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Til roning klar!

Formand Kim har bedt mig om at
skrive nogle ord om mine oplevelser som ny roer i klubben. Og når
formanden beder én om at skrive et
indlæg, ja så slår man vel hælene
sammen og siger javel! Så her sidder
jeg en regnfuld og blæsende søndag
formiddag, hvor jeg hellere ville ud
og ro, men hvor der ikke var mødt
nok op til søndagsroning til bare en
enkelt 2-årers inrigger. Men så kan
jeg jo benytte lejligheden til at efterkomme formandens bud.......
I foråret 2007 mødte jeg en solfuld
lørdag morgen forventningsfuld, men
også lidt skeptisk op til roskole. Var
det nu noget for mig? Og ville alle
muskler værke dagen efter, så jeg
knap nok ville kunne gå på arbejde
den følgende mandag? Ville de andre
på holdet være 25-årige muskelbundter og jeg den ældste på holdet?
O.s.v….
Min skepsis blev hurtigt gjort til
skamme, holdet bestod af yngre og
ældre i en skøn blanding og efter
instruktion og en tur i robassinet
om formiddagen, de sidste råd fra
instruktørerne og Jens Christians
formaning om at huske solcremen
p.g.a. den skarpe forårssol, var det ud
på søen og ro væk.
Efter roskolen skulle jeg jo frigives og
var med på en række ture til Vejlesø
om aftenen mandage og onsdage. Her
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blev jeg hurtigt udsat for forskellige instruktører, og deres varierende
tilgang til roning. Især husker jeg
Mariannes ”10+10” på vej hjem fra
Vejlesø. Efter jeg blev frigivet, fik jeg
også hurtigt lov at styre båden og fik
lavet de klassiske fejltagelser, så som
at sende en fireårers båd ind i buskadset på bredden af kanalen til Vejlesø,
fordi jeg undervurderede, hvor skarpt
der skulle drejes. På en tur i en
toårers inrigger med to roere fra en
anden klub, har jeg endda været tæt
på at kæntre; under et skifte befandt
alle tre roere sig pludselig i bagbords
side, og da ingen af os kunne passere
som letvægtsroere, kom bagbords
ræling under vandlinien og vi tog en
ret stor mængde vand ind. Hvis jeg
selv skal sige det, var det kun p.g.a.
min egen snarrådige indsats ved at
kaste min ikke ubetydelige vægt over
i styrbords side, der reddede os fra at
vende bunden i vejret.
Siden da har jeg haft mange gode
oplevelser i roklubben, selvfølgelig
mange ture på Furesøen og også en
del ture i det øvrige daglige rofarvand
samt enkelte langture. Efter at have
været på besøg i andre roklubber, kan
jeg konstatere, at materiellet generelt
er i bedre stand hos os end hos ”de
andre”. Et faktum, som vi kan takke
de mange frivillige for. I det hele taget
er jeg imponeret over det store frivillige arbejde, der gøres i klubben, og
her kunne jeg remse en række navne
op, der ville være en Oscar-uddeling
værdig, men jeg vil nøjes med at sige
”ingen nævnt, ingen glemt”
Var roning så noget for mig? Tja, jeg
er da blevet hængende, og nu skal
der mere end lidt regn og blæst til
at holde mig på land, når jeg har sat
næsen op efter en tur på søen. Jeg
har også fået roet en del siden da; faktisk så meget, at jeg tit bliver spurgt,
om jeg ikke får problemer med hjemmefronten, men jeg kan berolige alle
med, at det i hvert fald ikke er sket
endnu.
På snarligt gensyn på vandet.
Torben #547

Standerstrygning
Lørdag, 25. oktober
fra kl. 16.00
kl. 16.00: Standerstrygning
kl. 16.30: Reception
ca. kl. 18.00: Fællesspisning
af medbragt mad
Vin, øl og vand til klubbens
helt specielle priser
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Velkommen til
restauratør
Henrik Jørgensen

Roklubben Furesø har fået ny ”overbo”. Det er Henrik Jørgensen, som
er flyttet ind med sin stab af kokke
og tjenende ånder. Vi besøgte Henrik
for at lære den nye restauratør at
kende.

Der var aftalt tid mandag før vor
roning. Det første jeg så, var en plakat før trappen op til restauranten.
Det var et tilbud, som lovede godt og
satte humøret en tak i vejret: ”Stegt
flæsk og persillesovs for 100 kr” og
nedenunder ”Søndagsbuffet klokken
10-16 for 100 kr”. Henrik var klar
ved min ankomst med et stort smil.
Restauranten var lige så flot og indbydende som altid, med den smukkeste udsigt som man kan tænke sig.
Men føler sig både hjemme og rigtig
godt tilpas.
- Henrik kender Furesøbad og området rigtig godt. Bor privat med familien i Lynge og er samtidig professionel kok – udlært på det store hotel
Scandinavia. I 2001, da Henrik arbejde på restauranten Sankt Gertruds
Kloster, blev han tilbudt jobbet som
køkkenchef på restaurant SEPP af
Farum Boldklub. Henrik mindes vor
50 års jubilæumsfest – som netop
blev afholdt på SEPP med Henrik
som køkkenchef.
- Forpagtningen, aftalt med Furesø
kommune, løber i 5 år, og det er

sandsynligt at kommunen afholder
en del arrangementer på restaurant
og mødelokaler. Desværre indgår
denne sikkerhed ikke i aftalen, det
er helt op til Henrik at generere den
fornødne aktivitet for at opnå det
nødvendige økonomiske grundlag for
en fortsat drift. Kommer Restaurant
Furesø Marina til at give overskud og
fungere efter hensigten, kan forpagtningen yderliggere forlænges.
- Der skal ikke herske nogen tvivl
om, at der fra Henriks side er lagt
op til samarbejde med søsportsklubberne. Vi fik accept på vor aftale
med brovagtsmad selvfølgelig kunne
fortsætte. Så det er bare at sige hvor
mange brovagter vi er og så er maden
klar til aftalt tid.
- For restauranten er der fuld fart
på planlægningen. Henrik nævnte
”Taj Aften” med kokke fra Thailand,
prisniveau 245 kr, Parisaften, Julefrokost, Mortensaften…… Der er et
godt menukort og et stort udvalg af
Brunch, Selskabsbuffeter og menuer
– og efter min mening til rimelige
priser.
- Henrik fastslår, at restauranter er
til for at blive brugt. At man er velkomme i alt slags tøj, fra gummistøvler efter en skovtur, efter en løbetur,
med børnene og selvfølgelig også efter
en frisk rotur på søen.
- Som afslutning før aftenroningen
begynder klokken 18:00, spørger jeg,

hvordan vi kan støtte vor nye overbo?
– og svaret kommer prompte: Det
kan vi ved at benytte stedet i stort og
småt. Der er gode priser og Henrik er
samtidig klar til at støtte vort behov
for større lokaler for generalforsamling og møder.
Velkommen til Henrik fra Roklubben
Furesø!

Madsen er flittig, ja, flittig til at
ro. Ja til at ro meget - Det giver
slid, ja, det giver meget slid. Så
tag og hjælp Madsen og få en fra
kassen.
Onsdagsslibning hver onsdag kl.
9.00. Vi starter med en tår kaffe
m/brød og slutter omkring middagstid.
Materielforvalteren
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Havnetur 2008

Meget få husker, hvornår vi havde
den første havnetur, og ingen af dem,
der deltog i år, har deltaget første
gang. Men at det er blevet en fast
tradition, vil ingen bestride, selv om
start og slut og dermed ruten har
ændret sig hen ad vejen.
I år havde vi to udgangspunkter –
16 roere lånte både og startede fra
Roklubben B&W, medens 10 lånte
både i Roklubben ARK.
Fra ARK gik turen ned til Slusen
og tilbage til ARK, hvor appetitten til morgenmaden havde meldt
sig. Derefter roede vi nordpå, hvor
man igen kunne lægge mærke til de
mange nye bygninger, der år efter år
skyder op især på Amagersiden. Der
blev her lejlighed til at gennemgå en
del af de sømærker, man møder på
vandet. Efter Langebro gik turen som
sædvanlig omkring Christiansborg,
forbi Agnete og Havmanden, som dog
sjældent kan ses p.gr.a. småbølger.
Medens vi fortsatte nordpå, var de
andre på vej mod syd. Dem mødte vi
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først rigtigt igen til den fælles frokost
ved ”Halvtolv”.
Men først skulle vi forbi Den lille
Havfrue for at blive fotograferet – og
det blev vi. Så nu ligger der billeder
af os i Japan, USA, etc. Fra havfruen til Østbassinet og tilbage til det
gamle flådeleje og bag om Operaen og
kanonbådsskurene. De fire, der sidste
år lå som brandtomt, var bygget op
igen, dog uden den patina som resten
af skurene besidder.
Ved ”Halvtolv” (navnet kommer af,
at der i sin tid lå 11 store kanonbådshuse og et mindre) fik vi efter en del
bugseringer anbragt alle 6 både. I det
gode vejr var det oplagt, at vi indtog
frokosten og hvad dertil hører ved
bordene udenfor; men med beboerforeningen ”Halvtolvs” velvilje var
der blevet åbnet til hallen (hvor vi
kunne have siddet i tilfælde af dårligt
vejr) og hvor vi ikke mindst havde
adgang til toiletterne. Også det meget
store luftfoto af København var interessant at studere.

Vi fik bådene ud igen – en ad gangen –
og tog turen gennem Christianshavns
Kanal og ud i havnen, hvor holdene
igen delte sig mod syd og nord til de
respektive roklubber. En stor tak til
B&W og ARK og til ”Halvtolv”.
Efter rengøring af bådene kunne vi

Nye boller
på suppen
Vi afslutter rosæsonen med den
legendariske supperoning, det er den
sidste chance for en rotur i denne
sæson.
Der er afgang kl. 12.00 fra roklubben,
hvor man tager en rotur og lægger
vejen forbi Kollekolle, hvor der et bål
med rygende varm suppe.
Du skal selv medbringe drikkevarer.
Det koster 20 kr. for denne formidable oplevelse, som D’Angleterre er

tage hjem med endnu en vellykket
havnetur i fint vejr i erindringen.
Nogle af os mindedes turen for en del
år siden i silende regn og stående frokost under buerne ved Langelinie.
Jens Chr. 171

godt misundelige på, de ikke har
opfundet.
Af hensyn til det varme køkken
er det nødvendigt at vide, hvor
mange der kan forventes at møde
op. Tilmeldingsliste er hængt op i
roklubben og seneste tilmelding er
onsdag den 22. oktober.
Efter at have indtaget den herlige
suppe, ror vi tilbage til klubben, hvor
der så vil være tid til et bad og smukkesering før standerstrygningen.
Henning og Jesper
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Hvad ser vi på vore ture
Furesøen rundt 3?

Farumgård
Klavs Nars Holm

FARUM SØ
Sortemose

Svaneholm
Sækken

Ryget

Vaserne
Holte Roklub
Birkerød Roklub
Holte
STAVNSHOLDT
Havn
Store Kalv
Kinabugten
Højeklint
Næsseslottet
VEJLESØ
Roklubben Furesø

Lille Kalv

FURESØ

Fandens hage
Nørreskov

Dybendalsrenden
Kollekolle

Frederiksdal
Hjortholm
Frederiksdal Slot

Hjemturen fra Frederiksdal kan gå
ned langs Virum siden. Det første vi
passerer er Frederiksdal strandbad,
hvor der er afspærret med bøjer af
hensyn til de badende, altså ingen
sejlads inden for bøjerne.
Lige før Lillekalv er der anløbsbro for
bådfarten, stedet hedder Luknam,
navnet er inspireret af den engelske
herregård Lucknam Grove. Når vi
runder Luknam, er vi inde i Lillekalv.
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Næsten hele vejen rundt i Lillekalv
har vi udsigt til Næsseslottet.
Det er beliggende på et område som
tidligere tilhørte Sophie Amalie kong
Frederik 3.s dronning. Dengang
havde hun indrettet stedet som lystgård og landbrug. Dronningen kaldte
stedet for ”Dronninggård”
Næsseslottet, som vi kender det, når
vi en gang imellem runder Lillekalv, er
opført i 1782-1784 som de Conincks

landsted. I 1897 blev slottet istandsat
og indrettet som hotel. I 1934 købte
Søllerød Kommune slottet, og videresolgte med det samme til Københavns
Kommune, som brugte det til rekonvalscenthjem. I 1984 indrettede Røde
Kors deres første asylcenter i slottet.
I dag er slottet indrettet som kontorhotel.
De Coninck indvandrede fra Holland
i 1764. Han var handelsmand og
oparbejdede hurtigt en meget stor
samhandel på Kina og Amerika.
På et tidspunkt rådede han over 60
ostindiensskibe.
Efter krigene i 1801 og 1807 mistede de Coninck alt og var konkurs.
Næsseslottet blev overtaget af prioritetshavere, som solgte det til en
købmand fra Hamburg.

Når vi ror videre kommer vi rundt om
pynten til Kinabugten. De Coninck
lod opføre et kinesisk lysthus på den
lille holm som stadig findes. Efter de
Conincks tid, havde man ingen anelse
om, hvad der var sket med lysthuset.
På en eller anden måde blev det fundet i en villahave i Klampenborg. I
dag står det i Brede. Nationalmuseet
har overtaget og restaureret det.
Videre på turen passerer vi et lille friluftsbad, så restaurant Jægerhuset,
hvor der nedenfor ligger vandski
klubbens klubhus. og Yachtklubbens
havn.
Udsigten mod land er nu de store villaer på turen ned mod kanalen ind til
Vejle sø, som vi besøger på næste tur.
102 red.
9

Præstøturen

Den traditionsrige tur til Præstø
fandt i år sted i weekenden den 11.13. august.
Vi havde ikke tidligere deltaget i
turen, men mange af de andre roere
har talt om de tidligere ture i begejstrede vendinger. Så vi bestemte os
til at tage med. Så med lånt telt og
campingudstyr drog vi sydover fredag
formiddag.
Jo tættere vi kom på Præstø, desto
kønnere blev landskabet. Roklubben
var let at finde - vi havde også fået
udførlig beskrivelse af vejen hjemmefra.
Heldigvis var Johannes allerede kommet, så vi kunne hurtigt få anvist
en egnet plads til at slå teltet op på.
Det gik stærkt med at få det rejst men der måtte adskillige forsøg til
med forskellige stramninger af bardunerne, før Flemming erklærede sig
tilfreds.
I løbet af dagen dukkede flere og flere
roere op, og teltene skød op på pladsen foran klubhuset.
Til jer, der ikke har været i Præstø
endnu, kan vi sige, at klubben ligger
med en pragtfuld udsigt over Præstø
Fjord og lige ved siden af havnen på
den ene side og badestranden på den
anden side.
Klubhuset har dejlige faciliteter, med
et dejligt klublokale med velforsynet
køkken.
Men det bedste af det hele, var
næsten den gæstfrihed, vi blev mødt
med. Alle sagde velkommen, spurgte
om vi manglede noget og var i det
hele taget indstillet på, at vi gæstede
dem hele weekenden. De kom med
hjemmebagt kage til os og hyggede
sig sammen med os.
Der blev ikke roet fredag, det blæste
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en del, og de fleste ville hellere hygge
sig med snak og samvær. Hen ad spisetid gik vi en tur i byen, der er en
rigtig provinsby. Husene er flotte og
er som taget ud af en Morten Korch
film. (Det viste sig da også, at de har
været brugt som kulisser til flere
danske film).
Næste morgen spiste vi fælles morgenmad indendørs - det var nemlig
blæst op. Nu var vi flere, der var
ærgerlige over, at vi alligevel ikke
havde roet om fredagen. Men vi drog
alligevel ud på en tur til Maderne. Et
dejligt lavvandet naturområde på vej
ud af fjorden. Vi havde dejlig rygvind
ud.... men tilsvarende hård modvind
hjem. Efter at have spist frokost drog
enkelte seje roere ud på en tur mere trods den hårde vind.
Vi andre hyggede os med kaffe og en
gåtur.
Lørdag aften var der fællesspisning
med roerne fra Præstø. De mødte
talstærkt op, og vi havde en hyggelig aften med grin og samvær.
Efterhånden begyndte nogle at finde
soveposerne, mens andre lige skulle
en tur på havnen og smage den lokale
bryg.
Søndag morgen var vi tidligt oppe - det
regnede - men der var Fjordsvømning.
Det skulle roklubben lægge lokaliteter til, og derfor havde vi lovet at være
tidligt færdige i klublokalet. Vi kunne
derfor følge starten på svømningen,
der går tværs over fjorden. Det var
sjovt at se på. Men det blev ikke til
roning denne dag, dels var vejret vådt
og med rigelig vind, og dels var der jo
alle svømmerne i vandet.
Så i løbet af formiddagen pakkede vi
teltet sammen og sagde tak for denne
gang.
Vi havde haft en dejlig weekend med
masser af samvær og hyggelige stunder- selvom det ikke blev til så meget
roning - og det er ikke sidste gang, at
vi er med på Præstøturen.
Vi har i hvert fald købt telt og campingudstyr - så bare kom an - vi er
klar!
Flemming (506) og Gitte (551)

Lyngby efterårs
tur
Søndag den 21. september tidligt
formiddag var der intens aktivitet i Roklubben Furesø. Efterårets
Lyngbytur samt søndagsroning med
afgang klokken 9:00. Ivrige roere
strømmede til og skrev sig på listerne
– for enten outrigger, søndagstur,
søen rundt eller Lyngbytur. Så der
var mange valg, og der blev skrevet
flittigt ind på den nærmeste liste.
Med fast hånd fordelte Marianne og
Jens Christian bådene til holdene.
Det er lang tid siden Lyngbyholdene
blev sendt fra Frederiksdal med så
stort et følge. Ja, selv Isfuglen med
besætning tog en smuk afsked med de
både, som skulle igennem slusen ind
i kanalen til Lyngby sø. Selvfølgelig
efter at have styrket sig – et hold på
solsiden og et hold på skyggesiden
som selv havde sørget for den indvendige varme.
Bådene kom nemt igennem slusen

ned i kanalen til Lyngby og Bagsværd
søerne – som denne solrige og dejlige
formiddag myldrede med kanoer og
kajakker. Styrmændene fik afprøvet
kommandoerne i alle variationer –
og alle bådene kom fint igennem til
Lyngby Roklub – undtagen Jørgen
Marchers båd, som hellere ville hvile
ud hos Lyngby Dame Roklub.
Efter et kort ophold gik turen til
Bagsværd sø og direkte, via Radio
bugten, til taget på kapronings stadion før vi i pragtfuld sol indtog den
velfortjente frokost ved et langbord –
men den herligste udsigt til kaproere
og Bagsværd sø.
Med stor energi gik turen tilbage
igennem kanalen, igennem slusen,
igennem kanalen til Frederiksdal og
langs vestbredden på Furesøen til
Roklubben Furesø.
Alle roede glad, med vind i håret
og sol i ansigtet – og en enkelt med
gaffatape omkring fingrene, da den
hårde roning kan være hård ved sarte
hænder.
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Et stærkt ungt
hold fra Roklubben Furesø
til Danmarks
Mesterskabet på
Maribo Sø den 4.
oktober.
Roklubben Furesø‘s trænere og unge
roere har rasende travlt. Der bliver
brugt mange kræfter på at afpudse
form og roteknik, før det går løs i
Maribo.
Mads har så travlt, at han næsten
ikke har tid til at spise, med at arranger de utallige gøremål i tilknytning
til konkurrencen. Foruden træningen
er der pleje at roerne, denne artikel, praktiske ting som bådtransport,
kørsel, forsikring og ikke mindst de
individuelle. Ja, der er ikke noget at
sige til, Mads har travlt.

Mads har lavet denne korte beskrivelse at de unge roere, som stiller for
at repræsentere Roklubben Furesø
– og vi må selvfølgelig også huske at
Henrik Stephansen stiller op mod de
stærkeste roere i Danmark.
Jonas stiller op i junior C drenge, selvom han er 1 år yngre end de mindste
i denne gruppe. Han har vist en vis
sikkerhed i singlesculleren, og har
blandt andet vundet guld til Pondus
cup og Begynderkaproningen. Udover
han stiller op i singlesculleren til DM
i Maribo, ror han også sammen med
Marcus Hagan i dobbelsculleren.
Marcus Hagan er første års junior C
og ror single og dobbelsculleren sammen med Jonas. Han har tidligere
deltaget i diverse kaproninger blandt
andet indendørs DM og Pondus Cup.
Benjamin er den af de roere, som har
mindst erfaring, han har tidligere
kun deltaget i Pondus Cup. Han stiller op i samme aldersgruppe som
Jonas og Marcus.
Helena Hviid Trier er en af de yngste i sin aldersgruppe i Junior C

piger. Hun har til Pondus Cup og
Begynderkaproningen roet sig til
guld. Men denne gang skal hun ud
og prøve kræfter med nogle piger,
som har stor rutine. Hun stiller op
i singlesculler og dobbelsculler med
makkeren Rebecca Busk.
Rebecca Busk er en roer som man
tidligere har haft bekendtskab til.
Hun har sidste vinter roet sig til
diverse verdensrekorder i ergometer
og dermed vist stor styrke. Denne
styrke har vi trænet på at overfører
til vandet, hvor hun blandt andet
har vundet 2 guldmedaljer til Pondus
cup og begynderkaproningen i Sorø.
Hun stiller op i samme gruppe som

Helena, hvor hun skal vise, om hun
kan følge med de bedste piger i hendes aldersgruppe. Rent aldersmæssigt er hun ligesom Helena en af de
yngste i sin gruppe. Hun stiller op i
single- og dobbelsculler med Helena.
Nanna Vilen har tidligere roet i
Bagsværd roklub, som ungdomsroer.
Hun har god erfaring fra nogen af de
andre regattaer med at være øverst
på sejrskamlen, hvor hun har roet
500 meter. Denne her gang skal hun
vise god form, styrke og vilje, da
hun skal ro de 1500 meter, som stiller væsentlig større krav til roerens
formåen.

Kaproning på højt
niveau
Furore redaktionen mødte Henrik
til træning i klubben med Jørgen
Andersen og greb straks chancen for
en kort samtale med Henrik. Han er
en meget travl mand, da studiet og
den intensive rotræning ikke levner
meget fritid ved siden af.
Vi er interesserede i EM i Athen efter
Verdensmesterskab og Guldmedalje
i Brandenburg, hvor Henrik med to
Odense-roere Andreas Rambøl (19
12
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år) og Hans Christian Sørensen (21
år) og Steffen Bonde Jensen (18 år)
fra Odder Roklub blev Verdensmestre
i letvægts dobbeltfirer (LM4x-).
- Henrik er ked af at det stærke og
mangeårige makkerskab med Stene
er på standby. Stene er tvunget ud på
sidelinjen med en alvorlig rygskade.
Det er hårdt for Stene bare at se på,
men samtidig absolut nødvendigt at
Stenes ryg bliver 100% i orden - før
der igen kan tages fat på konkurrence roningen.
- Henrik berettede at drengene fra
letvægts Guld dobbeltfireren, var
sultne på lidt sjov og ikke mindst at
prøve kræfter med ”de store drenge”
i de tunge klasser. Samtidig var det
tillokkende, der ikke var et vægtkrav,
som skulle overholdes og begrænse
den frie udfoldelse ved de overdådige
buffeter på hotellet.
- Under træningen bliver der givet
fuld skrue, og drengene sparer sig
ikke, og der blev gået til den med
stor begejstring. Hver weekend tog
Henrik til Kraftcenter Odense, og
når der var ferie og fridage, boede alle
drengene i Odense, og der blev gået
til den med flere gange træningspas
dagligt. Desværre var Andreas plaget
af skade og måtte udgå fra holdet
kort inden EM. Det var lige en chance OL-medaljevinder Rasmus Quist
kunne bruge. Han sprang på med
stor begejstring, energi, mange kræfter og betydelig erfaring. Egentlig er
det helt utroligt, at Rasmus kunne
tilpasse sig et nyt hold på bare 4
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træningspas, inden det gik løs. Det er
alene hans store erfaring, der gjorde,
at han kunne indgå på holdet som et
stærkt aktiv.
- Båden rykkede to klasser op (en
klasse fra let til tung båd og fra
ungdom til voksne roere) teknisk fra
LM4X til M4X. Holdet kom til Athen
og blev indlogeret på det flotte hotel
Club Med i Marathons, beliggende
30 km fra Athen. Der blev roet på
de Olympiske baner, der er temmelig
vindfølsomme.
- I det indledende løb gik starten fint,
og båden gik rigtig godt og fulgte
fint med de meget stærke modstandere. Årerne der blev roet med, var
leveret fra Croker (en stor producent
af ro udstyr) og med nogle håndtag
som desværre blev meget glatte. Det
resulterede i, at Rasmus tabte årerne,
og båden faldt et godt stykke tilbage –
det blev hentet ind lidt efter lidt men
igen smuttede åren ud af Rasmus
hånd – og ak, så var det ikke muligt
mere at hente det tabte ind igen.
- Vi startede i opsamlingsløbet på den
dårligste plads, med stærk sidevind
på den mest udsatte af banerne –
men det blev et tæt løb, og vi gik
videre til B- finalen.
- Da vi startede i B-finalen var årerne
udskiftet til en type med et andet
håndtag, og her gik det rigtig godt.
Og efter en hård indsats blev det til
en andenplads.
- Det er sjovt at være med til at
konkurrere med de stærkeste hold i
Europa, og det lover rigtig godt for
fremtiden med vor nye
Junior Guld Firer.
Lige nu træner Jørgen
og Henrik til DM som
afholdes om 14 dage på
Maribo sø, hvor Henrik
stiller op i tung klasse i
singlesculler.
- Og det skulle ikke
undre mig om nogle af
de unge roere, som Mads
træner, kunne tænke sig
at være med….

Program for
Vintersæsonens
aktiviteter
Svømning på Hareskovskole
Skandrup Alle 1, Hareskov.
Lørdage kl. 10-12 for alle. Start 1/11.

Vintergymnastik
Tirsdage kl. 19-21 for alle.
Marie Kruses Skole, Stavnsholtvej 29-31. Start 28/10.

Svømning i Værløse Svømmehal
(ungdom)
Hver anden torsdag i ulige uger kl. 18.00. Start 6/11.

Boldspil på Marie Kruses Skole
Pige-gymnastiksalen, torsdage i lige uger kl. 18-20.
Start 30/10.

Vintertræning ungdom og kaproere
- og de, som ønsker konditions- og styrketræning Tirsdage og torsdage kl. 17-21. Start 28/10
Bådhallen og i Nord‘s lokaler. (Mads har nøglen.)
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Henrik Victor
Stephansen blev
verdensmester
igen – trods rod
i mellemregningerne
Først og fremmest et rungende tillykke herfra til Henrik.
Efter sæsonen sluttede sidste år efter
en 3. plads i dobbeltfirer letvægt
mænd U23, overgik vores 2 eliteroere
Henrik Stephansen og Nils Henrik
Stene til rocenteret på Bagsværd.
Sæsonplanen for 2008 havde 2 mål,
primært guld i dobbeltsculler letvægt
mænd U23 og sekundært en plads
som reserve på den dansk OL letvægtsdobbeltsculler.
Efter en vintersæson med 2 træningslejre i Portugal og et forår med problemer med at træne igennem viste
Copenhagen Open regattaen den 24.
maj, at planerne måtte revideres.
Nils Henrik havde pådraget sig en
skade i ryggen, og måtte give roningen en længerevarende pause for
ikke at sætte sit helbred på spil.
Henrik var med andre ord lige pludselig makkerløs, men med den unikke
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romotor, som han er i besiddelse af
blev han lynhurtigt sat på et 6-mands
bruttohold med henblik på at sende
stærkest mulige danske hold til U23VM.
14 dage efter – ved Amsterdam regattaen – var udtagelsen i letvægtsdobbeltfirer mænd en realitet, tilmed i
en tid, der ville være ny verdensrekord, hvis der ikke var stillet op i et
senior A løb.
Holdet:
Andreas Rambøll –
Odense Roklub
Hans Christian Sørensen –
Odense Roklub
Henrik Stephansen –
Roklubben Furesø
Steffen Bonde –
Odder Roklub
Træner: Michael Sørensen Odense Roklub
en landsdækkende kombination kom til at træne fra Kraftcenter
Odense, hvilket har givet Henrik en
del rejseaktivitet.
Herunder gengives løbsbeskrivelsen,
tyvstjålet fra forbundets hjemmeside:

BLM4x A-finale.

Sidste danske båd, men største medaljehåb. Den lette dobbeltfirer med
Henrik Stephansen, Steffen Bonde
Jensen, Hans Christian Sørensen og
Andreas Rambøl har
været flyvende ved
disse mesterskaber og
roet lige op med sidste
års verdensmestre fra
Italien. De tabte indledende med 4 tiendedele, hvilket ikke sås
som noget problem,
men vinden var vendt
og der var banefordel, der gik til Italien
og tyskerne der var i
et andet indledende.
Dermed udgjorde en

tilfældighed at danskerne var handicappede til finalen, hvor
de ellers var guldmedaljekandidater. På de
første 500 meter hvor
det blæste mest trak
tyskerne og italienerne fra danskerne der
måtte kæmpe det ekstra med vinden. Men
som vandet blev bedre
blev den danske kvartet bedre. De kunne
føle konkurrenterne
og blodet drev fra deres tænder. I
helt ens dynamiske bevægelser startede de firer drenge klapjagten med
stor selvtillid. Trods febrilske tryk
og tysk effektivitet måtte hjemmebanebåden se sig passeret af de nu
lynende danskere. Foran dem lå den
italienske Ferrari, hidsighed og højt
tempo. Sticterminator blandt de
danske vikinger kaldte den to op
som opløbet sig nærmede, og de indhentede. Igen kaldte han den op og
danskernes spids var mod italiensk
agter. Michael Sørensen, drengenes
træner, havde inden løbet sagt, »Hold
hovedet koldt, stress de andre både,
så laver de fejl«. I det febrilske opløbet passerede den passionerede træner fire sikkerhedsvagter for at følge
sine drenge til stregen. Tilbage til
løbet. Atter engang kaldte danskerne
båden op og igen og endnu engang.
Målstregen nærmede sig i alt for
høj fart. Men det gjorde ligeledes
panikken i den italienske båd. Da
danskerne stadigvæk hentede med 75
meter igen blev presset for stort. Den
mest rutinerede på den italienske
båd tabte åren og den danske kvartet
strøg forbi. Dermed sendte drengene
Dannebrog helt til tops ved U23 verdensmesterskaberne i Brandenburg,
Tyskland. Dermed rundede Andreas,
Steffen, Henrik og Hans den danske
indsats af på den ædleste måde.
Stort tillykke til de nykårede verdensmestre.

DANMARK
Italien
Tyskland
England
Schweiz
Ungarn

6:19,71
6:21.12
6:21,77
6:27,10
6:35,88
6:41.56

Sidste nyt !!!!!!

Ved udtagelsesløb på Bagsværd sø
lørdag den 23. august er Henrik og
hans hold udtaget til EM i Athen d
18.-21. september:
Herre Dobbeltfirer
Henrik Stephansen,
Roklubben Furesø
Steffen Bonde,
Odder Roklub
Andreas Rambøl,
Odense Roklub
Hans Christian Sørensen,
Odense Roklub
Denne gang dog i tung dobbeltfirer,
så de risikerer at komme op mod de
»store drenge«.
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Frederikssund Avis
var helt vildt begejstret over Rebecca‘s
resultater på Bagsværd sø.

Kalender
Kontingent?

Vinteraktivitet for alle medlemmer slibesøndage
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?

9. november 2008 – store vaskedag
7. december 2008
11. januar 2009
1. februar 2009
15. marts 2009
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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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
Søndag, 9. november kl. 9.00:
SLIBEDAG - store vaskedag
Onsdag, 3. december kl. 19.00:
JULESTUE.
Søndag, 7. december kl. 9.00:
SLIBEDAG.
Søndag, 11. januar kl. 9.00:
SLIBEDAG.
Søndag, 1. februar kl. 9.00:
SLIBEDAG.
Torsdag, 19. februar kl. 9.00:
GENERALFORSAMLING.
Søndag, 15. marts kl. 19.00:
SLIBEDAG.
Lørdag, 28. marts kl. 16.00:
STANDERHEJSNING.

Stander
til alle
medlemmer!
Standeren kan være med
til pryde ethvert klædningsstykke og skabe glæde, stolthed og velvære – blot ved at
man bærer den! Benyt den
på jakken, trøjen, slipset,
håret, skoene, badebukser,
kjole, smoking, skjorten, træningstrøjen, – den kan bæres
overalt
Klubbens nettopris pr styk
50,- kr
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B
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 medio november.
Stof til bladet skal være redaktionen
i hænde senest 2. november.
e-mail: furore@rofu.dk
Sært nok ser de fleste
først skriften på væggen, når de står med
ryggen mod muren!

