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Mine første 5 år i
roklubben
Tiden er fløjet af
sted og tænk - nu
har jeg allerede
være medlem af
roklubben i snart 5
år! Jeg skulle bare
være begyndt for
mange år siden.
Gennem 40 år har
jeg været medlem
af forskellige kor, hvor vi selvfølgelig
har sunget efter noder.
»Af en eller anden grund« oplevede
jeg at noderne og bogstaverne blev
mindre og mindre efterhånden som
årene gik. Derfor besluttede jeg at
forlade noderne og dermed sangen,
som havde fyldt så meget i min tilværelse. Men hvad kunne jeg så gå i
gang med?
Glad for naturen, glad for motion og
glad for at være sammen med mennesker og tillige være så heldig at bo
i en kommune med to søer, hvorfor så
ikke begynde at ro.
Jeg ringede til Jens Christian for at
spørge om jeg var for gammel til at
begynde at ro nu hvor jeg var en
ældre dame på 65 år. Det var heldig-

vis ikke tilfældet så jeg meldte mig
til roskolen , der løb af stablen i en
weekend i foråret 2003.
I starten var det rigtig hårdt. Efter
”mange” kilometers roning på roskolen, kunne jeg om mandagen dårligt
stå ud af sengen og håndfladerne
var fyldt med vabler, der væskede.
Broerne og de smalle åbninger imellem garnene, som vi skulle igennem
oplevede jeg som bredere end de var,
så som styrmand gik det rigtig galt
når båden kom for tæt på. Uh nej,
tænkte jeg, nu bliver jeg sikkert smidt
ud af klubben. Men roere er nogle
fantastisk søde og tålmodige mennesker, så heldigvis lærte jeg meget
af især de ”gamle roere”, der havde
rigtig mange års erfaring.
Nu hvor der er gået næsten 5 år kan
jeg spørge mig selv, om det at være
medlem af roklubben så har levet op
til mine forventninger. Det har det i
høj grad.
Der gik et stykke tid før jeg var faldet
til. Jeg kunne godt mærke at der var
rigtig mange roere, der havde kendt
hinanden i mange mange år. Sådan
er det jo og det oplever man for det
meste i alle foreninger. Men hvis man
bliver ved med at troppe op, bliver
man helt sikkert accepteret før eller
senere.

Forsidebilledet: Travlheden på en roaften.
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Julestue
Torsdag den 6. december
kl. 19
Vi skal danse
om juletræet,
og du skal medbringe en gave
til ca. 20 kr.

Vel mødt i klublokalet.
Det er dejligt at kende hinanden. At
kunne grine sammen, tale sammen
om alvorlige ting og bare tie stille
sammen.
Årstiderne lærer man rigtig meget
at kende når man ror. Hver årstid
har sin charme, og Furesøområdet
er bare så smukt. Tænk at vi er så
heldige at bo lige i nærheden.
De forskellige tidspunkter på dagen
opleves som spændende. Vi er en lille
gruppe der i den lyse tid ror hver
torsdag morgen klokken 6.00. Det er
slet ikke til at beskrive hvor dejligt
det er at se dagen begynde. At se
fuglene, der vågner op og følge solens
opstigning i øst. (Der er sjældent
regnvejr på det tidspunkt.) Når klokken bliver 9.00 om formiddagen sker

der tit forandringer med vejret. Om
eftermiddagen og om aftenen, hvor
der er meget mere liv, føles det som
om man er et helt andet sted.
Det er også dejligt at have sejlet på
forskellige farvande, Mølleåen, søerne og havet. Men hver gang vi har
været på roture i andre farvande,
så glæder det mig at vi holder til i
Furesøområdet, hvor der er så mange
forskellige muligheder for at opleve
naturen.
Og så er der selvfølgelig motionen.
Uden den ville jeg måske have mange
flere ”deller”end nu. Jo jeg er rigtig
glad for at være med i roklubben, lige
så glad som da jeg gik til sang - og det
er store ord.
Birgit 421
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Standerstrygning
2007

Velkommen til standerstrygning 2007
- vor 52. sæson er nu forbi om nogle
få minutter når standeren hales ned.
Klubbens stærke kerne er mødt op
for at tage afsked med en dejlig rosæson.
Om lidt kan vi takke hinanden for
sæsonen 2007 i rohallen – med de nye
lysstofarmaturer, som kaster sit klare
lys over husforvalteren et af Anni’s
første officielle arrangementer. Men
jeg ved at forventningerne er i top!
Det har været en sæson hvor der er
blevet roet ganske meget. Jeg kan
huske da Lone og Peter lagde så
hårdt ud i inrigger at kaproer blev
bekymrede for ikke mere at ligge i
top i rostatistikken. Men det blev
en meget aktiv sæson for mange i
”sved på panden roning”. Roning
med hygge stunder er stadig den foretrukne disciplin, men roet bliver der
fra tidlig morgen til sen aften – og det
er måske blevet rekord (29t+) – hvor
vi slår den forrige rekord fra 2005 på
mere end 28.000 km. Men vi mangler stadig en del for at nå rundt ved
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ækvator, nemlig 40.077 km.
Ungdomsroerne hygger sig rigtig
godt – og det kan vi takke trænernes venlige indsats for. Der er fyldt
helt op, og det er rigtig hyggeligt
at komme i klubben en ungdomsaften. Skoleroning og fritidsaktiviteter
– der er masser at lave og der er altid
brug for ekstra ungdomstrænere.
Tak til Jonas, Frederik, Martin og
Mads. Mads har desuden tages sig
af de ungdomsroere som ønsker at
prøve kaproning – og det er med fin
succes – måde for Mads og de unge
kaproere.
Vore stærke kaproere som forgylder klubben med medaljer har haft
endnu en sæson med gode resultater
– men det er blevet sværere. Ikke
bare er de blevet større – som alle kan
se – men det er konkurrenterne også
og der er blevet mange flere af dem.
Vi krydser fingre for en plads til OL
– men det bliver endog meget svært
da de bådtyper de ror – enten ikke er
OL bådtyper eller de er bemandet af
verdensmestre.
Et lyspunkt i en våd og mørk oktober var Medalje receptionen hvor
vi havde det sjovt under planlægning, opbygning, receptionen og den
efterfølgende oprydning. Tak til alle
der var med – fra alle sider – DFfR,
Kommune og presse får vi anerkendelse.
Vi skal også huske at takke alle de
frivillige bidrag hver især giver so
som får klubben til at fungere. Det er
undervisning i at ro – roskoler – styrmandskursus, outriggertræning og
instruktion – oprydning, reparation af
både, skabe Furore, inddrive kontingenter, revidere regnskab, besjælet at
kong Neptun og hans slaver og dronning – at arrangere ture og arrangere
fester – vi kunne godt bruge lidt mere
fest – så jeg vil opfordre festglade
roere at få arrangeret lidt fest – det
trænger vi til. En ganske speciel tak
til Martin som helt alene fik stablet
et brag af en fest på benene – mange
tak Martin.
Vi plejer at uddele 25 og 50 års jubi-

læumsgaver – men i år har vi ingen
jubilarer – ved stander nedtagningen
plejer vi også at hærde en roer for en
speciel indsats – men bestyrelsen var
på ferie så det må vi have til gode til
Generalforsamlingen.
Sæsonen har sat sine spor på bådene.
Det er ikke uden omkostninger de
har båret roerne de mange tusinde
kilometer. Der en knækket spids,
en båd har været oppe at ride på en
stor sten, et skvatbord er i stykker,
essingen er skrammet, en båd der
er hul i - så vinterens skal benyttes
til at vedligeholde materiellet. Vi
starter søndag den 4. november hvor
vi møders her til »Store Vaske dag«
klokken 9:00. Kom og mød Bo i vandplaskende strålende humør. Mød op
til slibning og reparation den første
søndag i måneden - mød op klokken
9:00 og sæt tid af allerede i dag. Ib
Madsen styrer med venlig sikker og
fast hånd »Onsdags holdet« som yder
en forrygende indsats for vedlige-

holdelse af materiellet - vil du være
med? Så mød op onsdag klokken
9:00 - 12:00, første gang onsdag den
7. november.
Søndagsroning, efter vinter reglementet, - i morgen klokken 9:00 herefter klokken 10:00->
Efter stander nedtagningen er Anni
klar med den klassiske forfriskning i
bådhallen, hvor vi har lejlighed til at
takke hinanden for året.. og for dem
som har lyst til at fortsætte hyggen
lidt længere er der arrangeret fælles
spisning i klublokalet.
Nu er det tid til at afslutte sæsonen
2007 og nedhale standeren – jeg vil
bede Martin med en hjælper nedhale vor klubstander for Roklubben
Furesø.
Og bede alle om at råbe et rigtigt
roer hurra, tre lange og tre korte, for
Roklubben Furesø.
Sæsonen 2007 er nu slut.
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Så meget/
lidt
roede du
i 2007:
3
5
6
7
9
11
12
13
17
25
40
44
49
51
52
59
63
64
72
91
92
95
96
98
99
101
102
103
105
111
114
117
121
122
127
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Jørgen Andersen ....................10
Jytte Nielsen.........................422
Rune Helgesen......................530
Johannes W. Henriksen .......172
Kurt Nielsen .........................241
Michael Hermansen .............105
Hans Christoffersen .............549
Anette Vestergaard.................20
Anne-Mari Sandal ................387
Merete Andersen ..................186
Martin Hallengren .................85
Mads Boesen .......................1471
Per Fahrenholrz ...................120
Marianne Henney ................818
Ib Madsen ...........................1450
Niels Funch Jensen............1773
Jesper Bøgelund ...................502
Ingeborg Hordenskjold ..........53
Rune Heidemann ...................43
Birgthe Gärtner....................420
Erik Sørensen .......................458
Tina Porsbak ......................1062
Bo Jystrup ..........................1104
Helga Dahlgaard ..................169
Mette Bonnor .......................166
Marianne Wintersø ..............158
Erik Jacobsen .......................409
Kurt Franch..........................760
Hanne Lisbeth Heidemann .809
Ossy Jensen ..........................354
Martin Diedrichsen ............1508
Leif Fahrenholtz ...................520
Flemming Vestergaard ...........20
Mie Boesen .............................55
Kim Andersen.....................1292

128
129
130
132
137
138
142
163
171
177
185
186
187
191
192
203
209
216
217
220
229
234
238
248
250
254
283
284
310
318
323
325
328
342
347

Tom Nielsen .........................342
Poul hansen ..........................392
Ole Præst Larsen .................343
Jørgen Marcher ....................352
Jens S. Hemmingsen............451
Nina Heinø ...........................376
Birgit Sørensen.....................181
Ilse Nielsen ...........................113
Jens Christian Hansen ......1219
Erling Jensen .....................1414
Lis Christoffersen.................334
Vagn Kaas .............................697
Frederik Hernamsen............341
Jonas Eik Jacobsen ..............282
Regnar Jarnbak ....................222
John Kissow Petersen ........1270
Torben Schmidt-Rasmusen .317
Birthe Dam ...........................744
Henning Andersen ...............405
Bodil Amorsen ......................450
Anders Juul Rasmussen ........31
Kate Nielsen .........................254
Marianne Redder .................547
Lisbeth Mygind ....................536
Jørgen P. Olsen .....................709
Allan Berger ...........................32
Bent Søegaard ......................310
Niels Henrik Stene.............3727
Bodil Prskrog ........................698
Peter Ley.............................1368
Kirsten Fraenkel ..................146
Adda Nielsen ......................1403
Jørgen Ludvigsen .................577
Bo Hartz ...............................296
Hanne M. K. Christensen ....720

361
381
385
386
393
400
401
402
407
409
415
421
422
425
429
436
445
449
455
460
463
464
465
467
469
473
486
488
491
497
498
499
501
502
503
504
506
507
509
510
511
515
517
518
519
520
521
522
524
525
526
528
529

Ellen Risum ..........................145
Jøregen Høj...........................681
Anni Kreutzfeldt ................1002
Birgitte Holdt .........................73
Jan Kreutzfeldt ..................1045
Jens Risum .............................73
Jens Kaas ................................60
Joachim Franch ....................157
Asbjørn Stubkjæer Rugh .......79
Kennie Rosairu Prehn .........141
Henrik Viktor Stephansen 3429
Birgit Jensen ......................1212
Helle Nielsen ........................850
Patrik Søndergaard ..............149
Henrik Rong .........................244
Bent Sørensen ......................141
Sonja Hausgaard ..................543
Lone Ley .............................1545
Søren Boysen ........................251
Marianne Thomasen ............240
Ida Holdt Rasmussen .............71
Louise Rønne ..........................68
Oliver Bjerreg. Fagerholt ...1217
Christian Eismark..............1356
Leif Rørbæk ..........................140
Jorum Christophersen ...........30
Hanne Vilgren ........................93
Marianne Winther Rix ...........39
Thomas Søren Heny ............240
Lasse Hegner ........................241
Jens Hammer .......................121
Søren Lundgaard..................544
Anne Sophie B. Vegger.........340
Mathias Christian Enemark ....7
Frederik Skræddergård .......135
Elisabeth Lyngg. Andersen ...66
Flemming Schack ...............1368
Christine Neistrup ...............298
Anders Jørgensen .................476
Morten Lüneborg ...................76
Astrid Wiig ..............................96
Gudde Linnet........................224
Philip Eistrup Jensen ............86
Henning Møller Jensen .........39
Susanne Schweitz ................119
Birgit Nikolaisen ..................162
Julie Kyhl Andersen...............22
Tais La Cour .........................261
Anders Elmholdt ....................60
Markus Hagan ......................206
Bjørn Mikkrlsen .....................51
Julie Søholm ...........................23
Nanna Vilen..........................320

530
531
532
533
534
535
536
536
537
538
539
541
542
544
545
546
547
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
566
571

Keld G. Skyum .....................182
Anni Creutzburg ..................242
Mathias Larsen ....................191
Karin Parbst ...........................36
Jes Kristensen ......................247
Anders Olesen ......................221
Lisbeth Hallestad .................128
Tove -enggrob Boon ...............22
Claus Nelson ...........................56
Marianne Skafte .....................19
Ole Kongsbak .......................709
Eva Vejlyt ..............................247
Monica Christensen ...............10
Ane Yde Jensen ......................10
Helanan Hviid Trier ............131
Kirsten Frank .......................300
Torben Sørensen ..................803
Hanne Hansen......................127
Karsten Brøndum ................120
Gitte Schack .........................570
Hanne Høeg Jensen .............299
Ellis Damgaard .....................427
Kim Damgaard .....................392
Else Andersen.........................88
Per Nissen...............................55
Kirsten Nissen ........................67
Stephen Camey.......................35
Lars H. W. Avlund ................194
Ditte-Lene Sørensen ............526
Kirsten Halsnæs...................627
Rebecca Busk........................217
Mikkel Åsy Kruse .................125
Kirsten Lauritsen .................220
Bo Wendt Berentsen ..............45
Mathias Nikitas Agapitos ......13

I Love for Roklubben Furesø
er angivet at i lige år vælges:
Næstformand og sekretær, kasserer, materielforvalter, ungdomsleder.
Næstformand Lone Ley ønsker
ikke genvalg, kasserer Bent
Søegaard, materialeforvalter Bo
Jystrup, ungdomsleder Jonas Eik
Jacobsen stiller op til genvalg.
Desuden vil vor mangeårige
rochef Jens Christian meget gerne
afløses på posten, når han er
på valg på Generalforsamlingen
2009
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Dansk Forening
for Rosport Officiel medaljereception 2007 i
Roklubben Furesø

Det lyder voldsomt fint og det var det
også, så synd for jer, der ikke mødte
op den 7. oktober.
Forbundet afholder hvert år en reception for at hylde de roere, der i den
forløbne sæson har opnået medaljer
ved internationale mesterskaber.
Da forbundet ikke selv har lokalemæssige faciliteter og bemanding til
at afholde arrangementet, så bliver
opgaven udliciteret – fortrinsvis til en
af de klubber, der selv har roere, der
skal hædres.
Da vi er i den heldige situation at
være med i det fine selskab, takket
være Nils Henrik Stene og Henrik
Stephansens bronzemedaljer i dobbeltfirer ved U23 VM, blev Kim kontaktet af forbundet med spørgsmålet
– vil I afholde en reception – find en
dato – budgettet er op til x kroner.
Ingen nærmere beskrivelse af forventninger til arrangementet var
mulige at indhente – ingen i sekretariatet havde tidligere været med, så
der var frit valg på alle hylder.
Et ad-hoc udvalg med Kim for bordenden blev nedsat – de fleste praktiske og logistiske problemer afdækket
og løst – kun tidsplanen voldte store
problemer.
Receptionen blev fastsat til søndag
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den 07. oktober 15.00 til 17.00 –
dagen efter DM på Bagsværd Sø – og
traktementet, mousserende vin og
specialfremstillede medaljelagkager,
hurtigt besluttet.
Herefter tog det omtrent 1 time
for resten af udvalget at overbevise
formanden om, at modtagelse med
drinks, diverse taler og klapsalver
IKKE kunne afvikles på under 45
minutter, og at indtagelsen af lagkage
derfor tidligst kunne blive 15.45.
På receptionsdagen mødtes vi i klubben klokken 10.00 og fik i løbet af
godt 2 timer ryddet den ene del af
rohallen, rigget borde og lydanlæg til,
rejst flagallé på parkeringspladsen,
opsat skilte, lagt drikkevarer på køl,
lavet et hævet podium og rejst et 80
kvadratmeter udendørs telt og opstillet en slushice-maskine sponsoreret
af Michael Olsen.
Herefter nød vi et par pizzaer i solen
på terrassen og fik vækket Rikke fra
DFfR, da Kim 2 timer før deadline
ringede og spurgte, hvor de blev af
– vi var klar og ventede på dem ;o)
Selve arrangementet blev afviklet
lydefrit med fuld fokus på hovedpersonerne – de medaljetagende roere
– der både fik pæne ord med på vejen
fra Morten Espersen, formand for
DFfR og fra vores sponsor Lederne.
Tak til alle de frivillige – det er de
utroligste ting man lærer om andre
medlemmer i en sådan situation – jeg
er f.eks. ikke selv i stand til lige at
finde 50 champagneglas og 10 flaskekølere hjemme i mine skabe som en
naturlig del af en normal husholdning.
429 – rong
PS: Kim havde ret – kagen var
VIRKELIG god.

Supperoning,
hvad er det?
Supperoning er, når Furesø roerere
på standerstrygningsdag, roligt og
værdigt roer hen til Kolle Kolle, lægger til og styrter op til den overdækkede bålplads for at tilkæmpe sig en
tallerken lækker varm suppe.
Hvorfor denne underlige opførsel?
Jo da, Jesper Bøgelund lavede et
eksperiment sidste år, hvor han proklamerede, at der nok var en portion
suppe henne ved Kolle Kolle til de
roerere, som hen ad først på eftermiddagen måtte være i nærheden og

havde lyst til lidt varm suppe, bål og
hygge. Der mødte vel 10-12 interesserede op og det var mægtig hyggeligt.
Ja, nu er der så gået tradition i det.
I år ankom horderne, i 4 stk. 4 åres
inriggere og en gig, til bålpladsen.
Alle fik suppe med bacon drys og
flutes og en gang røg. Folk havde
medbragt drikkelse, og der var en
ganske hyggelig stemning.
Vi kunne være blevet ved længe; men
den forestående standerstrygning og
Annies lækre anretninger hjemme i
rohallen trak vist i folket. Vi brød op
medens legen var god.
Henning 217, fyrbøder.

9

Kalender
Kontingent?

Store Vaskedag!
Bådene lå og ventede på rad og række
på de 26 friske roere, som var mødt
op for den første vedligeholdelse af
bådene. Bo sørgede for brød og kaffe
og en for en blev bådene rengjorte og
efterset overalt. Sommerens mange
tusinde kilometreres roning har sat

sig spor på mange af bådene og det er
nu små og store skader skal udbedres. Det var dejligt at se så mange
friske roere. Samtidig med bådvasken blev der optaget en reklamefilm
for Stimorol tyggegumme med stort
opbud af brandbiler, vandplaskeri –
så underholdningen var også i orden.

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, 2. december kl. 9.00:
SLIBEDAG
Torsdag, 6. december kl. 19:
JULESTUE
Søndag, 7. januar 2008 kl. 9.00:
SLIBEDAG
Søndag, 3. februar 2008 kl. 9.00:
SLIBEDAG
Onsdag, 27. februar kl. 19.00:
GENERALFORSAMLING
Søndag, 2. marts 2008 kl. 9.00:
SLIBEDAG
Lørdag, 29. marts 2008:
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:
Erik Jacobsen,
Fensmarks Alle 5,
3520 Farum, tlf. 4495 0804
e-mail: ecj@city.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 januar.
Stof til bladet skal være redaktionen
i hænde senest 6. januar.
e-mail: furore@rofu.dk

Det er som oftest de
lyse hoveder, der formørker tilværelsen
for os!

