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Regnar Jarnbak døber vores nye 4 x ”Glenten”
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STANDERHEJSNING 2009
Formanden sagde:
Jeg byder alle velkomme til
Standerhejsning 2009 for Roklubben
Furesø.
I år starter vi med Standerhejsning. Når
standeren er sat – i år af vore
ungdomsroere - Vil Regnar Jarnbak døbe
den ny 4X. Så vil Bo J. takke og
opvarme instruktørerne – måske med en
redningsvest. Og til eftermiddagens
klimaks i bådhallen hvor Anni har dækket
op…. Og for dem som rigtig vil starte
sæsonen er der hygge i klublokalet.
Vi har taget hul på den lyse tid af året
efter endnu en mørk men aktiv
vintersæson.
Klublokale, bådhal og bådene er
klargjorte. Alle skader er repareret og et
stort arbejde er i nedslibning og
omlakering. Årerne er nymalede og
stander, vimpler og flag er nyvasket og
klar til brug. Bådhallen er ryddet,
vinduerne vasket, og alt er fint og klar til
sæsonen. Tak til Onsdagsholdet og til
medlemmer som har mødt første søndag i
måneden!
Vi som står her, er for en stor del dem
som bærer klubben igennem år for år, det
er os som skaber klubben – ja! man kan
egentlig sige vi er klubben.
Master roerne har været flittige med
gymnastik, svømning og specielt
ergometrene er blevet benyttet flittigt. Et
hold ekstra entusiastiske roere har været
på vandet vinteren igennem.
Ungdomsroere er ligeledes klar til en ny
sæson – her er det Jonas, Mads, Frederik
og i år er forstærket af Christian Eismark.
På klubben vegne takker jeg for det store
arbejde I laver for og med de unge.
Og til slut er der kaproerne – ikke kun
vore to toproere og mediestjerner som
igen i år har leveret en sand regn af
medaljer. Stjerne roerne er forstærket af
ungdomsroere og Master roere som er
friske på at stille op til lidt sjov.

For alle roere – har bestyrelsen samlet
nogle aktiviteter i en kalender – som vil
blive ophænget i bådhal, og har været i
Furore og er lagt på vor hjemmeside.
Jeg vil opfordre alle til at tage med på
de planlagte ture og sammen med andre
roere at besøge de klubber som er
omkring os – det kræver blot at der er en
langtursstyrmand med eller en styrmand
fra den lokale roklub.
Som husforvalter har Anni besluttet at
påtages sig jobbet i en sæson mere –
selvfølgelig med sin personlige
handyman - Jan.
Broerne er lovet i vandet før Påske –
men det skal ikke afholde de friske roere
fra at starter i morgen søndag klokken
10:00 i marts og april og for
motionsroerne mandag onsdag klokken
18:00 til brovagten begynder.
Før vi døber 4X’en og hilser på
trænerne skal standeren sættet for 2009.
I år er det ungdomsroerne Helena,
Rebecca som sætter standeren for 2009
med hjælp af Asbjørn.
Skal vi råbe et rigtigt roer hurra for
Roklubben Furesø, tre lange og tre korte.
Standeren er sat. Ro Sæsonen 2009
er hermed startet.

Glimt fra receptionen efter Standerhejsningen
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Lyngbytur
Søndag den 10. maj
kl. 9.00-16.00
Start fra roklubben
kl. 9.00 præcis.
Husk at medbringe
fortæring til
hele dagen. Tilmeldingsliste på
opslagstavlen.

: Helena, Rebecca og Asbjørn
sætter standeren for 2009

Kun for frigivne roere.

Et glimt fra formandens tale
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En Tak til roskoler, instruktører og trænere
Træning og instruktion af roerne er af
allerstørste betydning for klubbens udvikling og medlemmernes trivsel.
Min dybeste anerkendelse af trænerne
og det store arbejde der bliver lagt i at
uddanne og dygtiggøre roere i roklubben
Furesø på alle niveauer.

Fra beskueren er det en fornøjelse at se
en inrigger bevæge sig majestætisk over
søen, hvor årerne bliver sat i vandet samtidigt og præcist. At båden i kanalerne
manøvrere sikkert og hvor roerne udfører
de korte og klare ordrer fra styrmanden.
En endnu større æstetisk fornøjelse er
det, at se kaproerne i deres ultralette og
smalle både, stryge hen over vandet i perfekt kadence og balance.
Vi roere, kan værdsætte roskoler og
kurser, hvor trænerne slider for at forbedre roningen, så der ikke opstår skader på
roere og materiel. Og får sat sikkerhed og
teknik i højsædet.
En tak til vore instruktører og trænere
på ethvert niveau, nemlig Jens-Christian,
Michael, Ole, Tom, Martin, Johannes,
Tina, Jens, Helle, Jonas, Frederik, Mads,
Jørgen, Henrik, Bo, Marianne og Jørgen. De kan nemt spottes på de deres
træner veste.
/Kim (127)

Trænerne varme og godt tilpas i de flotte veste
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So long! Ikke tid til mere pjat - nu skal der roes…
Deltag i Motionsturneringen
- DM i motionsroning




Klubben opgør jeres kilometertal ved udgangen af hver måned
Regner gennemsnittet pr. roer ud og indrapporterer
find jeres placering i tabellen

Motionsturneringen - DM i motionsroning
Klubben opgøre jeres samlede person-kilometertal ved udgangen af hver måned og så
dividere dette kilometertal med det antal roere, der har været ude at ro indtil
opgørelsesdagen. Alle kilometer roet i robåde (inrigger, outrigger, gigbåde, c-både mv.) i
ind- og udland tælles med.
Vi sender den 10 i følgende måned en mail med klubnavn, samlet antal kilometer, antal
roere der har deltaget i roningen og gennemsnittet regnet ud med tre decimaler.

Der udarbejdes en tabel, hvor I så kan se hvor
flittige I er til at ro i forhold til de øvrige klubber i
Danmark. Nærmere oplysning kan findes på
roning.dk. Præmier til de flittige og heldige. Følg
turneringen og læs om din klub på roning.dk
DFfR Motions- og turudvalget
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Kaproning 2008
Beretningen på generalforsamlingen februar 2009 indeholdt egentlig ingen nyheder – alt var en gentagelse eller opsummering af oplysninger der allerede var
offentliggjort på klubbens hjemmeside og
i Furore – men det er jo reelt en beskrivelse af en beretnings natur.
Vi har i årets løb været endog særdeles
gode kunder hos de lokale konditorier. På
trods af det ernæringsmæssigt politisk
ukorrekte i handlingen, så fejres verdensrekorder opnået i ergometerroning nemlig
med voluminøse kaloriebomber, hvor
creme, flødeskum, chokolade og marcipan går op i en højere enhed.
Traditionen har baggrund i letvægteren
Henrik Stephansens forkærlighed for søde
sager – valget er samtidig stærkt supporteret af såvel formand, kaproningschef
som træner Jørgen Andersen, der på forunderlig vis altid får tiltusket sig et hjørnestykke.
Rebecca Busk fik i starten af 2008 taget
godt for sig af retterne og sat sig på hele 5
verdensrekorder i ergometer for kvinder
letvægt i aldersklassen 0-12 år.
Hun er dermed rekordholder i 500 meter,
1000 meter, 5000 meter, 6000 meter og
30 minutter.
Kun en grim forkølelse forhindrede hende
i også at snuppe rekorden på 2000 meter
og der kommer nok til at gå et par år før
hun sætter rekord igen, da hun nu er rykket op i aldersklassen 13-18 år.
Men hun har det i sig, så vi kommer nok
til at rykke ud med rekordkage igen.
Andre har også spottet Rebeccas talent –
Frederikssunds Avis og Nordea udnævner
hver måned månedens sportsnavn i området og en gang årligt kåres så årets sportsnavn.
Her er Rebecca åbenbart så populær at
hun blev læsernes favorit i 2008 – det
mente 202 af de 415 læsere, der afgav
deres stemme.
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Henrik Stephansen
Henrik Stephansen har også været i gang
igen og det er nærmest uhyggeligt hvad
den mand kan med et roergometer – det
tvinger nærmest os andre dødelige til at
vippe displayet på ergometeret når vi selv
sidder og sveder, så det i det mindste ikke
er synligt hvor ringe det står til.
Ikke mindre end 3 gange har Henrik i
slået verdensrekorden på 2000 meter for
letvægt mænd – i de 2 sidste tilfælde var
den gamle rekordholder i øvrigt ham selv.
Februar 2008 – verdensrekord 6.02.2 ved
de uofficielle verdensmesterskaber i Boston.
Januar 2009 – verdensrekord 6.01.7 ved
Europamesterskaberne i Rom.
Januar 2009 – verdensrekord 5.58.5 ved
Danmarksmesterskaberne i Gladsaxe.
Henrik er dermed første letvægtsroer under 6 minutter på de 2000 meter (prøv
selv hvor langt du når på 6 minutter i et
ergometer) og både regerende verdensmester, europamester og danmarksmester.
Samtidig har vi fået lidt af et paradoks,
når man kigger på mesterskabsrekorder –
idet det nu er nemmest at få mesterskabsrekorden ved et VM og sværest at få mesterskabsrekorden ved et DM.
Til alle jer der ikke tog til DM i ergometerroning i Gladsaxehallerne – I gik virkelig glip af noget stort. Det en fantastisk
oplevelse at følge Henriks løb og hallen

var på kogepunktet de sidste 400 meter
med et stort stående heppekor, der druknede kommentatorens forsøg på at følge
med.
Der var næppe nogen, der lagde mærke til
de andre deltagere i løbet og undertegnede har sjældent set den tavse mand Jørgen
Andersen, der coachede Henrik under
løbet, sige så meget på så kort tid.
Nu er roning – RIGTIG roning – imidlertid noget med vand og en båd og her er
resultaterne også svære at være utilfredse
med.
Desværre blev Nils Henrik Stene ramt at
en rygskade tidligt på sæsonen, så planerne om et forrygende år i letvægtsdobbeltsculler med Henrik Stephansen gik i vasken.
Godt nok stillede de op i både Odense
Langdistance over 6 kilometer og til forårsregattaen på Bagsværd, men da Nils
Henrik knap nok var i stand til at kravle
op af båden efter løbet på grund af smerter, blev roningen indstillet for sæsonen
for ikke at ende som sportsinvalid.
Stene er i klar bedring, så vi håber at se
ham på vandet igen – alternativet vil være
et tab for dansk roning.
Henrik Stephansen stod så makkerløs
tilbage, men blev omgående kapret til en
letvægts dobbeltfirer sammen med Anders Rambøll (Odense Roklub), Steffen
Bonde (Odder Roklub), Hans Christian
Sørensen (Odense Roklub).
Det viste sig at være en god disposition
for i juli resulterede det i en førsteplads
ved U23 VM i Brandenburg.
Henrik fik dog knap tid til at fejre successen for umiddelbart efter hjemkomsten fra
Brandenburg gik turen til Beijing
(formentlig havde han nået at få smidt et
par rene sokker i kufferten).
Henrik blev dermed den første Furesøroer
der har været til OL, godt nok som reserve til letvægtsdobbeltsculleren, men vi er
nok et par stykker, der regner med at se
ham på vandet ved OL i London i 2012.

Europamesterskaber i roning er en
’nyskabelse’ og som følge af successen
ved U23 VM blev Henrik og hans hold
sendt til Athen.
Der er ikke letvægtsløb til EM, så behovet for vægtpineri var ikke tilstede – omvendt var modstanderne så nogen af de
rigtig tunge drenge.
En skade betød, at Rasmus Quist fra OL
letvægtsdobbeltsculleren hoppede med
som reserve, men kombineret med teknisk problemer endte EM med en 2. plads
i B-finalen.
I den kommende sæson træner Henrik
Stephansen atter i Danmarks Rocenter
som en del af letvægts bruttotruppen til
OL i 2012.
Årets målsætning er en finaleplads i enten
dobbeltsculler eller dobbeltfirer ved VM i
Poznan til august.
Mere lokalt så har vi god aktivitet på vandet og vintertræning – Mads Boesen har
haft flere nye på pinebænken, vi håber at
de kan bevare gejsten, når rosæsonen
starter.
Henrik Rong / 429

Sct. Hans aften tur/
grillaften
Tirsdag d. 23 juni
Kl. 17-18.45 Fællesroning inden Sct. Hans.
Fra Kl. 19 Sct. Hans aften.
Grill ved klubben.
Klubben sørger for tændt grill.
Medbring selv
mad og drikke.

7

Da jeg ikke nåede at få denne artikel
med i Furore nr. 2, sammen med brovagtslisten, har jeg modtaget følgende
henvendelser, fra forskellige medlemmer. Hvor svaret ligger i denne artikel.
Da vi har været brovagter i mange år, vil
vi gerne fremover fritages som brovagter,
da det er de samme brovagter der går igen
år for år vil det være fornuftig at få ”nye
medlemmer” ind i folden.
Efter hvilke kriterier sætter du brovagt?
Ikke fordi jeg absolut vil være brovagt,
men nu er det 4. sæson hvor jeg ”slipper”
og det syntes jeg er underligt, især når jeg
kan se at der er mange der har 2-3 vagter
på en sæson.
Sidder lige her og læser det nye Furore
med vores nye brovagter, undre mig lidt
over at have 2 brovagter
i år, sidste år havde jeg 1, fint nok. Undre
mig så også lidt over dem som ikke har
brovagt? - og hvorfor?.
Hvis jeg ellers tæller rigtigt, har vi 165
aktive medlemmer og brovagten er fordelt
på 63??
- der er sikkert en forklaring på det..
Med det antal aktive medlemmer kunne
man måske nøjes med 1 brovagt pr sæson..
Jeg er helt med på det med nye medlem8

mer, men man kunne måske få dem engageret lidt mere og evt. mikse nye med
gamle medlemmer. Om man roer morgen,
middag eller aften er vel lige fedt er man
klubmedlem er der vel nogle fælles opgaver som skal løses, samtidig vil nye som
gamle medlemmer lærer hinanden at kende.
Jeg har oprettet et indlæg på Debatforum
med følgende spørgsmål:
Jeg vil gerne vide hvad kriterierne for
brovagt er. Jeg undrer mig nemlig over at
nogle medlemmer har én vagt, andre to,
og endnu andre slet ingen.
Jeg har fuld respekt for at bestyrelsesmedlemmer med stor klubaktivitet ikke
også har brovagt.
Jeg har hørt flere undre sig, så nu må vi
have kriterierne frem i lyset. Der er jo
ingen grund til muggen hvis der er en
fornuftig forklaring på tingene.
For at fjerne lidt af den mystik der er
omkring brovagtslisten, har jeg her
beskrevet hvordan den bliver til. Men
det er jo op til jer medlemmer at komme med den optimale løsning.
Som det kan læses er der også startede en
debat på hjemmesiden om emnet, hvor
ideer og forslag til hvordan brovagtslisten
2010 skal laves. Du kan også skrive dine

ideer her i Furore.
Samtidigt har jeg gentryk lidt om brovagtens opgave og hvordan det kan
løses. Her er også en lille hjælp til hvordan du kan gøre det letter for brovagten.
Hvad er en brovagt?
En brovagt er et medlem af roklubben,
som får til opgave at lede og styre en
roaften i klubben.
Hvorfor har vi brovagter?
I Roklubben Furesø har vi brovagter, for
at sikre at alle klubbens medlemmer kan
komme ud at ro uden at skulle kunne lave
aftaler med andre roer.
Hvem kan få brovagter?
Alle medlemmer af klubben kan være
brovagt.
Men der er nogle af klubbens medlemmer
der ikke får vagter. Der er 3 ting som gør
at man kan gøre sig berettiget til at undgå
brovagter.
1. At man er ungdomsroer. Der er ansat
nogle trænere, som varetager denne opgave.
2. At man ikke er aktiv roer, og derfor
heller ikke kommer i klubben
3. At man deltager aktivt i klubarbejdet
på anden vis. Så som instruktør på klubbens kurser eller på anden måde bruger
meget tid i klubben, for at få den til at
fungere
Er brovagter en pligt?
I Roklubben Furesø er der ikke mange
ting man er forpligtiget til at lave. Brovagt er dog en af de ting vi stiller krav til
at man som medlem at foreningen udfører. Da brovagtsordningen er en af de
fundamentale ting i Roklubben Furesøs

måde at leve på, skal alle medlemmer,
som bliver valgt ud, udføre denne opgave.
Det er det eneste hvor bestyrelsen udpeger medlemmer til at udføre en opgave
for klubben. Det betyder også at alle medlemmer, ung som ældre, nye som gammel, må være med til at løfte denne opgave.
Derfor mener bestyrelsen at det er din
pligt, som medlem af Roklubben Furesø,
at udføre din/dine brovagter.
Hvordan laves brovagtslisten?
Det er rochefen der hver vinter laver en
brovagtsliste. Arbejdet starter med at alle
ro dagene fra 1/5 til 1/10 findes det ligger
på omkring 40-42 gange det bliver til. Så
regnes der ud hvor mange brovagtshold
der skal bruges for at dække alle disse
gang. Der regnes med at hvert hold skal
have 2 brovagter på et år. Så det giver ca.
20-21 hold.
Nu er det så tid til at finde de ca. 60-63
medlemmer der skal have vagter.
Først tages de 3 grupper der bliver fritaget
væk fra listen således at det kun er medlemmer der skal have brovagter der ligger
på listen.
De medlemmer sorteres så efter hvor maget de roede året før, med den der roede
længste først og så der ned efter.
Så er det bare at tage medlemmerne fra
starten af denne liste og så ned til vi har
dem der skal bruges. Det betyder i praktisk at alle der har roede over ca. 250 km
skal på et brovagthold.
Så kommer den svære opgave, nemlig at
lave de enkle hold. Nogle hold bliver lavet ud fra hvem de har haft brovagter med
de sidste mange hold. Andre hold er lidt
mere blandet af nogle der har prøvet det
før og så nogle af de nyere medlemmer.
En ting som altid er vigtigt er at der ikke
bliver lavet et hold hvor der kun er nye
roere på. Derfor er det også vigtigt at de
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gamle medlemmer møder op og hjælper
de nye til at lære det at være brovagt.
Det sidste er så bare at sætte holdene op i
en liste og så give dem datoer. Det er ikke
det store, da rækkefølgen på holdene er
helt tilfældigt og så for hold 1 den første
dato og så videre til alle har fået en dato
og så starter man forfra og giver holdene
den anden dato. Og så er listen skabt og
offentlig gøres på hjemmesiden og i Furore.
Hvad skal en brovagt så gøre?
Ja det første man, som brovagt skal gøre
er at sørge for at klubben er åben til det
fastsatte tidspunkt så at klubbens medlemmer kan komme ind. Samtidigt skal
de sikre sig at det er forsvarligt at tage ud
og ro den på gældende dag.
Når vi så når til det fastsatte tidspunkt
skal brovagten sørge for at alle fremmødte roere er skrevet på listerne.
Derefter er det brovagternes opgave at
lave bådhold således at alle kan komme
ud og ro.
Når alle er kommet på vandet er det normalt at brovagten laver kaffe, så den er
klar når roerne kommer hjem igen.
Men du har først en opgave når rotiden
slutter. For du skal, som brovagt sikre at
alle kommer hjem igen. Det betyder at du
må vente til sidste båd er hjemme. Hvis
der går for lang tid er det dit opgave at
sørge for det bliver gjort det fornødne for
at få dem hjem. (Her kan det være at få en
motorbåd ud og se efter dem).
Det sidste du skal, inden du kan gå som
brovagt er at sikre at klubben efterlades
låst, og alt lys er slukket. (Det behøver
ikke være dig der gør det, du kan få andre
medlemmer til at gøre det).
Hvad er brovagtens ansvar?
Det er dit ansvar som brovagt at sørge for
at alle kommer på vandet.
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Der ud over skal du sørge for at alle overholder klubbens roreglement. Det betyder
at der skal være styrmand i alle både og i
sculler skal man også have scullerret.
Dette gælder også motorbåden som man
skal have motorbådsret til.
Hvad må du så som brovagt?
Du kan nedlægge roforbud, hvis vejret
ikke tillader roning. Dette kan også gøres
for enkelte typer både (eks. sculler) eller
for roere (eks. nye roere).
Hvis du som brovagt lave et roforbud er
det kun rochefen, der kan ophæve det.
Dog kan kaproere tage ud, hvis træner
eller kaproningchefen giver tilladelse.
Du må flytte folk rundt på listerne så bådholdene går op, dog må du ikke presse
nogle til at tage ud i noget de ikke har lyst
til.
Du kan også afvise roere, der ikke er
kommet til tiden. Det gøres normalt, hvis
man er begyndt på at sætte bådhold. Eller
hvis man ikke lige kan se at det nemt går
op.
Hvordan laver man så bådhold?
Ja det er lidt op til brovagten selv hvordan
han/hun vil gøre.
Men jeg vil da komme med nogle råd.
Bed folk om at vente uden for til du er
færdig, så du kan få ro til at lave dem.
Start med at skabe et overblik over hvilke
både der skal på vandet.
Start med inriggerne, husk ”søen rundt”
bådene. Det skal gå op. Hvis ikke må man
flytte på nogle. Men husk du må ikke
presse nogle til mere end de vil. Flyt nogle af dem der vil søen rundt over på en
almindelig aften tur. Man kan evt. også
flytte nogle af outriggerne over til inriggere.
Der er hjælp at hente i mappen med bemandningslisterne. Her findes en side,
hvor der står hvordan antallet af roere går

op i inriggerne.
Det kræver også at der er styrmand i alle
både og evt. instruktører til de nye. Hvis
der ikke er det må du også flytte rundt på
folk, så det kan lade sig gøre.
Hvis du ikke helt kan finde ud af det
spørg en af de erfarne om hjælp, men sørg
for at du lære af det, så du selv kan næste
gang.
Når du har fået styr på inriggerne, er det
tid til at kikke på outriggersiden.
Her kræver det lidt mere kendskab til
roerne. Antallet vi altid gå op, hvis man
kan ro i alle både. Men det er ikke alle der
kan ro alt. Her skal man også finde ud af
om personerne har rettighed til at ro den
båd som de skal ro. Du kan se, hvad der
er af krav til bådene på bådlisten i mappen bemandningslisterne. Her kan du
også se hvad bådene må bruges til. Og
medlemsrettighederne står i pc’en for de
enklte medlemmer. Men spørg roeren
han/hun ved godt hvad de har af rettigheder.
Hvordan hjælper du så brovagten?
Som ”almindelig” roer kan du hjælpe
brovagten, ved at skrive dig på listen med
det samme. Du skal også sætte kryds om
du er frigivet, styrmand osv.
Når du har skrevet dig på listen, så træk
væk så brovagten får luft til at laves båd-

hold. Det hjælper ikke at stå og spørge
om noget, mens brovagten sætter bådhold. Har du specielle ønsker, så gå til
brovagten tidligt. Så kan han/hun tage det
med når der lavet bådhold. Men det er
brovagten der bestemmer hvem der ro
med hvem på en brovagt.
Hvad er så Styrmandens ansvar?
Hvis du er styrmand på en båd skal du
skrive jer ind på pc’en.
Som styrmand har du også ansvaret for
båd og mandskab under hele forløbet af
turen, fra båden tages fra i plads til den
står der igen, pænere og renere end da du
tog den.
Alle roere skal hjælpe hinanden, hvis
der spørges om hjælp. Dette gælder
også hvis brovagten beder om hjælp.
Det er den måde vi alle får den bedste
oplevelse af at være medlem i klubben.
Jeg håber at du er blevet klogere på hvorfor og hvordan vores brovagter fungere.
Samtidigt med du har fået nogle råd, som
du kan bruge, for at gøre det hele lettere
for alle.
Og hvis man giver brovagten tid og
plads til at udføre sin opgave, kommer
alle hurtigere på vandet.
Rochefen
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Møder du denne besked når du registrerer besætning og båd – så GYS!
Så har du ikke betalt kontingent - og så kan du ikke komme ud at ro.

Flyv fugl flyv, som vi så ofte har set huset rejse sig over Furesøen. Tegningen er fra 1920, så bemærk man allerede dengang tænkte på vindenergi med den etablerede vindmotor.
Red.
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Forsikring

Et af emnerne ved generalforsamlingen i
februar var forsikringsforholdene for
medlemmer og klubben. Dette problem er
løst på fornem vis af DFfR der hos TRYG
har tegnet og betalt en kollektiv ansvarsforsikring for alle roere under DFfR.
Forsikringen dækker det ansvar der måtte
opstå i forbindelse med en påsejling af en
person eller et andet fartøj. Forsikringen
dækker for hver forsikringsbegivenhed
med indtil 5 millioner kr. for personskade
og 2 millioner kr. for skade på ting.
Forsikringen dækker samtlige robåde,
kanoer og kajakker samt motorbåde/ følgebåde ejet af roklubber organiseret under
DFfR.
/Kim (127)

Fra DFfR`s Generalforsamling
Hæder og ære

Michael Kassow (39) modtog Dansk
Forening for Rosports ærestegn for sit
store arbejde i Københavnskredsen, hvor
han stoppede som formand for 14 dage
siden.
Dansk Forening for Rosports ærestegn
kan af hovedbestyrelsen tildeles personer
der gennem en årrække har ydet en særlig indsats for rosporten på lands– eller
kredsbasis

Martin N. Diedrichsen (114), vores
nuværende og yderst aktive medlem, blev
valgt ind i hovedbestyrelsen, som
formand for ungdomsudvalget.
Tillykke til dem begge, med henholdsvis ærestegn og udnævnelse til en af topposterne i DFfR.
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Kalender
Kontingent?

Kontingentet opkræves halv- eller
helårlig forud:
Juniorer (indtil 18 år). . . . .500 kr
halv årlig
900 kr. helårlig
Seniorer . . . . . . . . 750 kr halvårlig
1.400 kr. helårlig
Passive . . . . . . . . . 400 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 general forsamlingen).
Ved rykning betales kr. 50.
HUSK MEDLEMSNUMMER PÅ
GIROKORTET!!!

Klubkalender

Maj:
9. Lørdag Kl. 9-16 Hjælpeinstruktør/
genopfriskning (se opslag)
10. Søndag Kl. 9-16 Lyngbytur
16 Lørdag Kl. 9-16 Roskole senior
17 Søndag Kl. 9-16 Roskole senior
27 Onsdag Kl. 18.45 Outriggerroning
(Gig, Sculler, 2x, 4+, 8+).
29 Fredag Lions havnefest - Furesø
bad
30 Lørdag Lions havnefest - Furesø
bad
Juni:
3 Onsdag Kl. 18.45 Outriggerroning
(Gig, Sculler, 2x, 4+, 8+).
6 Lørdag Kl. 9 til 16
7 Søndag Kl. 9 til 16
Styrmandskursus 1.
10 Onsdag Kl. 18.45 Outriggerroning
(Gig, Sculler, 2x, 4+, 8+).
19 Fredag Kl. 21-02
Nattergale- og frøtur.
23 Tirsdag Kl. 17-18.45 Fællesroning
inden Sct. Hans.
23 Tirsdag Kl. 19
Sct. Hansaften. Grill ved klubben.
27 Lørdag Næstved-tur

@
Har du skiftet e-mail adresse? Så husk at
rette den på klubbens hjemmeside
www.rofu.dk under medlemmer.

Tillykke til Jens Chr.
(171)
75 år
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Klubbens 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: Marianne Henney,
Skolekrogen 30,
3500 Værløse, tlf. 4448 0751
e-mail: marianne@henney.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-mail: materielforvalter@rofu.dk

Asvarshavende redaktør:
Erik Jacobsen,
Fensmarks Alle 5,
3520 Farum, tlf. 4495 0804
e-mail: ecj@city.dk
Sats og layout:
Johannes W. Henriksen,
Ryetvej 61 2.th.
3500 Værløse, tlf. 4448 3263
e-mail: johwinhe@tdcadsl.dk
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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
mobil: 2621 3553
Næste nummer af FURORE forventes
primo juni
Stof til bladet skal være redaktionen i
hænde senest 10. maj.
e-mail: furore@rofu.dk

