming Schack. . . . 44484474

20/6, 29/8
347 Hanne M. Christensen 44954008
455 Søren Boysen . . . . . . . 44954008
499 Søren Lundgaard . . . . 36166607

9/7, 17/9
385 Anni Kreutzfeldt . . . . 44483553
393 Jan Kreutzfeldt . . . . . 44483553
422 Helle Nielsen . . . . . . . 44481757

25/6, 3/9
17 Anne-Mari Sandal . . . 44642282
91 Birthe Gärtner . . . . . . 44650205
78 Helga Dalgaard . . . . . 44655231

11/7, 19/9
361 Ellen Risum . . . . . . . . 44484870
400 Jens Risum . . . . . . . . . 44484870
469 Leif Rørbæk . . . . . . . . 44980212

Mandage og onsdage, S
2/5, 16/7
102 Erik Jacobsen. . . . . . . 44950804
111 Ossy Jensen . . . . . . . . 44481564
192 Regnar Jarnbak . . . . . 44973042

21/5, 1/8
6 Rune Helgesen . . . . . . 44660704
177 Erling Jensen . . . . . . . 44955241
203 John Kissow Petersen 44481121

7/5, 18/7
59 Niels Funch Jensen . . 44484541
63 Jesper Bøgelund . . . . . 44951984
132 Jørgen Marcher . . . . . 44473230

23/5, 6/8
138 Nina Heinø . . . . . . . . . 39293960
310 Bodil Porskrog . . . . . . 44988457
318 Peter Ley . . . . . . . . . . 44177017

9/5, 23/7
105 Hanne Heidemann. . . 44480821
163 Ilse Nielsen. . . . . . . . . 48184066
186 Vagn Kaas. . . . . . . . . . 44482146

30/5, 8/8
52 Ib Madsen . . . . . . . . . . 44482258
103 Kurt Frank . . . . . . . . . 44980073
386 Birgitte Holst . . . . . . . 44954520

14/5, 25/7
328 Jørgen Ludvigsen. . . . 44953859
421 Birgit Jensen . . . . . . . 44953942
515 Gudde Linnet . . . . . . . 44486061

4/6, 13/8
12 Hans Christoffersen. . 44482423
142 Birgit Sørensen . . . . . 44957161
185 Lis Christoffersen . . . 44482423

16/5, 30/7
5 Jytte Nielsen. . . . . . . . 44483325
9 Kurt Nielsen . . . . . . . . 44483325
171 Jens Chr. Hansen. . . . 44480821

6/6, 15/8
238 Marianne Redder . . . . 44480689
248 Lisbeth Mygind . . . . . 39678220
425 Sonja Hausgaard . . . . 39623804
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Generalforsamlingen 2007
48 medlemmer havde kæmpet sig frem
gennem vinteren for at kunne deltage
i årets generalforsamling.
Af hensyn til de indesneede bringer vi
her uddrag af formandens og rochefens beretning.
Formandens beretning 2007
Tak for ordet!
Som det er traditionen, skal formanden afholde en tale, hvor årets begivenheder opridses, og der reflekteres
på stort og småt.
Ja, det er vores formand Kim jo desværre forhindret i i år, men I skal
ikke snydes, så jeg tager som næstformand gerne traditionen på mig og
holder talen i Kims sted.
Jeg vil gerne starte med at glæde
mig over den store entusiasme, der
lægges for dagen med roningen. Der

roes ivrigt på alle niveauer her i klubben – lige fra de, der kommer et par
gange i sæsonen og til de, der dyrker
roningen på eliteplan. Der bliver roet
nærmest fra solopgang og til solnedgang sæsonen igennem.
For at få en klub til at fungere, kræves der indsats af frivillige kræfter
– nogle gange en ganske betydelig
indsats. Jeg vil gerne takke alle, der
gennem året har ydet sit bidrag til det
store arbejde, der bliver udført: Tak
til husforvalteren, Furores redaktion,
revisionen, web-masteren, ungdomslederen… og alle I mange andre, som
lægger timer i klubben til vores fælles gavn og glæde!
Furesøen er vores sø, og Roklubben
Furesø er vores klub. Vi kommer i
(fortsættes side 9)
3

De har gjort
det igen,
igen,
igen,
igen...

Troldmandens
værksted 2
Bygning af Inrigger
I sidste nummer af FURORE var båden kommet så langt, at den var klar til
bordlægningen (opklædningen).
Tidligere blev bordene fremstillet af massivt Cedertræ eller Khayamahogny og
nittet sammen med kobbernitter og syntetisk gummi mellem overlæggene mellem bordene.

Teksten er fra forsiden af Frederiksborg Amts Avis, hvor der er et
stort billede:
Roerne Nils Henrik Stene og Henrik Stephansen fra Roklubben Furesø får prisen som årets sportstalenter i Nordsjælland 2006. Prisen er indstiftet af Nordea
og Frederiksborg Amts Avis i fællesskab. Med hæderen følger 25.000 kroner.
Bag den flotte hæder ligger bl.a. et juniorverdensmesterskab i dobbeltsculler.
- Jeres verdensmesterskab i Amsterdam taler for sig selv. Desuden er I nogle
unge, målbevidste mennesker der med seriøsitet, flid og disciplin har formået
at skabe resultater. En anden dimension er også, at I gør et stort stykke ungdomsarbejde i roklubben, sagde områdedirektør i Nordea Torben Nyegaard
Olesen ved prisoverrækkelsen.
De to roere blev valgt blandt 24 indstillinger fra læserne og idrætsklubberne i
Nordsjælland.
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Nu fremstilles bordene af krydsfiner,
hvori der ikke fremkommer revner, og
som er så stabilt, at
det kan limes sammen med epoxylim.
Krydsfineren fremstilles specielt til
disse bord, den
limes sammen af 5
lag Khayamahogny,
som kommer fra
Congo området i
Afrika. Pladerne
Billed 1
fås i op til 3,10 m.s
længde, som vælges
for at få så få samlinger som muligt.
Bordene er 8,5 m. lange, når de er færdige. Bredderne på bordene er målt op
på hver sin skabelon og forandrer sig hele tiden i bådens længderetning, ingen
steder er bordene parallelle.
Først måles bredden på Kølbordet ud fra midten af kølen, og der tillægges 15
mm. som er det overlæg, bordene har indbyrdes. Herefter høvles spanterne af, så
der bliver en ret flade, bordet kan hvile på. Der skæres strimler af krydsfineren
med lidt overbredde .Herefter lægges de på skabelonerne og streges langs kølen
(billede 1), fjernes igen, skæres og høvles, så den ene kant passer langs kølen.
Bredderne ved skabelonerne afsættes, og den anden kant streges op med en lang
trækstok i hele bordets længde, saves og høvles som den første kant. Bordet
spændes på båden igen, bord nr. 2’s bredde afsættes på spanterne og overlæggets
affasning opmærkes samtidig med fladen til næste bord.
Bordet lægges på høvlebænken, og affasningen høvles, den forandrer sig fra
skabelon til skabelon båden igennem. Hvert bord består af tre stykker, som
limes sammen i længderetningen, enderne spidses så de kan gå 5 cm. ind over
hinanden. Ingen bord er parallelle eller rette eller ens på samme side af båden
(billede 7).
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Billed 2

Ved stævnen falses
overlægget ind i hinanden så bordlægningen er glat. Bordene
limes på i fuld længde, de hæftes med en
skive i hvert spant,
den bliver senere skiftet med et kobbersøm.
En liste til at fordele
pressetrykket lægges
på, og der spændes
med
skruetvinger
eller klemmer for
hver 7-8 cm. i hele
bådens længde, overskydende lim vaskes
af udvendig.

Billed: 5-6. Bord 3
limes og bord nr.
4 under opmærkning.

Billed 5

Billed 2: Kølbordet
limes på.

Billed 3: Det andet
kølbord limes.

Billed 6
Billed 3
Billed 7: Bord nr.
4 klar til limning,
her ses bordets
facon, når det ligger
på en plan flade.

Billed 4: Bord nr.
2 limes.

Billed 4
6

Billed 7
7

Billed 8

Når alle bord er
limet på, høvles der
en flade til udvendig køl og stævne,
de tilpasses og
monteres. Skiverne
i spanterne fjernes,
skroget pudses med
sandpapir, og lakeres to gange.
Alle
skabeloner
skrues løs fra beddingen og skroget
vendes og skabelonerne fjernes, det er
altid et særligt øjeblik, se billede 8-9.

Hørt ved onsdagsslibningen:
- Vi har været på skiferie i Norge.
- Uh, var det ikke smukt?
- Næ, alt var jo dækket af sne.

(fortsat fra side 3)
klubben, fordi vi føler os hjemme i
den, og fordi det er en klub, vi ønsker
at komme i.
Vi skal ikke være blinde for, at samfundet omkring os ændrer sig, og
her må klubben følge med, følge med
medlemmernes ønsker og forventninger, hvis det fortsat skal være den
klub, vi gerne vil have.
Derfor undersøgte vi medlemmernes
holdning til klubben ved en spørgeskemaundersøgelse på generalforsamlingen for et år siden. Vi har
analyseret besvarelserne og prøver
efter bedste evne at skabe rammerne
for de ønsker, medlemmerne har til
klubben. Det vil Bo fortælle mere om
senere på aftenen.
I pausen har I mulighed for at give et
kilometergæt for 2006 og aflevere det
til Jens Christian.
Den 24. marts er en dag, vi alle ser
frem til – her starter rosæsonen og
så er det ud på søen – om vejret tillader det. Sidste år var det også en
stor glæde at sætte standeren og ro
ud på vore smukke søer. Siden da er
der sket meget:
– ungdomsroerne med deres glade,
kaotiske og energiske tilgang til
roningen i alle bådtyper – hører vi
nærmere om fra Jonas.
– kaproerne er helt, helt fantastiske – og Henrik vil berette om den
intensive daglige træning som ligger til grund for de flotte resultater der er opnået.
– Motionsroerne – som er de fleste af
os – ror også en hel masse. Og det
beretter Jens Christian om.

Billed 9
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Hørt efter generalforsamlingen:
- Hørte du mit indlæg ved generalforsamlingen?
- Næh.
- Det var kedeligt.
- Det regnede jeg også med..

– Så har Bo sneget sig ind med
et indlæg om vedligeholdelse af
bådene – som vi ser frem til med
spænding – det er jo vigtigt, at vi
har nogle gode både at ro i.
Og fint i forlængelse af det har vi
fået en specielt dejlig meddelelse fra
Jørgen – nemlig at vor båd vokser sig

langsomt og med største omhu større
og større… Kim har set den, og den
er rigtig smuk.
Kontingentet er bibeholdt for 2007,
og det dækker lige nøjagtigt vore
udgifter med en aktivitet på et totalt
uændret niveau. Presset fra vor nye
Furesø kommunerne er ikke blevet
mindre; det er blevet vanskeligere
at søge tilskud, der er kommet nyt
regnskabsår og nye blanketter, der
skal udfyldes efter nøje beskrevne
regler…
Skal vi være flere i klubben? – egentlig ikke. Vi har en god størrelse som
vi er i dag med knap 200 medlemmer.
Vi kan være flere og værdsætter selvfølgelig enhver roer, som ønsker at
deltage i fællesskabet.
Og med hensyn til fællesskabet: Prøv
her at se hver I hver især kan gøre
for klubben – ikke så meget hvad
klubben kan gøre for jer. Klubben er
nemlig os!
Efter denne korte beretning vil jeg
for bestyrelsen takke for året.
På formandens vegne
Lone Ley, næstformand
Rochefens beretning:
Et meget normalt år, med et normalt
km-tal. Vi får senere efter gættekonkurrencen det nøjagtige km-tal.
Når jeg siger normalt år har jeg ikke
regnet kaproningen med. Jeg vil ikke
tage ordet ud af munden på kaproningschefen.
Brovagten har fungeret fint, og jeg
vil igen takke alle jer, der har taget
tørnen nede ved disken, og fået alle
fordelt så bådene kan komme reglementeret af sted. En ny brovagtliste
for 2007 er på vej og vil blive givet
til Furores redaktion, så se godt efter
hvornår I er på og få det noteret i
kalenderen.
Vi har haft to roskoler. Nogle af deltagerne er blevet meget ivrige roere
og andre har fundet ud af, at det ikke
lige var dem. Roskolerne for 2007 er
fuldtegnede, men erfaringsmæssigt
melder nogle fra, når de får brev her i
april måned, så nogle af dem, der står
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på venteliste, kan få chancen. Nogle
har allerede meldt fra da de for kort
siden fik en foreløbig mail.
Vi kan sige til lykke til en god håndfuld nye styrmænd, og som sædvanlig
vil jeg sige til både nye og gamle styrmænd: bliv ved med at øve jer. Læg
båden rigtigt i bølgerne, gå rigtigt ind
til broerne og sørg for god behandling
af bådene.
Flere af klubbens medlemmer har deltaget i DFfR’s kurser – langtursstyrmand, instruktør, materiel. Klubben
kan kun leve og overleve, når vi til
stadighed fornyer og udvider kompetencen på disse områder. Og jeg ved
at de pågældende medlemmer samtidig får mere glæde af roningen. Hvis
nogle af jer brænder efter at bruge
kundskaberne så sig til. Og hvis nogle
af jer skulle have lyst til at deltage i
DFfR’s kurser, så sig også til, det er
ikke sikkert, at vi altid er opmærksom på den enkeltes muligheder.
Ud over roning i vores daglige rofarvand har mange af jer deltaget i
langture – dvs. ture i andre farvande i
ind- og udland. Dem der var med, har
fået en masse gode og til tider også
lidt barske oplevelser.
VM måtte - om ikke aflyses, for vi fik
det end ikke planlagt. Der har ikke
været den helt store interesse for VM
de senere år, måske specielt ikke hos
Rungsted. (Holte har ikke deltaget i
mange år). I stedet forsøgte vi med
en fælles rotur (hyggetur) for de tre
roklubber (Holte blev også spurgt,
men havde et andet arrangement).
De var dog interesseret for en anden
gangs skyld. Turen blev holdt lørdag
den 9. september. Turen blev med
udgangspunkt fra vores klub og de
7-8 stykker fra hver af de tre klubber
– godt blandet i bådene - havde en
fin tur søen rundt med efterfølgende
grillmiddag på klubbens terrasse. Vi
regner med at gentage arrangementet i år.
Jeg vil gå let hen over de øvrige ture
– Lyngbyture, Præstøtur, Havnetur,
Nattergaletur -, der alle har været
afholdt på helt traditionel vis.
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Adskillige personer har i årets løb
benyttet sig af at kunne låne både hos
os. Det er roere fra andre roklubber
og det betyder, at vi også kan låne
både i andre klubber. Desuden har en
del skoleklasser fået roinstruktion og
prøvet roning på Furesøen.
Gymnastikken blev ikke gennemført
p.gr.a. meget lille tilslutning, men
svømning i vinterperioden har holdt
formen ved lige for en del medlemmer, men der kunne udmærket være
plads til flere. Og mange benyttede
lejligheden til at aflægge svømmeprøve – 300 m, svømning mellem to
årer og tage redningsvest på i vandet
-, der er betingelsen for at kunne
deltage i langture f.eks. Havnetur,
Præstøtur etc.
Roreglementet får enkelte rettelser
og justeringer, der har med det at
gøre, at der ikke mere er noget der
hedder Farum og Værløse kommune.
I kan det naturligvis udenad, men tag
lige at læse det godt igennem inden
rosæsonen starter om kort tid.
Afslutningsvis vil jeg bede jer om at
passe godt på bådene og det øvrige
materiel – der er lagt et betydeligt
arbejde i materiellet om onsdagen og
de første søndage i hver af vintermånederne. Og allervigtigst – pas godt
på jer selv og på hinanden ude på
vandet. Det har jeg sagt mange gange
før, og det vil jeg fortsat gøre, og det
er fordi jeg mener det.

Der blev
også
sagt en
stor tak
til den
afgåede
husforvalter og
hendes
assistent.

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).
Ved rykning betales kr. 25.
HUSK MEDLEMSNUMMER PÅ
GIROKORTET!!!

Klubkalender
Lørdag, 24. marts:
STANDERHEJSNING.

Henrik Stephansen gjorde det
igen !
Ved C.R.A.S.H. B - de uofficielle verdensmesterskaber i ergometerroning
- var Henrik Stephansen for 3 år
i træk inviteret med af Concept2 i
Danmark.
I år var han rykket op i den åbne
letvægtsklasse for mænd og stillede
blandt andet op mod sine 2 konkurrenter fra DM, Mads Rasmussen fra
letvægtsdobbeltsculleren og Eskild
Ebbesen fra Guldfireren, der formentlig håbede på revanche for deres
nederlag til Henrik ved DM.
Det blev ved håbet, for med tiden
6.06.6, er Henrik Stephansen nu verdensmester i letvægt, senior.
Mads Rasmussen kom ind som nummer 2 i 6.07.6 Filippo Mannucci,
Italien nummer 3 i 6.09.4 Eskild
Ebbesen nummer 4 i 6.09.8
Et stort tillykke herfra til Henrik !
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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: Anni Kreutzfeldt,
Bavnestedet 71, 3500 Værløse,
tlf. 4448 3553
e-mail: husforvalter@rofu.dk

Næste nummer af FURORE forventes ultimo april.
Stof til bladet skal være redaktionen
i hænde senest 1. april.
e-mail: furore@rofu.dk

Indeni er jeg ofte ude
af mig selv!

