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Lyngbytur foråret 2009

Ida, Nanna, Jonas, Christian og Frederik i Krikanden
Foto: Ida Nymann Petersen (612)
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Lyngby tur den 10.maj
Efter jeg endelig havde klaret mine
halvtreds kilometer så jeg var frigivet, var
jeg klar til Lyngbyturen. En glimrende
mulighed for at se alle de smukke søerne
fra søsiden, og en dejlig oplevelse med at
komme ud og langt væk i en robåd.
Der var rigtig mange mennesker der var
fremmødt klokken ni i klubben denne
søndag morgen. Dog skulle ikke alle med
til Lyngbytur, nogle skulle en tur på Furesøen og nogle skulle på hjælpeinstrutørkursus.
De fremmødte blev hurtigt fordelt på
Musvågen, Fiskeørnen, Krikanden, Gråanden, Mågen og Skalleslugeren. Det
blev til to ungdoms både, en toer og en
firer. Selv kom jeg i en firer med 4 andre
unge, nye mennesker, nye mennesker at
lære at kende. Bådene stilede straks under
den bagende sol mod Frederiksdal. Snakken i bådene gik glad for sig.
I Frederiksdal blev den første pause
holdt. Nogle indtog formiddagskaffen,
mens andre tog lidt tandpine-vennelig,
speciallavet morgenmad.. Efter endnu en
lystig snak om giftig avocadoskal, var det
tid til at trække bådene gennem slusen.
Når man ikke har prøvet det før er det lidt
frustrerende og uoverskuelig, men med
alle de erfarne roere er det jo ikke noget
stort projekt og alle giver en hjælpende
hånd og man hjælper selv hvor man kan.
Så alle bådene kom gennem slusen uden
skrammer.
Så ikke længe efter var vi i bådene igen
og under skyfri himmel og en dejlig vårsol stilede vi videre nedover Mølleåen
mod Nybro. Her var der ikke, som jeg var
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forespejlet, en masse turister i kanoer.
Heldigt nok for vor styrmand, ellers skulle han nok få sit arbejde for. Så gik turen
ud i Bagsværd sø. Her blev der anledning
til et lille kapløb mellem min ungdomsbåd og en 2er. Vi gik straks i gang med ti
stærke da en 2er overhalede vor 4er, men
da en af de 10 stærke blev for stærk og
min svirvel gik op, kapløbet fra vor side
blev afbrudt.
I Bagsværd roklub holdt vi så pause
igen. Her havde vi personlig guide til
toiletter i Bagsværd roklub.
Så roede vi videre rundt i Bagsværd sø,
jeg kunne næsten se hjem! Vi kom ind i
Lyngby sø. I Lyngby roklub hold vi så
vor frokostpause. Her mødte klubbens
rochef også de glade roere. En ”sylvest”,
is og en ”lille en” gjorde frokosten fuldkommen.
Efter en lang og velfortjent pause var
det tid at vende snuden hjem igen. I ungdomsbåden kunne de mindste lokkes til at
droppe pausen i Frederiksdal for at nå at
tage søen rundt tilbage på Furesøen. Det
var ingen sag da man jo også kan få store
is i Vejlesø. Så min båd forlod resten af
de glade roere i Frederiksdal og roede til
Vejlesø. Is-lysten var gået over i chipslyst for nogle, mens andre fik sin velfortjente is. Nu var vi også trætte, og styrmandsplaner måtte skippes: De med mest
energi kunne få lov til at bruge de sidste
rester.
Vel tilbage i klubben - var klokken blevet halv fem, ca. en halv time senere end
de øvrige både- blev båden tørret og vasket. Så var aften klar til at fordøje de nye
bekendt skaber, snakkene i bådene, de
nye syns-indtryk fra nye farvandene og
for at køle det solbrændte ansigt.
Nu er det bare at glæde sig til næste
Lyngbytur i september.
Ida 612

Copenhagen regatta
i Bagsværd
Endelig kom weekenden med årets første stævne på vandet. Vi har trænet til
denne weekend hele vinteren og set frem
til den med stor glæde. Stemningen var
høj da de 3 roere ( Asbjørn, Mathias og
Rebecca) mødtes med deres veloplagte
træner (Mads) lørdag formiddag på Ro
stadionet i Bagsværd. Asbjørn og Mathias
stillede for første gang op sammen i dobbelt sculler. Det skulle vise sig at være
nogle tunge og flere år ældre roere de
skulle dyste imod, i Motion + klassen.
Men de tog det med oprejst pande og roe-

de et godt løb lørdag, til en sølv medalje. Søndag skulle de stille op i samme
klasse. Her roede de igen til sølv medalje men i en langt bedre tid og knap 1
bådlængde fra nr. 1. Rebecca roede
både single, dobbelt sculler og 4x med
(3 piger fra Bagsværd) denne weekend.
Her blev det til flotte sølv og guld medaljer. Hun var dog igen plaget af sygdom op til løbende men klarede sig
alligevel utroligt godt. Vi takker her
med af, og glæder os til en super fed tur
til maribo den 13-14 juni. Med forhåbentlig flot roning og et par medaljer.
Skrevet af Asbjørn Rugh
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Roklubbens
Takkemiddag
Tak til de roere som har ydet en god
frivillig indsats for klubben
Der var en god opbakning til Roklubben
Furesøs Takke middag den 15. maj for de
medlemmer som har udført frivilligt arbejde for klubben i løbet af det foregående år.
Traditionen tro, er det de ansvarlige for
vore aktivitets områder, som inviterer de
medlemmer som har ydet en ekstra indsats. Det er vor allestedsnærværende
rochef, materialeforvalter, ungdomsleder
og kaproningschef som giver navnene på
de medlemmer som har ydet en ekstra
frivillig indsats for andre medlemmer.
Nogle at områderne der er lagt vægt på:
er træning af medlemmer, vedligeholdelse
og udbedring af slid og skader på vore
både, bestyrelsens medlemmer, redaktionen af Furore og hjemmeside, trænere og
instruktører til vore roskoler, ungdomstrænere, husforvalter med hjælpere samt
kaproerne … og sikkert andre som jeg
ikke kan komme i tanke om nu.
Som en tak for indsatsen, inviterede
Roklubben Furesø på en hyggeaften. Den
blev afholdt i bådhallen ved et opsat langbord i hele hallens længde. Efter en velkomst drik var der fra restauranten
”Furesø Marina” arrangeret en flot buffet
med efterfølgende oste bord og til slut
kaffe med lidt sødt.
Fra start til slut oplevede jeg en fantastisk stemning og glæde ved at være sammen. Tak til alle de medlemmer som har
tid og lyst til at udføre et arbejde for klubben og dine rokammerater.
Kim 127
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Præstøtur
Årets tur til Præstø Roklub ligger i weekenden den 31/7 -2/8 2009. Turen går i
alt sin enkelthed ud på at vi låner både i Præstø Roklub til Ture på og ved Præstø
Fjord.
Fjorden er knap dobbelt så stor som Furesøen, men der er kun 5-8 meter dyb.
Turen til Præstø er en langtur, hvilke betyder at man skal have sin svømmeprøve
på plads. Det betyder også at man skal have en langtursstyrmand eller en lokal
styrmand i hver båd.
Overnatningen sker hos Præstø roklub i telt, som man selv sørger for. Lige som
man selv står for forplejningen hele turen. Det er normalt at man bruger Præstø
Roklubs store grill til at tilberede sin mad. I Præstø er der mange indkøbsmuligheder, og der plejer at være tid til det lørdag formiddag, hvis man ikke kan have det
hele med selv.
Da dette er en tur hvor deltagerne selv klare det hele, skal man også selv sørge for
transporten. Jeg vil dog forslå at deltagerne taler samme om fælleskørsel.
Vil du godt vide mere er jeg sikker på nogle af dem som har været med mange
gang gerne vil fortælle om turen og være behjælpelige med godt råd. Tal med
f.eks. Hanne (105), Vagn(186), Jytte(5) og Kurt(9).
Du kan melde dig til turen på klubbens hjemmeside eller på opslaget i roklubben.
Rochefen
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Glente el. Rød glente
Milvus milvus
64 cm. I forrige århundrede en
almindelig ynglefugl i vore løvskove.
Men efter at den har været helt udryddet
en årrække, genindvandrede den, og der
yngler nu en snes par, flest i det østlige
Sønderjylland. I øvrigt er glenten en
trækfugl, som viser sig her i landet i marts
– april og i september, når den er på
gennemrejse til og fra vinterkvarterene i
Sydeuropa og Nordafrika. Glenten tager
sin føde på jorden og lever mest af mus,
krybdyr, insekter og ådsler, men kan også
tage kyllinger. Glenten bygger rede som
musvågen, men indvendigt er reden
belagt med gamle klude, strømperester,
avispapir og lignende. Fra sidst i april til
først i maj lægger den 2-4 grønligt hvide
æg med grå og rustfarvede pletter og
snirkler.
Erik 102

Mads og Rebecca justerer kaproningsbåd
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Indsejlingen til Vejlesø

Glimt fra Lyngbyturen

Sophie holder /viser stander på ungdomsaften.

Til de som færdes på
Furesø
Iltningen af Furesø sæson 2009 er
startet.den 27. Maj
De tre iltningsområder er afmærket med hver sin røde reservatbøje.

Iltning af FuresøenIfølge Furesø Natur og Miljø er iltningen nu begyndt igen den 27. Maj.
Der er udlagt bøjer over dyserne se kortet og informationen. Ilten bliver pumpet
ud fra anlæg i Farum/Stavnsholdt.
Samtidig blev det oplyst at sigtbarheden
i øjeblikket er 15 meter. Det finder man
ud af ved at sænke en hvid plade ned til
man ikke kan se den mere. Ved disse undersøgelser bliver vandtemperaturen og
så målt. Ved sidste måling var resultatet:
Indtil 10 mtr. 14 grader
11-12
” 12 ”
13
” 10 ”
14-15
16
20-29

”
”
”

9 ”
8 ”
7,4 ”

Iltningen varer til midt i November,
men iltningsanlægget bliver liggende på
søbunden til næste sæson.

Opankring og fiskeri er forbudt
inden for en radius på 150 m fra
bøjerne.
Fortøjring til bøjerne er ikke tilladt.
Den kunstige ilttilførelse sker under
Springlaget, som i øjeblikket er på 9-10
meters dybde, og laget er meget tyndt.
—o—
springlag, vandlag i søer og havet, der
skiller overfladevand og bundvand med
forskellig temperatur, dermed massefylde.
Et temperaturspringlag skiller det varme
overfladevand fra det kolde bundvand i
sommertiden, De to lag kan ikke eller kun
vanskeligt blandes, fordi det varme vand
er lettere end det kolde. Springlag er en af
årsagerne til, at der kan udvikles langvarige iltsvind i bundvand. Først når temperaturen i overfladevandet falder om efteråret, nærmer massefylden sig bundvandets, så vinden kan blande de to lag og
føre frisk vand med ilt til bunden.
(iflg. Den store danske)
Red.
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Furesøen i bådhallen
Der bliver svedt bravt ved vintertræningen i robassinet. Hver for sig slider roerne
sig frem til målet i varierende kadencer,
mens sveden springer. De fleste hold har
en dedikeret ”indpisker” som holder kadence og sætter tempo. Nogle af roerne
sidder og tæller rotagene, andre kikker på
klokken, nogle fokuserer på stil, andre
lader tankerne løbe - men alle har de indimellem klare glimt af Furesøen ved sommertid - med den friske vind, sol og bølgernes klukken.
Marianne kunne tænke sig lidt mere
sommerstemning ved robassinet. Resolut
foreslog hun sin kære mand, Stuart at
male motiver fra Furesøen på den grå
betonvæg bag vandgraven under reposen.
Det syntes Stuart var en god ide efter af
have undersøgt muren bag vandgraven.
Vægmalerier er ikke nyt for Stuart, da
Marianne og Stuarts drenge, Thomas' og
Marks værelser begge er prydet med flotte vægmalerier.
Som forarbejde gennemgik Stuart Furesøen fra søsiden og udvalgte de naturligt
fremtrædende kendetegn som Fandens
Hage, Kollekolle, Sletten efter badet ved
Frederiksdal, Flyv fugl flyv huset, Storekalv, Kirketårnet i Holte, Klyngen af huse
i Fiskebugten.
Et andet vigtigt arbejde var klargøring
af ”lærredet”. Det var Bo Hartz mand for.
Jobbet startede med tømning af vandgraven, hvorefter væggen blev vasket ned,
grundet og malet med en bærende basis
maling.
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Stuart var klar med malerbøtter og pensler på Kristi Himmelfartsdag efter kirketid. Motivet var Furesøen en klar sommerdag med dejlig blå himmel og vand
og kraftige nuancer i grønt på bredderne.
Der blev lagt ud med en klar blå himmel
og en dejlig blå sø. Så blev skovstykket
malet og til slut alle seværdighederne i de
rette proportioner.
Allerede om fredagen var billedet færdigt - og vi kunne nyde kunstværket
straks efter redaktionsmødet …. og fik
talt lidt med Stuart.
Som en særlig hilsen blev en lille isfugl
malet, og vi må ikke glemme ”Glenten”
som svæver højt over klubben på vej længere mod nord - men det er nu en anden
historie.
Kim 127
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Havnetur
Nu kommer muligheden for at opleve vores flotte hovedstad fra vandsiden.
Havnetur 2009 bliver den 30. august kl. 9.00
I år låner vi både i 2 forskellige klubber i Københavns havn. Man møder i den
klub, man vil få besked på, kl. 9.00. Her vil bådene blive sat i vandet.
Først vil vi alle ro til slusen i Sydhavnen, hvor vi mødes.
Her efter roes der tilbage til roklubberne på Islandsbrygge (SAS og ARK), hvor
morgen maden spises.
Efter lidt mad går turen videre gennem Frederiksholms kanal, rundt om
Christiansborg med mere. Efter at være kommet ud i hovedløbet igen, roes der
over til Holmen, hvor ”Roklubben Halvtolv” har givet os lov til at sidde og spise
vores frokost.
Efter en god pause med frokost går turen videre rund i Holmens kanal.
Når vi er kommet ud af Holmens område går turen, videre til Christianshavns
kanal.
Når alle er kommet ud af denne kanal er der kun tilbage at ro til den roklub man
startede i.
Og herefter håber jeg at men har haft en flot og dejlig tur.
For at kunne deltage skal man tilmelde sig. Der udover skal man havde aflagt
svømmeprøver enten i 2008 eller 2009.
Så skal du selv sørge for transporten hen til den klub du skal starte i og du skal
også selv have den forplejning med du måtte ønske.
Dog skal vi have bådholdene til at gå op med en langtursstyrmand i alle både.
Det betyder også at du ikke kan være sikker på at komme med før bådholdene er
sat. Men dem der ikke er plads til vil komme på en venteliste så vi kan fylde evt.
afbud op.
Sidste tilmelding er den 17/8.
Derefter vil bådholdene blive sat og i vil få besked.
Evt. spørgsmål kan stilles til rochefen på 23 27 84 31.
Afbud efter sidste tilmelding SKAL gives til rochefen.
Du kan melde dig til turen på klubbens hjemmeside eller på opslaget i roklubben.
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Gunnar fejrer 15 års
Jubilæum i Holte Havn
Alle i Roklubben Furesø, har efter en
frisk rotur mod øst, fundet den smalle
kanal ind til Vejlesø, og efter at have
krydset søen lagt til ved Holte Havn.
Her er vi blevet vel modtaget af Gunnar
som troner i Cafeen i Holte Havn. Styrket af en let forfriskning kan de gæve
roere så klare hjemturen til den anden
ende af Furesøen.
På jubilæumsdagen, søndag den 24.
maj, drog et par både med kække roere
fra Furesø af sted for at lykønske Gunnar. Furesø Roerne blev vel modtaget og
bænket i solen og med dejlige kolde fadøller, nedsat til næsten foræringspris, som blev nydt til swingende jazz.
Jeg tror alle Furesø Roerne har mødt
Gunnar. Furore ønskede at høre lidt mere
om ham og Holte Havn. Oprindelig er
Gunnar typograf i det hæderkronede Berlingske domicil – men er tiltrukket at vandet og det friske liv ved vandet. Det nærmeste vand i København var ved Søerne,
og her hjalp Gunnar en god ven, Georg
Christiansen, med vandcyklerne. Georg
ejede samtidig kontrakten med kommunen til Holte Havn i den nordlige ende af
Vejlesø. Overfor, på den sydlige bred af
Vejlesø, lå Gunnars lille sommeroase,
hvor han hyggede sig med sin håndbyggede motorbåd, med det gode navn ”Carls
Båd”. I 1995 blev Holte Havn blev sat til
salg, og det var Gunnar ejerkredsen
spurgte som en af de første. Gunnar sagde straks JA. For at rejse den nødvendige
kapital solgte Gunnar sit smukke sommerhus, til sin gode ven Bo Bonfils.
Den 24. maj 1995 stod Gunnar som ejer
af Holte Havn, Café, bådudlejning og
øvrige anlæg. Det blev en ny start for
Gunnar, på et sted som han stortrivedes

i. Der blev ikke sparet på noget og Roklubben Furesø var imellem hans første
og mest trofaste stamkunder. Bygningerne var mindre og terrasser og broanlæg
ikke udbygget. Lidt efter lidt blev havn
og bygninger forbedret. Med Gunnars
omsorg for sine gæster og sans for at holde omkostninger og indtægter i balance,
blev overskuddet brugt på at bygge nye
toiletter og et hus, så man kan sidde i tørvejr – og i år blev den store markise på
terrassen købt.
Igennem 10 år har der være revy og
kabaret i Holte Havn. Et flot opsat show,
hvor et samarbejde blev etableret med
den lokale slagter og lokale amatørskuespillere. Resultatet blev et festligt show i
de opslåede telte med en herlig middag.
Gunnar gør alt for at de besøgende føler
sig velkommen i Holte Havn – og har
skabt en hyggelig ramme til cafelivet, jazzeftermiddage og andre tiltag –
samtidig med at rammerne er tiptop.
Held og Lykke
Gunnar og Tak for
15 gode år
Roklubben Furesø

Gunnar med glade gæster på Jubilæumsdagen
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Kanindåb
Er du døbt?
Kan du svar nej, så læs her!
Nu kommer Kong Neptun og hans hof forbi Roklubben Furesø, og så kan vi
indvie alle kaniner som rigtige roer. Så hvis du ikke er døbt skal du tilmelde dig
her.
Men du kunne jo nok tænke dig at vide, hvornår det er Kong Neptun kommer
forbi?
Det vil ske lørdag den 15. august kl. 17.00.
Det eneste du skal efter du har tilmeldt dig, er at møde op i noget tøj du ikke bliver
ked af at du ikke kan bruge bagefter.
Dåben er en tradition som alle roklubber har brugt i over 100 år, derfor holder vi
også denne tradition i live i Roklubben Furesø.
Kanindåben har der altid været lidt mystik omkring for nye kaniner og det er
bestemt en del af dåben. Derfor kan vi ikke forklare så meget om dåben, andet end
at det er ufarligt, og at man helt sikkert vil blive udstillet på en harmløs måde over
for resten af klubbens medlemmer.
Efter kanindåben vil vi så feste til den store guldmedalje.
Det vil sige du også skal tilmelde dig festen. Der vil blive hygget hele natten i
klubben, samt delt dåbsbeviser ud.
Mød op og se på, hvis du er døbt, og vær’ med hvis du ikke er døbt. Det er en sjov
oplevelse, som du skal opleve.
Har du yderlige spørgsmål så kontakt Martin N. Diedrichsen 23278431 / email
gron@krudt.dk
Du kan tilmelde dig på klubbens hjemmeside eller på opslaget i roklubben.
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Kanindåbsfest
Lørdag den 15/8 vil vi optage de mange nye kaniner som rigtige roere i
Roklubben Furesø. Selve kanindåben vil finder sted fra kl. 17.00 ved Roklubben
Furesø.
Efter at Kong Neptun og Hans hof har fået overstået dåben er det tid til at fest.
Derfor har vi i år valgt at stable en rigtig roer fest på benene.
Festen vil starte med en festmiddag kl. 19.00 i Roklubben Furesø. Menuen vil
koste 200,- kr.
Festen Slutter først, når du ikke gider mere. Det vil sige at vi slukker ikke før sidste
roer går hjem
For at kunne deltage i dette arrangement skal du tilmelde dig på hjemmesiden.
(Gæster tilmeldes med dit medlemsnummer og så gæstens navn).
Samtidig skal du indbetale de 200,- kr. på konto 4133 4133968784 med anført
medlemsnummer, navn og antal personer, der betales for.
Din tilmelding og betaling skal være fremme senest den 1/8.
Vi glæder os til at se lige dig til dette års kanindåbsfest.
P.S. Søndagsroning vil være indstillet, så længe der ryddes op i klubben!!!!
Har du yderlige spørgsmål så kontakt Martin N. Diedrichsen 23278431 / email
fest@roklubbenfureso.dk.dk.
Se også på klubbens hjemmeside.
Her kan du bl.a. se menuen.
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Lørdag den 15 august
Kl. 14.00 - 15.30
Sikkerhedskursus
”Store legedag”
Her vil der være mulighed for at aflægge svømmeprøve (300 m), tage
redningsvest på i vandet,
prøve at bjærge sig op i
en inrigger/outrigger,
svømme mellem 2 årer
m.m.
Alt foregår med sjov og
spas trods kursets alvorlige indhold.
Husk badetøjet
Vi ses
Bo Jystrup

Cykelparkering
Da der i en længere periode har
udviklet sig en tendens til at cykler
holder mange ”sjove” og anderledes steder ved roklubben. Hvilket
er til gene for andre roere og mennesker der benytter området.
Vi vil gøre opmærksom på at når
du kommer cyklende til roklubben
er der kun 2 steder cyklerne kan
parkeres.
Det handler om at der er den offentlig parkering, mellem bestyrerens
bolig og parkeringspladsen oppe
ved skoven.
Det andet sted er i gården hvor der
er cykelstativer.
Det betyder også at der ikke må
parkeres i bådhal og på forpladsen.
Og dette gælder alle tidspunkter
Hilsen
Bestyrelsen

Træningspavilloner
Undertegnede var den 2/6-09 på et Inspirationskursus.
Der er blevet sat træningspavilloner op
ude ved Farum Svømmehal, de er til offentligt brug dvs. foreninger, klubber. Formålet er styrke, smidighed balance, positionsstyrke. På søjlerne er der vist
hvordan redskaberne kan bruges.
Hvorfor nu dette vil nogen nok spørge
om, formålet kan være at forebygge skader.
Mit forslag er, at vi i klubben taler sammen om at tage derud og prøver det af.
Så må vi se, om det er noget for os.
Jens - 137
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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!!!

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

Klubkalender

Juni
27 Lørdag Næstved-tur
Juli
31 Fredag Præstøtur.
August
1 Lørdag Præstøtur
2 Søndag Præstøtur. .
12 Onsdag Kl. 18.45 Outriggerroning
(Gig, Sculler, 2x, 4+, 8+).
15 Lørdag Kl. 14-15.30 Svømmeprøve og
sikkerhedstræning.
15 Lørdag Kl. 17 til 18 Kanindåb
15 Lørdag Kl. 19.30 Kanin-fest
19 Onsdag Kl. 18.45 Outriggerroning
(Gig, Sculler, 2x, 4+, 8+).
22 Lørdag Kl. 9 til 16
23 Søndag Kl. 9 til 16 Styrmandskursus
26 Onsdag Kl. 18.45 Outriggerroning
(Gig, Sculler, 2x, 4+, 8+).

ANNONCE
Lige nu mangler klubben!
Lige nu mangler klubben friske
ad hoc journalister/ fotografer som
er klar til at skrive et par ord eller
tage nogle billeder som interesserer og fanger roerne. Størrelsen af
opgaven er beskeden, nemlig at
skrive en halv A4 side 3 gange om
året eller sende et par billeder.
Kom og snak med Erik eller Kim,
eller send en e-mail formanden.
Ungdoms trænere: Er du frisk og
ung så kom og vær med til at have
det sjovt med vore unge roere.
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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 august
Stof til bladet skal være redaktionen i
hænde senest 1. aug.
e-mail: furore@rofu.dk

