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Kanindåbsfest 2007!!
Lørdag den 11. august i
Roklubben Furesø.
Se side 11

En tur til Frederiksdal,
hører til en af de traditionelle søndagsture.
Der er sikkert mange som ikke tænker så meget over selve kanalen, som
i tidernes morgen er gravet, som led i
Københavns forsvar.
Ror vi mod slusen, er der på styrbords side oppe af skråningen et kønt
lysegult hus med navnet Blegehuset,
det er fra dengang, der var industri
med vask og blegning af linned. Der
var mange andre steder i landet som
havde blegedamme, og der af tilsvarende Blegdamsveje.
For enden af kanalen, over slusen,
sidder et gammelt relief, temmelig utydeligt, men det er dronning
Charlotte Amalie, som havde fået slot
og vandmølle overdraget af sin konge,
Christian V.
I vandmøllen have dronningen dengang i 1700 tallet lavet en papirfabrik,
men mod slutningen af århundredet,
blev fabrikationen nedlagt.

KANINDÅB
Er du døbt?
Hvis svaret er nej - så læs her!
Nu kommer Kong Neptun og hans
hof forbi Roklubben Furesø!
De kan døbe alle kaniner både de nye og de gamle – så de bliver helt
rigtige!

Dronningens skjold med hendes navnetræk, er det vi i dag kan se.
102 Erik
Blegehuset set fra kanalen i båd.

Så hvis du ikke er døbt og gerne vil være en rigtig roer - så skrive dig på
listen i klubben eller tilmelde dig via www.roklubbenfureso.dk inden
den 8. august 2007.
Kong Neptun kommer forbi lørdag den 11. august kl. 17.00.
Det eneste du skal, efter du har tilmeldt dig, er at møde op i noget tøj,
du ikke bliver ked af, at du ikke kan bruge bagefter.
Dåben er en tradition, som alle roklubber har brugt i over 100 år.
Derfor holder vi også denne tradition i live i Roklubben Furesø.
Kanindåben har altid været lidt mystik for nye kaniner, og det er
bestemt en del af dåben. Derfor kan vi ikke forklare så meget om dåben,
andet end det er ufarligt, og at man helt sikkert vil blive udstillet på en
harmløs måde over for resten af klubbens medlemmer.
Efter kanindåben vil vi feste til den store guldmedalje.
Det vil sige, du også skal tilmelde dig festen. Der vil blive hygget hele
natten i klubben, samt delt dåbsbeviser ud.
Mød op og se på, hvis du er døbt - vær’ med, hvis du ikke er døbt.
Det er en sjov oplevelse, som du desværre kun kan deltage i en gang
som kanin.
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Lyngby Tur
Vi har nogle få traditioner i klubben,
som jeg synes, vi skal holde i hævd,
heriblandt Lyngby-turen. Jeg vil foreslå, at vi på disse fælles ture følges
ad. Hele ideen er jo, at vi bruger
disse ture til at styrke fællesskabet i
klubben og lære hinanden at kende.
Netop på disse dage er der god tid til
at nyde hinandens selskab.
Jeg har fuld respekt for individuelle
ønsker, så som at ro langt, ro med 2
årer, ro uden pauser, holde kort frokostpause etc., og der skal være plads

til os alle, men jeg vil alligevel foreslå,
at vi er fælles om de få ture, der er,
og at eventuelle ønsker til ændringer
gives til rochefen.
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– og vil helt sikkert huske det næste
gang.
Kim
formand
Tak
Furesø borgmester Jesper Bak takker for vor hilsen i anledning af 50
årsdagen. Jesper ønsker klubben
Held og Lykke fremover, og såfremt
vi har brug for hjælp er vi velkomne
til at ringe. Den rummelige hilsen er
hermed viderebragt.

Rochefen kan så, i samarbejde med
bestyrelsen, arbejde for at ønsker om
ændringer og fornyelse af ”gamle”
traditioner sker i det omfang, der er
stemning for det. Dog så det grundlæggende princip om at have et par
fælles oplevelser i løbet af sæsonen
styrkes, og nye som gamle roere kan
finde ”plads i klubben”.
Tina (95)

Efter et par langture i det store udland først i Stockholm og siden på Como
søen, begge med ”mand over bord” glæder jeg mig til klubbens øvelser på vand
lørdag den 11. august 2007. Jeg vil meget stærkt anbefale bestyrelsen, at vi,
der har lyst, får lov at øve en kæntringsøvelse under ordnede og trygge rammer, og med behørig hensynstagen til, hvad båden kan klare. Sikkerhed må stå
over materiellet!
Tina (95)

HAGBARD

Undskyld!

Klub nøgler
Ønsker du nøgler til klubben, kan
disse udleveres til frigivne medlemmer med et depositum på 200 kr.
Skal bestilles, betales til og udleveres
af husforvalteren. Mistes nøglen er
depositummet tabt.
Jeg beklager at Generalforsamlingen
blev afbrudt i utide.
Vor oprindelige booking fra klokken
18:00-22:00 på Stavsholtsskolens
kantine, blev af kommunen ændret,
da skolen skulle bruge lokalet, og
efter reglerne kan dette gøres med
3 ugers varsel. Vi fik ombooket til
nye lokaler i Paltholcenteret efter
foregående godkendelse. Desværre
fik vi ikke udleveret/tilsendt skriftlig
accept – måske grundet kommunesammenlægningen – men vi fik den
ikke og opdagede således ikke at
booking tidspunktet var ændret til
18:00-21:00.
Jeg med bestyrelsen beklager vi ikke
insisterede på fornyet skriftlig accept

Skabe i bådhallen
Disse kan lejes. Den årlige leje er 50
kr. som betales til kassereren sammen med kontingent.
Aflåste skabe, der ikke er betalt leje
for, åbnes og et eventuelt indhold placeres i ”glemme kassen”.
Både SKAL være hjemme ved de
officielle rotider
Alle både skal være hjemme til angivne rotidspunkter. Bådene benyttes
fra tidlig morgen til sen aften – og
det er kun fint. Men husk at bådene
skal være til rådighed ved de officielle
rotider, dette gælder også søndag og
på annoncerede ture.

Tak til Anni!
For en veltilrettelagt og gennemført grill og hyggeaften for de Aktive medlemmer som har ydet en indsats i det forløbne år. Det er de medlemmer,
som har vedligeholdt bådene, og lokalerne, været instruktører, skabt medlemsbladet Furore og vedligeholdt internetsiden og klubbens IT, bestyrelsesjobs som kasserer, revisor, ungdomsleder, kaproningsleder, rochef, revisor
og selvfølgelig suppleanterne – en speciel tak til kaproernes markedsføring
af Roklubben Furesø overalt i landet som i udlandet. Grilaftenen er en
beskeden tak til de ca 30 medlemmer (15%) af alle aktive roere, som skaber
klubben og den gode veldrevne klub, som alle nyder godt af!
På klubben vegne formanden
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Ny husforvalter,
Anni Kreutzfeldt

Re: Jørgen
Andersen

Efter vore vedtægter skal bestyrelsen,
efter Generalforsamlingen, udpege
en husforvalter, og det er ikke gået så
let, som i de forløbne 6 år, hvor Jytte
har bestredet hvervet.
Jytte Nielsen, som i en årrække med
stor succes har styret vore lokaliteter
og sørget for eksemplarisk orden,
har efter i ikke mindre end 6 år på
posten, ønsket at blive frigjort for
forpligtelsen. Bestyrelsen og medlemmerne takker Jytte og Kurt for
indsatsen.
Første kaproningshold

Anni Kreutzfeldt takkede ”Ja” da
bestyrelsen henvendte sig og startede
straks efter vort første bestyrelsesmøde efter Generalforsamlingen den
19. marts 2007.
Annie har været medlem siden den
1. maj 2002 og har bidraget positivt
igennem de forløbne år. Ja, så positivt at hun i 2005 fik tildelt ”Holte
Pokalen”. ”Holte pokalen gives til et
medlem, som har gjort en særdeles
god indsats for klubben i det forløbne år”. Anni modtog pokalen for
sit sociale arrangement som vil sige
bærer af klubbens kultur og værdier.
Anni taget opgaven som husforvalter
for at kunne bidrage med lidt til klubben. Jobbet som husforvalter indebærer opgaver som at administrere
klublokaler, bookinger af klublokale
og terrasse, og stå for den praktiske
udførelse af vore faste arrangementer. Anni er åben og vil meget gerne
hjælpe med at få nye arrangementer
stablet på benene, den kunne være
hyggeaftener, grillaften, fester eller
andet som kan bidrage til gode oplevelser og hyggelige timer. Anni vil
meget gerne være med til at skabe
sammenhold og trivsel i klubben,
men kan selvfølgelig ikke overkomme
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honningkage med varm chokolade.
Det var en dejlig tid.
Senere gik Jørgen solo, men altid kom
han til som tagåre, når vi skulle ud til
div. Kaproninger, som Venskabsmatch,
som den vi havde mellem Furesø,
Frederikssund, Frederiksværk og
Rungsted, hvor Jørgen mødte med
den dejlige tøs, Merethe. Efter den
dag så vi Jørgen mindre en tid.
Jørgen er den samme, som jeg mødtes med for 50 år siden, lidt grå er vi

alle opgaverne alene. Så når du
møder Anni så bekræft at du gerne
vil være med når der skal arrangeres
for klubben.
Klubben kan helt sikkert glæde sig
over at Anni har modtaget hvervet!
Kim

Min tid i Roklubben Furesø med
Jørgen var en spændende, sjov og
dejlig tid i vores ungdom.
Jørgen var begyndt i klubben i 1957,
hvor jeg selv begyndte i omkring
1958-59.
Vi var mange unge, der sammen med
Jørgen og hans søster var ude på søen
3-4 gange om ugen, hvor vi tog turen
til Holte, Vejle Sø og ofte til Bagsværd
Sø. På en aftentur med en firer med
fast åregang ved dårligt vejr, tog vi
alle til Farum Sø i både 4 og 2 åres
både.
Det første hold til kaproning startede
i vores nye båd Ternen, hvor Jørgen
fik sat et hold, der bestod af Jørgen,
Hans, Flemming, Allan og styrmand
var Ole, en lille gut.
Den første sejr var på Bagsværd Sø
– en stor dag for os og klubben.
Altid var der arbejde at lave i klubben og træning i Farum lille skole om
vinteren. Jørgen stod dengang også
for dette program.
Vi var dengang ca. 20 unge til træning her med en masse armbøjninger
og op i 2 tove i armgang, men altid
med godt humør.
Mange gange efter træning, var vi
hjemme hos Jørgens forældre, mest
hans dejlige mor, som havde bagt

1962
begge blevet, men hans hjerte er stadig for vores alle sammens roklub.
Allan
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underlag til lugekarme.
(2 billeder af dæksplan
for- og agter)
Ud for hver roerplads
monteres på kølen
understøtning for midterlangrem, som limes
ovenpå disse, så den
passer i højden med
sidelangremmene.
Bundbrædder udskæres af tykt krydsfiner,
tilpasses og forsynes
med styrelister på

Troldmandens
værksted 3
Bygningen af inrigger
passes og limes på
spanterne.
På alle spanteender
ved kølen tilpasses
og limes klodser, som
forbinder spanter og
køl, og som er underlag for bundbrædderne. Kraftige spanter,
såkaldte oplæn, lamineres af asketræ, tilpasses og monteres, for
at gøre båden ekstra
stærk, hvor svirvlerne
skal sidde.
(Billede af skrog indvendig med oplæn og
langremme.)
I sidste nr. af Furore
var skroget færdiggjort
udvendig, båden vendt
og skabeloner og spanter udtages, så skroget
er helt tomt.
Lim afrenses og båden
lakeres 4 gange indvendig. Spanterne lakeres på bagsiden og
monteres med gennemgående kobbersøm.
Sidelangremmene,
som var tilpasset inden
bordlægningen, lakeres
på bagsiden og nittes
udenpå spanterne.
For- og agterskot til8

I for- og agterrum monteres dæksbjælker på
tværs, og ved stævn forog agter stævnklodser,
hvor flagbøsninger og
fangliner er monteret.
Fra stævnklodserne
og hen over dæksbjælkerne lægges lister til
at bære dækket, samt

undersiden udfor de forskellige pladser.
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Skoleergometer
turnering.
Igen i år afholdte vi Roklubben
Furesø en turnering i romaskiner for
skolebørn i Værløse.
Endnu en gang havde vi inviteret
skolerne til at komme med deres 5.
og 6. klasser og dyste i en stafet på
ergometeret. Stafetten var en 8 gange
250 meter.
Dagen blev indledt men en kort præsentation af roklubben, efterfulgt af
en hurtig gennemgang af rotaget,
samt skiftet.
Derefter var det eleverne selv, der
skulle i gang med at prøve, her blev
de blandt andet vejledet af NielsHenrik Stene, hvilke var til stor juble
hos eleverne.
Derefter ro mod hinanden 5 hold
afgangen, for vi havde fået Modest
Sport til at komme og hjælpe os med
at sætte en masse ergometre frem.
Efter et par timers roning kunne vi
se, hvilket hold der var det hurtigste.
I løbet af dagen var der ca. 200 elever
gennem maskinerne.

Kanindåbsfest 2007!!
Lørdag den 11/8-2007 vil vi optage de mange nye kaniner som rigtige roere i Roklubben Furesø. Selve dåben vil finde set fra kl. 17.00 ved
Roklubben Furesø.
Efter at Kong Neptun og hans hof har fået overstået dåben, er det tid til
at feste. Derfor har vi i år igen valgt at stable en rigtig roerfest på benene.
Festen vil starte med en fest middag kl. 19.30 i Roklubben Furesø.
Menuen vil koste 200,- kr. For det beløb for du:
Velkomstdrinks
Forret:
Ananasringe med hønsesalat
Hovedret:
Festbuffet bestående af:
Krydderglaseret kalkun.
Rosastegt Oksetyndsteg.
Grillkrydret svinefilet.
her til serveres:
Multisalatbar
Flødebagte kartoffelskiver
Tzatziki
Broccolisalat
Dessert:
Chokolademousse med karamelcreme
Herefter vil der være te/kaffe med lidt chokolade og kage til.
Hele aftenen vil der være musik og dans, lige til du ikke har lyst mere. For
festen slutter først, når du har lyst til at tage hjem.
Hele aftenen vil der være salg af fadøl, vin og
Rødvin:
Le Charenton
Hvidvin:
Le Charenton blanc
Fadøl:
Tuborg Classic
sodavand:
blandet

sodavand:
1 flaske 45,1 flaske 45,40 cl 15,5,-

For at kunne deltage i dette arrangement, skal du tilmelde dig på listen i
klubben eller via www.roklubbenfureso.dk, samtidig skal du indbetale de
200,- kr. på konto 4133 4133968784 med anført medlemsnummer og antal
gæster.
Din tilmelding og betaling skal være fremme senest den 1. august
2007.
Vi glæder os til at se lige dig til dette års kanindåbsfest.
P.S. Søndagsroning vil være indstillet, indtil der er ryddet op i klubben
igen!!!!
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Hügelregatta i
Essen - Sådan!
Efter at have afsluttet sidste år som
juniorer helt i top med VM i dobbeltsculler, er vores topatleter Nils
Henrik Stene og Henrik Stephansen
nu rykket op i senior B - og ned i
letvægt.
Dobbeltsculleren er skiftet ud med
dobbeltfirer uden styrmand senior
B letvægt, hvor der roes sammen
med Martin Skovsgaard Batenburg,
Roskilde
Roklub
og
Sophus
Johannesen, Nykøbing Falster
Roklub.
Martin roede sidste år toer uden letvægt og blev nr. 8 ved U23 VM, mens
Sophus roede singlesculler letvægt
- også med en 8. plads U23 VM.
I weekenden den 19.-20. maj 2007
deltog holdet i deres første rigtige
regatta som letvægtsroere - en ny
erfaring for Nils Henrik og Henrik,
der sidste år ikke behøvede at spekulere på vægten - bare de roede
stærkt.
En meget tilfreds træner Jørgen

Andersen gav følgende melding efter
regattaen, hvor der var tilmeldt i
4x- senior A letvægt, da der ikke var
udskrevet letvægtsløb i senior B.
Første succes - det lykkedes at komme
i vægt
Det betyder at gennemsnitsvægten
højst må være 70 kg og maksimalvægten for en enkelt roer højst 72,5 kg)
Godt nok skulle der svedes mellem
½ og 1½ kg af inden vejningen - men
det lykkedes, hvilket for den skeptiske måske så knap så indlysende ud
for 1 måned siden.
Anden succes - på trods af at der
var rykket en klasse op, så blev det
lørdag til en komfortabel 1. plads.
Imponerende, specielt taget i betragtning at regattaen i Essen var udvalgt
for at sikre hård modstand, og at denne
bestod i Belgian Rowing Federation,
Züricher Seeklub, Österreichischer
Ruderverband og Hungarian Rowing
Association.
Tredie succes - søndag var vinden
vendt til medvind, hvilket stiller større tekniske krav til roerne og modstanden var øget med et par tyske tophold med roere fra A VM i Eton 2006.

IGEN en 1. plads foran Deutscher
Ruderverband - og tilmed i en tid
05.53.71, der er over 2 sekunder hurtigere en verdensrekorden for 4xSenior B letvægt.

Med en så stærk indsats, så virker
sæsonmålet - deltagelse i U23 VM absolut indenfor rækkevidde.
Henrik Rong
Trætte med glade...

Sct. Hans
Aften
kl. 19.00
Klubben sørger for at grillen er tændt, så du behøver
kun at komme med dit gode
humør og mad og drikke.
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Roskole
Så er årets 2 roskoler løbet af stabelen, med et rigtigt positivt resultat.
Her er billeder fra den første
roskole.
Michael Hermansen

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!!!
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Klubkalender
Fredag, 1. juni:
NATTERGALETUR
Onsdag, 6. juni kl. 19:
OUTRIGGERRONING
Lørdag/søndag, 9.-10. juni:
STYRMANDSKURSUS 1
Tilmelding - se opslagstavlen
Onsdag, 13. juni kl. 19:
OUTRIGGERRONING
Lørdag, 23. juni:
SCT. HANS AFTEN
Lørdag/søndag, 21.-22. juli:
ARRESØTUR
Se opslagstavlen
3., 4. og 5. August:
PRÆSTØTUR
Se opslagstavlen
Lørdag, 11. august kl. 14:
SVØMMEPRØVE
Lørdag, 11. august kl. 17-18:
KANINDÅB
Se annonce her i bladet
Lørdag, 11. august kl. 19:
KANINFEST
Se annonce her i bladet
Onsdag, 15. august kl. 19:
OUTRIGGERRONING
Se opslagstavlen
Søndag, 19. august kl. 9:
HAVNETUR
Se opslagstavlen

Læg godt mærke
til kalenderen, da
næste nummer af
Furore først kommer ultimo august!
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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 august.
Stof til bladet skal være redaktionen
i hænde senest 29. juli.
e-mail: furore@rofu.dk
Kvinder elsker den
stærke, tavse mand,
fordi de tror, han
hører efter!

