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Ved Kolle Kolle passerer vi først
anløbsbroen, hvor turbådene lægger til. Der er 2,5 kilometer til
Frederiksdal fra Kolle Kolle. Skoven
på styrbords side er først statsskov,
og cirka halvvejs går det over til privat skov, det er familien Schulin som
ejer dette stykke skov.
Når vi ror mod Frederiksdal, har
roerne en fin udsigt tilbage mod
Kolle Kolle og Nørreskoven. Man kan
endnu se enkelte meget høje træer,
hvis toppe rager op over de øvrige.
Disse træer er ”efterkommere” af den
tilplantning, der fandt sted i 1765 af
forstmanden von Langen. Man kommer hurtigt ned til kanalen, som er
indsejlingen til Frederiksdal.
Lige inden indsejlingen er der på bagbords side en del store sten og en lille
holm. Her lå Roskilde bispens borg,
som blev skudt i grus under Grevens
fejde i 1535.Vi skal have årerne tværs,
når vi passerer den lille træbro som
går over kanalen. Med kurs ned mod
slusen, passerer vi først ”Blegehuset”
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et kønt lille gult hus som stammer
fra den gang, der blev bleget linned
i søer og åer. Der har i århundreder
været vandmøller langs Mølleåen. Én
af dem har været her i Frederiksdal.
Når styrmanden ser frem mod to gule
bygninger, er den til venstre mølle

huset, og den til højre er strømhuset,
hvor vandgennemløbet reguleres.
På huset til højre er der på gavlen et
lille relief med initialerne C.A., som
står for Charlotte Amalie, Christian
V`s Dronning. Charlotte Amalie
havde fået vandmøllen overdraget i
1700 tallet af sin konge. Dronningen
havde indrettet en papirfabrik i møllen, men den blev nedlagt sidst i
århundredet.
Frederiksdal har været et meget
besøgt udflugtssted igennem århundreder. Bådfarten sejler herfra ud mod
Furesøen, og på den anden side af
slusen, ad Mølleåen til Bagsværd sø
og Lyngby sø
Red.102

Frederiksdal slot
Frederiksdal blev opført 1744-45 af
Nicolai Eigtved for geheimeråd Johan
Sigismund Schulin, ejes og beboes
stadig af familien Schulin..

Furores
allestedsværende
redaktion
ønsker
Bo tillykke
med de 50
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Havnefest med 24
timersroning
og en masse klubhygge.
Lørdag den 30/5 2008 havde Lions i
Værløse og Farum valgt at lave en stort
opslået havnefest på Furesøbad.
I den forbindelse besluttede Roklubben Furesø, at vi da også ville markere denne begivenhed ved at lave et
eller andet.
En gruppe blev dannet for at finde ud
af, hvad der skulle ske. Ret hurtigt
kom der en ide om, at det skulle være
hygge for medlemmerne og så lidt PR
for de folk, der ville komme forbi.
Hyggen skulle bestå af en grillaften
og en brunch. Samtidigt valgte gruppen at stable en 24-timers stafetroning på benene, for at få roningen
med ind i dagens program.
Til 24-timersroningen ville vi skaffe
nogle sponsorer, som så kunne betale
for at få deres navn på båden.
Det lykkedes klubben at skaffe
Nordsjællands Port Service og
Abildhauge A/S.
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Så kl. 11.00 lørdag den 31/5 sendte vi
båden af sted på sin første tur ud af
de 12, den skulle igennem i løbet af
de 24-timer.
Den vigtigste del af arrangementet
var jo hyggen. Og den fik rigtig stor
opbakning allerede lørdag formiddag,
ved at mange medlemmer havde valgt
at bruge deres lørdag ved Furesøbad,
for at støtte de roende medlemmer.
Der var både kaffe og kage hele
eftermiddagen. Ungdomslederen og
trænerne var mødt frem for at arrangere noget roning i ergometer for de,
der måtte ønske dette. Desværre var
lysten fra de forbipasserende ikke så
stor.
Da det blev tid til at spise aftensmad,
var der omkring 60 mennesker mødt
op for rigtig at hygge sig. Og det må
vi sige, der blev gjort. Hyggen varede
til tæt på midnat, alt mens båden på
24-timersstafetten passerede de 100
km.
Natten gik med lidt stille afslapning,
stille men flotte timer, mens bådene
var på vandet, da der ikke var mange
medlemmer, der havde den store lyst
til at sidde hele natten i klubben. De
fleste ville lige hjem og sove et par
timer inden søndagen igen skulle stå
i hyggens tegn.
Søndagen startede med en flot solopgang, som de roere, der stadigvæk
roede rundt i 24-timersbåden, kunne
nyde.
Derefter stod den på almindelige søndagsroning kl. 9. Alle både fik besked

på, at de skulle være inde kl.
10.45, så alle kunne være med
til at modtage 24-timersbådene
efter bedriften.
Så kl. 11.00 kom det sidste
bådehold ind til broen. På det
tidspunkt var der blevet roet
185 km af de 29 medlemmer,
der havde valgt at deltage.
Efter at bådene var kommet på
land, blev der serveret en dejlig
gang brunch, med alt, hvad
der hører til. Her må man også
sige, at det virkelig var noget
medlemmer satte pris på, for
ikke mindre end 70 medlemmer var mødt frem for at hygge
og slutte dette arrangement af
med at sidde og hygge, mens
Søværnet lavet en redningsøvelse for havnefestens gæster.
Jeg tror bestemt, dette er et arrangement, man vil kunne stable på
benene igen til næste år, for alle så ud
til rigtig at hygge sig.

Tak for en god weekend og en speciel
tak til de mange, som var med til at
få dette til at lykkes.
Martin 114
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11:00-13:00
Bo Jystrup
96
Kirsten Halsnæs
561
Birgit Jensen
421
13:00-15:00
Torben Sørensen
547
Marianne Winther Rix 488
Marianne Henney
51
15:00-17:00
Henrik Rong
429
Karsten Brøndrum
550
Hanne Hansen
549
17:00-19:00
Thomas Søren Henney 491
Mathias Larsen
532
Rebecca Busk
562
19:00-21:00
Peter Ley
318
Sonja Hausgaard
445
Søren Lundgaard
499
21:00-23:00
Gitte Schack
551
Ib Madsen
52
Flemming Schack
506
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23:00-01:00
Jonas Eik Jacobsen
Martin Diedirichsen
Peter Ley
01:00-03:00
Birgitte Holst
Søren Lundgaard
Helle Nielsen
03:00-05:00
Kim Andersen
Anni Kreutzfeldt
Jan Kreutzfeldt
05:00-07:00
Martin Diedirichsen
Peter Ley
Bent Søegaard
07:00-09:00
Birthe Dam
Henning Andersen
Torben Sørensen
09:00-11:00
Jens Risum
Bent Søegaard
Ib Madsen
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283
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Langtur til Wales,
Juni 2008
Jeg har været på mange langture, og
hver enkelt af dem vil jeg huske for
noget særligt. Ofte har det ført nye
bekendtskaber med sig, men sidste
års tur til Connecticut og New York
var nu noget ganske særligt. Det
var min første FISA tur (tur med
det internationale roforbund). På den
tur lærte jeg Rainer at kende, han
var min styrmand i 2 dage, og inviterede mig siden på hans private tur
til Wales. Det er så den, det handler
om…
Vi var 15 roere, alle venner af Rainer,
samlet fra 9 forskellige lande, yngste
mand var 38 år og ældste 71 år, alle
roere med mange års erfaring.
Rainer kom til Wales fra Frankfurt
med båden på en dertil indrettet
trailer. Det var en helt speciel båd, en
finsk kirkebåd, med plads til 14 roere
og 1 styrmand. Han har ”ombygget”
båden, så den bare blev endnu bedre

at ro. Den har både rullesæder og
fleksibel ”spændholdt”. Vi sad parvis
i båden, og havde en åre hver, og så
gik det ellers derud af, alle årer i og
ud af vandet samtidig, et godt træk,
en lille pause, og en langsom fremkørsel til næste rotag – rigtig langtursroning, som mange af os kender
det. Når 14 roere gør dette på én og
samme tid, og det gjorde vi, ja så får
man næsten tårer i øjnene, og sikken
glid, der var i båden. En sand fryd !!
Så vil I sikkert gerne vide, hvor langt
vi roede, det blev til 180 km på de 6
dage, med en spredning fra 11 km på
den korteste dag til 53 den længste
dag. Ingen sag når man er 14 til at
trække.
Vi roede på floder i den sydlige del
af Wales, med udgangspunkt fra
Llangwm, nærmeste større byer
var Pembroshire, Haverfordwest og
Milford Haven.
Vejret var blandet, regn, sol og blæst,
men farvandet var for det meste
roligt, og ganske tilforladeligt. En
enkelt dag måtte vi dog stoppe efter
blot 2 timers
roning, alle var
våde fra yderst til
inderst på grund
af bølgernes indtog i båden. En
anden dag tog vi
en ”afstikker” til
Atlanterhavet,
og her var vi nær
kollideret med den
irske færge, men
som vi talte om,
det er de spændende øjeblikke,
dem med udfordringerne, vi vil
huske – ja så var
der også den dag,
hvor vi måtte spise
i båden, da slusen
ikke åbnede ind
til havnen, hvor vi
havde planlagt en
pause, så vi kom
først ”fra borde”
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ved 2- 3 tiden, det var sejt for nogen,
særligt de trængende, hvis I forstår,
hvad jeg mener.
Vi var indkvarteret privat, og alle tog
godt imod os. Mange af vores værtsfolk var engageret i det Sea Fair, som
vi var en del af, et træf for folk med
både uden motor, de fleste sejlere, og
så nogle ganske få roere.

Der var sørget for forplejning og
underholdning hele ugen. Der var
simpelthen opsat store telte med bar,
scene og masser af borde og stole, så
vi kunne f.eks. fornøje os med helstegt
pattegris, øl og walisisk folkemusik.
Nogle aftener valgte vi dog at spise
for os selv, og Fiona havde sørget for
3 retters menu, der manglede absolut
intet. Og roere er gode til at nyde alle
livets goder, det er sådan set ligegyldig, om man kommer fra Tyskland,
Canada, Danmark eller Japan.
Jeg kunne skrive en hel bog om mine
langture, men vil stoppe her og lade
dette være en appetitvækker. Hvis
nogen af jer har lyst til at høre mere,
få gode råd til deres første langtur, se
mine billeder etc. stiller jeg gerne op
i klubben en dag.
PS. Jeg skylder alle jer ”gamle” roere,
der i sin tid lærte mig at ro, først
inrigger, derefter gig, og alle jer der
siden har trænet med mig i alle bådtyper, de fleste gange med 2 årer, en
STOR tak, for uden den erfaring og
rutine, jeg har opnået sammen med
jer, var de seneste års langture til
”det store udland” ikke blevet den
succes, som de har været for mig.
Jeg er klar til den næste tur!!
Tina/95

Kurt Frank
ønskes tillykke
med de 70 år
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Tanker omkring
Nivåturen.
Jeg sidder og kigger ud på de ruskende træer, og regnen der siler ned og
tænker: ”Hvor var vi dog heldige med
det flotte vejr på Nivåturen i weekenden den 7/8 juni.”
Vi var 18 flotte roere, unge som
gamle, der mødte op i roklubben
ved Svanemøllen. Et medlem fra
roklubben stod allerede parat til at
tage imod os, og hurtigt fandt han 6
tomandsinriggere frem til os.
Han undrede sig over, at vi ikke skulle
fordeles i 3 firemandsinriggere og 1
tomandsinrigger, nu hvor vi skulle ro
i et fremmed farvand, og han var lidt
betænkelig ved, om vi nu også kunne
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få plads til alle bådene ved deres sommerhus, som vi skulle låne.
Mandskabet blev hurtigt fordelt, og
vi fik strenge ordrer om alle de ting,
vi skulle gøre, inden vi tog ud og når
vi kom hjem.
I vores båd var vi tre på 70 år eller
deromkring. Vi følte, at vi var seje, og
var enige om, at det kunne vi sagtens
klare.
Én båd ad gangen ud gennem havneløbet, og fluks var vi ude på Sundet.
Hvor var det dog smukt, blåt vand,
blå himmel og en masse både på
vandet. Alle mulige slags dyre motorbåde, der strøg af sted, ofte tæt på
os, sejlbåde og små joller, jo det var
spændende og anderledes i forhold til
vores rolige Furesø hjemme, hvor der
ellers også af og til kan være meget
trafik.
Vi så os omkring og opdagede, at alle vores rokammerater var pist væk, og
dog kunne vi se et par
stykker af dem langt ude
i horisonten. Og vi som
troede at vi var så seje.
Først beskyldte vi vores
lidt ældre båd for at det
var den der var langsommere end de flotte nye
både som vi også havde
lånt. Der var kun 5 nye
tomandsinriggere, så vi
havde fået en gammel
inrigger, der ikke havde
været i brug siden efteråret. Men vi måtte alligevel indrømme, at det
ikke var os der var så
hurtige, som vi hele tiden
havde troet. Nu kunne vi
faktisk godt bruge en af
vores flotte yngre mandlige roere som vi har så
mange af i klubben og
som også var med på
turen.
Af og til savnede det ene
rohold os og ventede så
på os, indtil vi nåede op
til dem, men det varede

selvfølgelig ikke ret længe, før vi
var alene igen. Vi talte om, at det
nok ville have været bedre med firemandsinriggere, så vi var flere sammen, når vi nu var ude på et fremmed
farvand.
Efter et ophold undervejs, hvor vi spiste vores frokostpakker og fik en god
snak, nåede vi snart frem til roklubbens hyggelige sommerhus. Der var
så dejligt, så flere af os blev enige om,
at vi sagtens kunne tilbringe flere
uger deroppe, selvfølgelig fordi det
også var lige det sommervejr, man
kunne ønske sig. Vi var nogle få stykker, der tog en svømmetur.
Aftenen gik med dejlig, dejlig mad,
vin og sømandssange, - vi sad ude
hele aftenen.
Vi fik også besøg af Jan, Jens Christian
og hunden Petra. Det var dejligt, at
de havde lyst til at besøge os.
Husets soverum kunne rumme mange
personer, men blev kun benyttet af
nogle få stykker. Nogle sov i telt,
nogle sov på den åbne træterrasse og
resten på gulvet i stuen.

Næste morgen, efter et flot morgenmåltid, blev der hurtigt pakket sammen, og vi futtede hjemad i hurtigt
tempo. Denne gang kom vi også hurtigt væk fra hinanden, og nogle havde
svært ved at finde det rette havneløb. Men det lykkedes efterhånden at
komme hjem til den rigtige roklub.
En del var allerede kørt hjem, men
vi der var tilbage hyggede os med en
kold øl og en snak.
En rigtig dejlig tur og en stor, stor
tak til Helle, Vagn og Martin for
det store arbejde, I har gjort for os
alle sammen. Der var kun det lille
men, at vi nok skulle have haft en
af vores flotte, stærke roere i vores
båd og måske også have valgt nogle
firemandsinriggere.
Nu var det jo heldigvis et meget flot
vejr, med sol og ingen vind, så vi nød
turen alligevel.
421 Birgit
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Arresø langtur
den 5. og 6. juli
2008
Langturbådene, 2 x 4‘ere og en 2’er
blev lastet og surret efter alle kunstens regler på transporttraileren,
som af den allesstedsværværende Bo
blev transporteret til Arresø Sejlklub
i Ramløse Havn ved Arresø nordbred.
Det var igen i år Jesper, som havde
arrangeret turen, booket hytten, forsikret bådene, sat holdene og sørget
for at alt forløb gnidningsløst.
21 deltageren, nemlig: Adda, Allan,
Bent, Birgit, Ditte-Lone, Erik,
Henning, Jens, Jesper, John, Jørgen,
Kim, Kirsten, Kirsten, Marianne,
Niels, Ole K, Ole P, Søren, Tina og
Tom fornøjede sig med at ro på to
friske dage, i alt 546 km.
Bådene blev brugt flittigt med to

rohold om lørdagen, et formiddagshold og et eftermiddagshold. Og et
enkelt hold om søndagen.
Arresøen er stor, nemlig 40 kvadratkilometer, det vil sige fire gange så
stor som Furesøen – alligevel kom
bådene søen rundt i flot stil.
Efter roningen lørdag aften havde
Jesper dømt råhygge med sømandssange ved grillen og bålet. Sådan
gik det ikke helt, men efter et forfriskende bad blev grillen tændt op, og
roerne kunne sætte sig til bords for at
nyde den medbragte mad og nyde den
dejlige sommeraften.
Lørdag morgen tog en enkelt båd
turen til den vestlige del af søen.
Tak til Jesper for en rigtig god tur,
til Bo for transporten af bådene og
til Arresø Sejlklub for lån af klubben
i to dage.
/ Kim 127

Hilsen fra Henrik OL-byen
Henrik har sendt en hilsen fra Kina gennem sin træner
gennem mange år Jørgen og Merete.
Henrik Stephansen er i Beijing som reserve for letvægts-dobbeltsculleren. Det er spændende, men samtidig
frustrerende at være med og alligevel ikke kunne konkurrere. Og skal der konkurreres, er det på bekostning
af en anden roers uheld.
Henrik skriver endvidere, at han nu er ved at falde
til i det fjerne Kina, og heldigvis har gode muligheder for at ro. OL passet giver fri adgang til robanen
og træner om formiddagen inden løbene begynder - og
senere om aftenen, når alle er færdige.
En rigtig god ting er, at det ikke er nødvendigt at gå
ned vægt - og det gør, at den gode mad, der serveres,
kan nydes i fulde drag.
Der har været tid til et par gode udflugter til Den
Himmelske Freds Plads og et besøg i Den Forbudte By.
Henrik har også deltaget i yogaundervisning på hotellet for at få smidige muskler og få strakt godt ud i
alle sener og muskler.
På Dansk Forenings for Rosports hjemmeside http://www.
roning.dk/?id=5&page_id=5&topmenu_num=1&module=news&mo
dpage=newsmax&newsid=1481 står der, OL: reserverne på
besøg i OL-byen den 14.08.08
Læs den og bliv GLAD.
Roer-hilsen fra Jørgen og Merete Andersen
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Billeder fra Kanindåben
Billeder fra Kanindåben
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Så roede vi
Danmark Rundt
I Weekenden den 20-22. juni 2008
havde Dansk Forening for Rosport
arrangeret et landsdækkende arrangement. Arrangementet gik ud på
at få flest mulige roere ud og ro
flest mulige kilometer. Derfor deltog
Roklubben Furesø også.
For at skabe nogle ekstra tilbud havde
klubben lagt årets Nattergaletur fredag aften, samt arrangeret en ekstra
lang søndagstur.
Men det hele startede fredag morgen.
Og allerede tidligt var der både på
vandet, trods det ikke så gode vejr.
Der var også nogle af vores roere,
der var taget ud i det danske land for
at ro nogle ture i et andet farvand.
Men da der jo hver dag bliver roet i
klubben, vil jeg koncentrere mig om
at skrive lidt om de 2 ture, klubben
havde planlagt i løbet af weekenden.
NATTERGALETUREN startede fredag kl. 21 med at 13 friske roere
mødte op i klubben for at begive sig
på en tur ud i aften- og nattetimerne.
Bådene blev rigget til og kom på vandet. Efter at der havde været en del
tale om, hvordan vi skulle ro, satte
alle næsen mod Vejlesø. Det viste sig
hurtig, at de 2 4-åres inriggere kunne
ro noget hurtigere end 2-åren. Men
efter at den ene firer havde ventet
på toerne, fulgtes de 2 både efter den
sidste ind til Holte Havn, hvor den
første kaffe blev indtaget. Som altid
var der nok roere, der havde taget
noget med til den søde tand, så alle
kunne få fyldt depoterne op.
Efter en dejlig kop kaffe satte vi lys
på båden for at ro videre. Den næste
etape gik ud af Vejlesø og videre forbi
Holte og Birkerød Roklub, inden vi
satte kursen over til Lille Kalv og
videre til Frederiksdal.
I Frederiksdal kom vi igen til at tale
om traditioner, da nogle havde taget
plads på bænken. Men det måtte vi
jo ikke, for traditionen siger, at man
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skal sidde i Bådfartens både. Så alle
flyttet ind i bådfarten til endnu en
kop kaffe og til meget mere af det
søde.
Efter en pæn lang pause skulle det
sidste stykke tilbage til klubben overvindes. På dette stræk kunne vi så
se en næsten fuld måne stå op bag
båden. Da vi kom retur til klubben,
var der kun tilbage at slutte en rigtig
hyggelig aften og nat af med en gang
natmad i klubben.
LANG SØNDAGSTUR var et tilbud
om at ro rundt på hele vores daglige
rofarvand. Der var 6 roere, der havde
taget mod dette tilbud, så 2 toere
blev sendt af sted. De startede ud
med at ro mod Vejlesø, og da begge
både var kommet frem, holdt de en
lille pause. Der skulle jo roes langt,
så afsted måtte det gå. Videre mod
Frederiksdal forbi Lille Kalv. Da vi
var ved Lille Kalv, så vi noget meget
sjældent på Furesøen. Der blev stillet
et spørgsmål: Hvem ror med årer, der
er 3 farvet? JA, du læste rigtigt, der
var en 2-åres inrigger fra Bagsværd
Roklub oppe at ro på Furesøen. Lidt
efter mødte vi også en Lyngby båd.
Man kan sige, at formålet med ”Vi
Ror Danmark Rundt” er lykkedes
på Furesøen for alle klubber, der har
adgang til Furesøen, var oppe at ro
på den.
Nå tilbage til turen. Da vi kom til
Frederiksdal, var det lige gennem
slusen og videre til Lyngby Roklub
for at spise lidt mad. I Lyngby Roklub
mødte vi så vores egne naboer. For
Birkerød Roklub var også på tur.
Efter en god frokost, med efterfølgende is, tog vi ud igen. Lige idet vi tog
ud, kom Lyngby Dameroklub forbi,
og dem fulgtes vi videre med over
Lyngby Sø, Her tog de videre op til
Furesøen. Men vi tog lige et smut ind
i Bagsværd Sø, for at ro rundt i den.
Da vi roede ud af Bagsværd Sø, stoppede vi for at råbe hurra for den første Furesøroer, der var nået 1000 km.
Så et stort tillykke med det. Videre
gik det gennem kanalen og ind på

Furesøen igen. Og så var det ned mod
os selv. Da vi ankom til Furesøbad
igen, gik den en båd ind til klubben
for at slutte dagen af, alt mens den
anden tog videre ind i Farum Sø. En
halv times tid senere kom bådene
tilbage, efter at havde roet hele vores
”Daglige Farvand” rundt.
Men det var jo ikke kun på disse 2
ture, hvor der blev roet kilometre ind
til konkurrencen, der var i ”Vi Ror
Danmark Rundt”.
For at lave lidt statistik over det, vi
roede i denne weekend, kan jeg da
fortælle, at 54 roere var ude og ro,
og de fik tilbagelagt 1.415 km. Det
giver et gennemsnit for hver roer på
26,2 km.
For at sammenligne det lidt med det,
der blev rapporteret ind til ”Vi ror

Danmark Rundt”, kan det fortælles,
at der var 2.432 roere på vandet, og
de fik roet 62.332 km. Det giver et
gennemsnit på 25,63 km per roer.
Hvis vi sammenligner det lidt med
vores egne tal, så var 2,22 % af
roerne fra Roklubben Furesø, og
Furesøroerne roede 2,27 % af kilometerne. Vores gennemsnit var 2,22 %
højre end landsgennemsnittet. Så det
kan vi være godt tilfreds med.
Nu var der jo også en konkurrence
med store præmier på højkant. Vi fik
desværre ikke nogle af de både, som
man kunne vinde. Men vi vandt dog
en enkel gevinst, som var en ny oppustelig redningsvest.
Men der skal da lyde en stor tak til
alle de roere, der fik roet i den blæsende og til tider våde weekend.
Hilsen
Rochefen

Mere Kanindåb
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Styrmandskursus
1 - set fra en aspirants synspunkt
Weekenden 14. og 15. juni 2008 var
det blevet tid til Styrmandskursus
1. Vi var i alt 12 aspiranter, heraf 4
seniorer, 5 ungdomsroere og 3 fra
Holte. Lørdag formiddag var tiden
afsat til teori, hvor Bo på hans vanlige pædagogiske facon gennemgik
styrmandens pligter (mange) og rettigheder (en enkelt). Desuden lærte
vi, hvordan vi passerer andre fartøjer
på søen, samt hvem der viger for
hvem. Men ingen regler uden undtagelser, så ro efter overlevelsesprincippet! Vi fik også lige genopfrisket et
par rustne kommandoer.
Efter en hurtig frokost blev bådene
sat i vandet. Vi var i alt 4 hold fordelt
i et tilsvarende antal 2-åres inriggere.
Vi fik udleveret et kort med i alt 8
øvelser, som vi skulle igennem på skift
under kyndig vejledning af instruktørerne, Bo, Martin, Michael og Jens
Christian. I vores båd Blishønen
lagde Ole hårdt ud som styrmand og
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fik dirigeret os igennem øvelserne.
Herefter var det undertegnedes tur
og endelig Nannas. Vi fik masser af
gode råd og opmuntrende ord med på
vejen og fik hurtigt lært, hvilken vej
båden drejer, når man skodder i bagbords side! Undervejs kom et lettere
utilregneligt hold kanoer forbi, som

tydeligvis ikke havde lært - endsige
læst – de officielle søvejsregler, for
de sigtede direkte efter vores båd.
Torpedoen blev afværget og de eneste
fartøjer, udover vores medkursisters,
som vi herefter skulle koncentrere
os om, var turbådene. Godt halv fire
nåede vi i land efter veloverståede
prøver på vandet. Og vi var kun lige
kommet ind i bådhallen, da en kæmpebyge, der havde samlet kræfter
hele dagen, slap det hele løs. Jeg tror
nok, at der var nogle i de andre både,
som blev våde…
Søndag var vi klar igen. Allerede på
P-pladsen anede jeg dog uråd, da jeg
måtte forcere et ukendt antal trailere, børn og andre løse genstande.
På pladsen foran klubhuset var der
nu sat stævne for et større antal optimistjoller!
Inden vores både blev sat i vandet,
havde Bo og Martin forberedt en
lille multiple choice prøve til os med
spørgsmål inden for roreglementet!
Vi krydsede løs og begav os derefter
ud på vandet. Denne søndag havde
alt, hvad der kunne krybe og gå,
fundet vej til Furesøen, så der var
et leben af optimistjoller, ”pagajplaskere”, svømmere, turbåde m.m.! Til
gengæld var der masser af vind fra
skiftende retninger! Så instruktørerne havde gjort, hvad de kunne, for at
gøre det svært for os, men vi gik på
med krum hals. Igen fik vi gode råd
fra instruktørerne, som skal have ros
for deres store tålmodighed og evne
til at fokusere på det positive i vores
manøvrer.
Så var det tid til frokost, og Bo havde
lovet os en svømmetur. Seniorerne
valgte trods medbragt badetøj dog
at trække sig og overlod det kolde
Furesøbad til Bo og de friske ungdomsroere!
Nu var det blevet alvor: Vi skulle
igennem den praktiske prøve. Denne
gang fik vi lov at lave øvelserne
uden kommentarer fra de alvidende instruktører og måtte vente med
dommen til sidst. Vi havde dog på
forhånd fået at vide, at ingen paral-

Nye styrmænd
Vi har fået 9 nye styrmænd. Det drejer sig om
Hanne Høeg Jensen 552
Ole Kongsbak 539
Ditte-Lene Sørensen 560
Nanna Vilen 529
Frederik Skræddergård 503
Teis la Cour 522
Mathias Larsen 532
Rebecca Busk 562
Kirsten Lauritzen 564
Hilsen
Martin
lelparkeringer ville blive tilladt! Alt
gik som det skulle og en hel del
ømme sædeknuder og skuldre senere,
kom vi endelig i land. Vores multiple
choice blev gennemgået, og vi kunne
endelig få overdraget de flotte korttursstyrmandsbeviser. Men så var vi
alle også godt trætte, og hjernen
kunne heller ikke længere kende forskel på bagbord og styrbord…..
Tak til instruktørerne for et godt og
lærerigt kursus!!
Hanne 552
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Gedesby i sol, sommer og blæst

Kalender
Kontingent?

Årets tur til Gedesby var midt i Juni,
og det var første gang jeg var med, i
alt 9 stærke roere fra FURESØ.
Jesper havde arrangeret turen, med
indkvartering i Jespers søsters sommerhus, nogle få hundrede meter
fra Østersøen, ca. 20 km. syd for
Nykøbing Falster.
Bådene lånte vi i Nyk. F. roklub, og så
blev der ellers roet lørdag og søndag
op og ned af Guldborgsund, og en del
på tværs for at komme lidt i læ. Ialt
blev der roet ca. 40 km. pr. deltager,
der skulle jo også være tid til det
kulinariske, hvor Jesper havde sørget
for grillede lakse bøffer med div. tilbe-

hør. Lørdag aften stod middagen på
helgrillet oksefilet med bearnaise, og
som noget nyt ingen grøn salat, det
var nok derfor turen var så vellykket.
Og så var der hjemmebagt kage med
fløde til kaffen.
Det var en rigtig god og vellykket
tur. Det er morsomt at ro i nye omgivelser, nye udfordringer og få mange
oplevelse med hjem.
Hele holdet siger tak for et godt
arrangement, og det var: Johannes,
Erik, Rong, Kim, Ole, Bent, Kurt,
Tom og Jesper.
102 Erik.

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, 31. august kl. 9.00:
HAVNETUR Se opslagstavlen.
5., 6. og 7. september:
SILKEBORGTUR Se opslagstavlen.
Lørdag, 6. september:
VM HYGGE - Se opslagstavlen.
Søndag, 21. september kl. 9.00:
LYNGBYTUR.
Lørdag, 25. oktober kl. 13-15:
SUPPERONING.
Lørdag, 25. oktober kl. 16.00:
STANDERSTRYGNING.

Husk
Fra 1. september
starter
aftenroningen
kl. 18.00
19
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Bestyrelse
Formand: Kim Andersen,
Skovvej 4, Buresø,
3550 Slangerup, tlf. 4733 9233
e-mail: formand@rofu.dk
Sekretær: Hanne Christensen
Bøgehaven 24,
3500 Værløse, tlf. 4495 4008
e-mail: sekretaer@rofu.dk
Kasserer: Bent Søegaard,
Kollemosevej 3A,
2840 Holte, tlf. 4541 0170
e-mail: kasserer@rofu.dk
Rochef: Martin Diedrichsen,
Kildebakken 42, 1.tv,
2860 Søborg,
tlf. 3967 3212
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: Frederik Hermansen,
Ryetvej 35, st.th.,
3500 Værløse, tlf. 2272 1097
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 primo oktober.
Stof til bladet skal være redaktionen
i hænde senest 20. september.
e-mail: furore@rofu.dk
Den kvinde, der er
klog nok til at bede
en mand om råd, er
sjældent så dum, at
hun følger det.!

