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Årets første langtur
En beretning fra en debutant
Årets første langtur – arrangeret for
ROFU af Henning og Annie – blev afviklet ca. 60 km fra hjemligt rofarvand. Der
blev tilbagelagt 22 km, så udover at være
den første må man vel forvente, at det
også bliver årets korteste.
14 deltagere havde en dejlig dag i Næstved Roklubs rofarvand lør. den 27. juni
09.
Kl. 9.00 blev 16 forkælede Furesøroere
præsenteret for 4 robåde som vist nok
skulle i vandet for første gang i år. Det
var også første gang jeg hørte mine meddeltagere lovprise ”onsdagsholdet”.
Jeg skulle flere gange opleve denne
lovprisning i løbet af dagen. Udover bådenes fremskredne alder, bar de også
præg af ikke at have den store interesse
hos Næstved Roklubs medlemmer, hvilket da også fremgik af vores vært Helmer
som ikke lagde skjul på at man i Næstved
Roklub foretrækker at ro med 2 årer.

Jeg selv skulle ro i en toer. Desværre
tabte båden det ene rosæde kort efter at
den blev sat i vandet.
Vi fik en erstatning som af erfarne roere
blev kaldt et badekar. Jeg kunne dog konstatere, at løvefødderne var afmonteret.
På trods af dette turde vi ikke ro i åbent
farvand med den. Den 3. båd var helt perfekt og hele dagen en fornøjelse at ro.
Klokken 10.00 med en times forsinkelse
kom bådene af sted. Det sene tidspunkt
afstedkom, at flere af os roere krævede
formiddagskaffe ca. 15 minutter efter
afgang. Dette krav blev fremsat 4 – 5
gange inden det lykkedes at få bådene op
på en lille strand lige over for Gavnø med
dennes slot.
Fjorden ind til Næstved er temmelig
strømfyldt helt ude fra Karrebæksminde,
og når det så samtidig var begyndt at blæse temmelig kraftigt op fik vi hurtigt forbrændt Gittes lækre kager inden vi lagde
til ved en lille bro på Enø. Her fik vi bådene pakket godt ind i vores redningsveste så vi i læsiden kunne indtage vores
medbragte madpakker med tilbehør.

Helle, Karl og Tina pakker båden ved Næstved roklub
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Efter en stund blev det af langturstyrmænd/ kvinder besluttet at afkorte turen
og i stedet for at gå til Karrebæksminde
blev kursen sat mod udgangspunktet. I
strid blæst nåede vi alle i god behold ind i
kanalen som fører til Næstved havn og
trak bådene på land ved 16.00 tiden.
Det var i et meget meget smukt rofarvand vi havde tilbragt lørdagen. Jeg håber
turen var starten på en tradition. Det var i
hvert tilfælde mit indtryk, at alle deltagere
vil med igen hvis turen gentages næste år.
Efter en kort pause, startede 2. halvleg
på terrassen i egne lokaler. Og sagt med
det samme. Roklubben råder over rigtig
mange dygtige roinstruktører, og en velfungerende ro- og styrmandsskole, så
skulle roklubben overveje at oprette en
kokkeskole råder vi allerede over sublime
instruktører.
Dette stod helt klart efter det festmåltid
som blev fremstillet og efterfølgende serveret som afslutning på dagen..
Grillet oksemørbrad/filet de bœuf grillé.
Hertil forskellige Cold salades de
pommes de terre, med Salade de feta et
légumes frais. Desserten var en vidunderlig rabarbertrifli a’la Tina med flødeskum
(rabarbertrifli avec de la crème fouettée).

Tina’s rabarertrifli er afprøvet og kan
igen varmt anbefales, hun har været så
venlig at frigive opskriften så den kommer her:
Opskrift til 4 personer
300g rabarberstilke, 125 g sukker, 1
spsk. friskreven ingefær, tyndskåret skal
af ca. ½ ubehandlet lime, korn af 1 stang
vanilje, 100 g makroner/ marcipanmakroner, eller amaretti.
Rabarberne i ca 4-5cm lange stykker
kommes i en gryde og vendes med øvrige
ingredienser. Damp ved svag varme til de
er møre og sukkeret opløst. Afkøl rabarberne.
Bund af makroner / Amaretti lægges i
fad, herover kommes kog af rabarber
m.m. og til sidst flødeskum, har afprøvet
med is, heller ikke kedeligt… uhmm god
fornøjelse.
Mange hilsner fra en kaffe og madglad
debutant
Karl Ludvig 606.

Lone, Peter og Jan foran Gavnø slot
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Klubbens bad og terrasse
En kort opdatering af de opgaver Furesø
kommune har kastet sig over, som berører
os.
Renovering af baderummene. Da vi
fra i begyndelsen af juli fra Furesø kommune fik meddelelse om at bade faciliteterne endelig bliver renoveret, var det
med glæde – eller nærmere begejstring –
da der efter års venten endelig skete noget.
Arbejdet i baderummene skrider kun
langsomt frem. Og lige nu ser det ud til,
det bliver til en omgang maling og et eftersyn af installationerne. Tømrerne har
revet loftinddækningen ned og Sten er i
gang med at male lofter og vægge i omklædningen. Saunaerne er planlagt til
renovering i august.
Arbejdet på terrassen er gået i
stå. Gulvbrædderne der skulle udskiftes
blev hurtigt fjernet og de nye var klar til
at blive lagt. Da de bærende konstruktioner blev fritlagt opdagede man kraftigt
svamp og råd. Der blev tilkaldt en arkitekt der skulle vurdere og prissætte skaderne. Denne rapport har resulterede i en
fornyet politisk drøftelse for at fremskaffe
de nødvendige midler.
Klubben fik besked om at klublokalerne
ikke måtte benyttes da der ikke var en
flugtvej. Vi skulle sørge for en midlertidig flugtvej over terrassen. Heldigvis
havde klubben midler til renoveringen af
afdækningen af vort robassin i bådhallen
– et arbejde onsdagsholdet havde påtaget
sig efter ro-sæsonen 2009. For disse midler blev der købt finerplader så de, med
Michael og Steen fra Furesøbads hjælp ,
blev til en flugtvej over terrassen, så vi
igen kan benytte klublokalet.
Vor dejlige terrasse kan desværre ikke
benyttes. I dag har jeg ikke yderligere
information. Furesø kommunens folk kan
ikke få noget igennem, da der er lagt et
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stort politisk pres for at finde besparelser. Fra lokal aviserne kan vi alle erfare
at Furesø skal finde besparelser på 150
millioner kroner – så jeg er spændt på
hvad der sker.
Kim Andersen, formand

Sct. Hans Aften
Sct. Hansaften i år var en af de sjældne
– lun med solskin og ingen regnbyger!
Så rammerne var sat til en fin aften.
Det var der også en del roere der benyttede sig af og hyggede sig sammen på
terrassen foran klublokalet. Der kunne
vist dårligt klemmes en stol mere ind,
mens der blev spist grillmad til den store
guldmedalje (da først grillene var kommet
ordentligt i gang).
Der var også mange mennesker på forpladsen. De nød den glade jazzmusik fra
blokvognen, mens de nød en forfriskning.
Klokken 22 holdt formand for Idræts- og
fritidsudvalget Gitte Melchiorsen båltalen
og herefter blev det flydende bål tændt.
Der var godt blus på bålet og det brændte
stille og roligt i lang tid.
Det skal også lige nævnes, at der var
nogle raske roere, der havde valgt at starte den hyggelige aften med en tur på søen.
En pæn stor blanding og ungdoms- og
motionsroere mødte nemlig op kl. 17 og
satte både i vandet og vi havde en fin tur i
det dejlige vejr.
Gitte (551)

Søndagsbrunch og gave
fra TrygFonden
Mere end 30 roere mødte op til den obligatoriske Søndagsroning, enten søen
rundt eller til idyllen ved Frederiksdal. Denne søndag var ganske speciel
da den herlige duft af frisklavet kaffe og
store fade med sprødt bacon mødte
roerne da de kom tilbage fra roturen.
Den herligste brunch var arrangeret foran
klubben. Både og roere blev hurtigt vasket og tørret og herefter flokkedes de alle
omkring brunchbordene til stor misundelse for de ventende turbådens - passagerer
og medlemmer fra naboklubberne.

Erling så ligeledes sit snit til at udskænke
en lille skarp i anledning af sin 70 års
fødselsdag.
Sidst dukket et par hold roere fra Birkerød op – uimodståelig draget af den glade
stemning og den lækre brunch. Ellis slog
gæstfrit ud med armen og bød velkommen til naboerne fra Birkerød.
Tak for en hyggelig morgen rotur og efterfølgende brunch til alle!
/Kim 127

I år var det Flemming, Torben, Kim, Birthe, Gitte, Henning og Ellis som i skøn
harmoni havde arrangeret brunchen med
støtte fra klubbens kasserer.
Samtidig blev 10 flotte oppustelige redningsveste, sponseret af TrygFonden,
fremvist med tak til Fonden for gaven
som er med til at sikre roerne.
Formand Kim viser redningsvesten til Johannes
efter overdragelse til klubben.

Roere som hygger sig på
forpladsen med brunchen. På billeder et Jesper,
Lone, Søren, Gitte, Birthe
og lidt i baggrunden Torben.
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DRAGEBÅDSRONING
Den 22. juni havde Søren Boysen inviteret interesserede til at prøve dragebåden
i KN. Der var 18 friske roere der mødte
op. Søren gav en kort; men god instruktion, så skulle vi finde en makker på ca.
samme vægt som os selv. Vi skulle vælge
en trommeslager, det blev så Rebecca.
Søren ”him self” tog rorpinden.
Af sted gik det mod Birkerød, Vi pjaskede noget med padlerne, det gik bestemt ikke strygende, vi ramte rælingen
med hænderne, og fik nogle dask over
armene af dem der sad bag os. Padlerne
skulle lodret i vandet – de havde alle tænkelige vinkler, og vandet blev skovlet ind.
Det med at holde takten gik heller ikke
for godt,. KN’s juniorer, som også var
ude i dragebåd, var meget hurtigere end
os, det var noget af en falliterklæring.

Søren lagde til ved Birkerød Roklub,
utroligt så nemt det gik, det er jo et langt
fartøj. Alle mand på broen, så fik vi ellers
noget mere instruktion af Søren. Bodil
overtog trommen, og vi padlede mod Furesø Bad. Nu gik det lidt bedre, der var
lidt mere rytme og fart. Da vi nåede til
Fiskebæk Bugten skulle vi have en lille
kaproning mod juniorerne, vi startede ved
en bøje, ud for huset med pavillonen, og
skulle så ro forbi vores egen bro. Der blev
ordentligt trukket i padlerne, og der var
dyb koncentration, vi kunne ikke have
hængende på os, at børnene vandt over
os.
Vi gik af med sejren!!
Det var hårdere at ro dragebåd end jeg
havde regnet med, så det var dejligt at
komme på land, og få kroppen strakt ud
igen.
Stor tak til Søren.
Anni (385)

Dragebåden på vej ud på Furesøen med Søren ved roret og på trommen slår Rebecca
takten.
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Søren giver de sidste instrukser inden
afgang

Så galt kan det gå.

Rebecca som trommeslager.

Om fredagen skulle advokatfirmaet
”Plesner” prøve, og vejret var hårdt.
Se flere billeder på Nord`s hjemmeside:
http://kkkn.dk/galleri/2009/Drageforlis

Kim, Jørgen, Gitte, Gudde og Flemming
klar til start.

Læg mærke til at alle bliver siddende på
deres pladser indtil båden vælter
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En Jørgen Andersen båd
blev døbt
”Jørgen Andersen”
efter sin skaber onsdag d.
17.juni 2009.
Hellerup roeren Arne Månsson’s ord
ved dåben:
”Båd nr. 67 har vi liggende her. Hvorfor
så nævne det? Jo fordi for 42 43 år siden
talte en ung Furesø-roer med en ung Hellerup-roer til en regatta et sted i landet.
Det var dig Jørgen og mig. Du havde to
ting jeg var meget imponeret over. Dels et
folkevogsrugbrød som du boede i når du
var til regatta - og måske i det hele taget –
det ved jeg ikke. Men du havde også bygget din egen sculler. Det var helt ufatteligt
for mig. Jeg ved ikke om det var den båd
der fik nr. 1 hvor vi nu er ved nr. 67. Men
jeg ved at du har bygget både lige siden
og at det er blevet til kunst set med mine
og mange andres øjne.
Du bygger racerbåde. Du lever i denne
kaproningsverden hvor træningsstilstand,
roteknik og materiel har samme store
betydning for resultaterne. Du ved noget formentlig alt - om det hele.
Det har været en helt igennem udsøgt
fornøjelse at få lov til at komme i dit
værksted mens denne her båd er blevet til.
Thomas og jeg har vel været hos dig
mindst en gang i kvartalet for at høre nyt
og for at indsnuse den atmosfære som dit
værksted oser af. Og jeg tænker ikke på
lakdampene, men den os af historie som
du har omgivet os med både med din
egen person, men også fordi du har de
gamle bådbyggere med dig i historierne:
Henry Larsen, Victor Jensen og flere navne jeg ikke kender. Men du har arbejdet
hos dem og med dem og bygger dermed
oven på deres traditioner, selvom jeg også
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er sikker på at du har indføjet dine originale bidrag i konstruktionerne.
Alle der får en båd fra dig skynder sig at
gemme den væk så den ikke tager skade.
Det samme gør mange med kunstskatte.
Alt i en båd som denne er gennemført i
sin finish det betyder jo ikke at den er
robust. Det er denne heller ikke med sine
4 mm krydsfiner i stedet for de normale 6
mm. Men selvfølge skal den bruges – det
er hele ideen, men altså med stor forsigtighed og omtanke. Vi vil indføre et system hvor man skal løse licens eller erhverve kørekort. Vi lover at passe på dette enestående eksemplar.
I Roklubben Furesøs medlemsblad
(med det kreative navn Furore) har der
været en meget illustrativ serie af artikler
om bygningen af forgængeren for denne
båd. De artikler giver et meget fint indtryk af alle de dele og processer der tilsammen bliver til en sådan båd. Jeg kan
varmt anbefale at finde artiklerne på nettet.
Vi her i Hellerup Roklub vil gøre vores
til at denne båd kommer til at følge traditionen for gode resultater. Ved sidste års
DM i bane-roning var de tre første både
fra din hånd. Om vi i år kan være med der
er usikkert. Men i langdistancekaproningsverdenen kan vi love at den kommer
med helt frem og vil være synlig. Man
kan aldrig love at vinde, men vi vil love
at gøre båden ære ved at gøre vores bedste. ”
Hellerup roeren Thomas Weise fortsætter…..
”I 1998 fik DSR en båd fra bådebygger
Jørgen Andersen der skulle være den hurtigste båd til kortbane DM nogensinde,
men den var lavet til en styrmand på 50
kg. Nogle år senere byggede Jørgen en
båd til langdistancekaproning, der også
kunne bære en tung styrmand. Vores nye
båd er en blanding af disse 2 superbåde.

Det specielle ved denne båd er at den er
bygget af 4 mm finér i stedet for 6 mm
finér. Bordene er spændt rundt om en
rund læst. Rundheden er bevaret så langt
igennem skibet som muligt fordi rundhed
giver mindst mulig overflade/volumen og
dermed fart til båden. Der er tunge bundbrædder i båden for at få vægten nedaf i
båden og for at bevare muligheden for at
skabe en meget let båd til kortbane-DM
hvor Hellerup er forsvarende mester. Båden har en helt glat køl lavet af et specielt
materiale (så den må ikke sættes på jorden). Den har desuden 90 cm lange skinner, så man kan ro kaproning uden at flyt-

te spændholt, selv om man er skabt forskelligt.
Summa sumarum tror jeg at vi har verdens hurtigste 2-årers inrigger liggende i
HR, opkaldt efter sin skaber Jørgen Andersen.”
Billede og beskrivelse er sendt til Kim
(127) af Arne Månsson. Arne og jeg var
klassekammerater og vi startede samtidig
som ungdomsroere i sommeren 1962 i
Hellerup Roklub.
Kim 127
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SORØ REGATTA 09'
Denne gang var det tid til at Roklubben
Furesø skulle til Danmarks største regatta,
nemlig Sorø Regattaen. Her mødte de
konkurrenter fra både Sverige, Norge og
Tyskland. Modstanderne var rigtig hårde,
men Furesø kunne alligevel levere nogle
fantastisk flotte resultater.
Rebecca Busk, Helena Hviid Trier, Asbjørn Rugh og Mads Boesen, som træner,
tog alle af sted samlet fredag eftermiddag,
hvorefter Bo Hartz kom og deltog lørdag
og Markus Haagan kom om lørdag aften.
Asbjørn stillede op i mændenes motions/begynder letvægts klasse 1x
(singlesculler) begge dage, med flot præstation, som selvfølgelig gav guld, da han
ingen modstandere havde, men tiden svarede også til en 2. plads i tungvægtsklassen.
Asbjørn roede også 2x (dobbeltsculler) i
mændenes motions tungvægt om lørdagen med Bo Hartz, hvor de fik en 3.
plads. Søndag stillede han op i samme
løb, men med træneren Mads Boesen
hvor de endte med en strålende guldmedalje om halsen.
Næste deltager var Helena. Helena havde været uheldig med masser af skader op
til løbet, men alligevel var hun frisk på at
stille op. Først 2x (dobbeltsculler) med
Rebecca, hvor en fremragende præstation
fik dem i A-finalen, hvor det lykkedes
dem at få en velfortjent 3. plads.
Det skal lige siges at Rebecca og
Helena kun havde roet 3 gange sammen, i
deres nye båd (Nils og Henriks gamle
dobbeltsculler, som har vundet guld til
JVM) inden stævnet pga. af skader.
I singlesculler havde Helena kæmpet sig
i B-finalen, men efter dobbeltsculleren
gjorde Helena's håndskade så ondt at hun
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desværre blev nød til at aflyse sin finale
og desværre også søndagens løb.
Rebecca skulle ud over 2x løbet også ro
1x. Begge dage blev det til den helt store
A-finale, men endte begge dage på en 4.
plads.
Rebecca havde også haft lidt uheld
med sig, da hun fredag aften faldt på en
lille bro, lidt efter de var ankommet. Lørdag, efter det indledende 2x løb blev hun
kørt på skadestuen, hvor hun lige nåede
tilbage til hendes indledende 1x løb, men
med støttebind om foden og plastre over
det hele. Hun vandt overraskende nok,
løbet alligevel.
Rebecca og Helena havde også døjet
med dårlig mave det meste af lørdagen,
måske af kulde om natten.
Rebecca blev også tilbudt at ro 4x
(dobbeltfire) med 3 piger fra Falkenberg,
om søndagen, hvor hun ellers skulle have
roet med 3 bagsværd piger, hvor det uheldigvis blev aflyst. De skulle ro 1500m.
De fik en overraskende flot 2. plads, som
var en plads bedre en dagen før.
Markus kvalificerede sig til B-finalen i
1x hvor han fik en flot 6. plads.
Turen var rigtig hyggelig og det var en
god oplevelse. Vi ser meget frem til næste
år, hvor vi forhåbentligt kun trækker guld
med hjem.
Skrevet af Helena Hviid Trier 545 &
Rebecca Busk 562.

SVØMNING
Vi har fået svømmebaner i Farum
svømmehal, i træningsbassinet i den tilstødende hal.

lørdag kl. 12.00-14.00.
Jeg håber at se så mange som muligt og
håber at I i år støtter op om at bruge banerne.
HUSK den gode mulighed for at tage
svømmeprøven flere gange i løbet af
vinteren.
Detaljer om Farum Svømmehal.
Roklubben har fået tildelt træningsbassinet, et 25 m bassin. Vi har tildelt tid til
omklædning og vask fra kl. 11:45 og skal
være ude af omklædningsrummene igen
senest kl. 14:30.
I omklædningsrummene findes nogle
få skabe til tøj mm, som med en 20 kr.
mønt kan aflåses. Ligeledes findes små
taskeskabe som også aflåses med en 20
kr. mønt.
Der gælder almindelige regler for hygiejne og afvaskning inden man går i bassinerne. Det er almindeligt at benytte
badesandaler frem til bassin kanten.
For at komme hen til træningsbassinet
efter afvaskning, skal du gå forbi soppebasin på højre hånd og dreje til venstre
efter soppebassin. Fremme ved træningsbassinet bliver du mødt af Jens, han er
klubbens ansvarlige instruktør og sikrer
at vi overholder de sikkerhedskrav kommunen har opstillet.
Jens (137)
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Furesøen blomstrer
Et overvældende syn og en intens duft
har mødt roerne på Furesø i denne sommer. Overalt i Storekalv skød små hvide
blomster op til vandoverfladen. De små
hvide blomster lå som et tæppe over søen. Ror man i sculler gled båden lige
igennem blomsterpragten, næsten som
den svævede, og efter båden lukkede
blomsterne sig lige så fint.

Ib Madsen og Kurt Frank

Kredsbladet vandranunkel.
Jeg har læst, at den fandtes i Furesø
i 1911, 1951 og i 2003. Så den er måske kommet for at blive....
Kirsten Frank (546)
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Det var en ejendommelig fornemmelse
at glide igennem blomsterhavet – og en
duft omhyldede roerne – næsten som kløver honning.
Fotoet viser to Furesø Master roere, Ib
og Kurt, der er fotograferet lørdag morgen på en tidlig morgentur.
Kim (127)

Sommersjov på Furesøen
Den danske sommer med sol, vand og
sjov ved Furesøen er noget alle børn i
Furesø kommune elsker. En lille flok
børn valgte klogt da de som sommerferie
aktivitet havde valgt en uge i Roklubben
Furesø.
Mandag morgen stod ungdomsleder
Jonas klar med 5 af Furesøs ungdoms
trænere Frederik, Jonas, Christian, Sophie, Christine til at tage imod de 16 børn
som lidt betuttede var dukket op i bådhallen.
Det blev der hurtigt lavet om på, da
Frederik fik gang i aktiviteterne med undervisning i teknik, bådtyper, regler på
vandet og sikkerhed.
Efter instruktion i robassin gik turen ud
på Furesøen, i de sikre og smukke inrigger både, hver med fire roere og en instruktør. Frederik fulgte bådene med
motorbåden Pelikanen som en ekstra sikkerhed. Det blev til en dejlig tur på søen
hvor rotagene blev indøvet.

Fra tidlig morgen den næste dag, delte
roerne sig i to grupper. Dem som ønskede at opleve ture i Furesøen, mod syd til
Frederiksdal og mod øst til Vejlesø og
Holte. Roning i høj sol og med en let
brise blev turene hurtigt en succes.
En anden gruppe af børnene ville prøve
kapronings både. Efter atter en krævende oplæring med to årer og balanceøvelser, blev børnene sluppet fri. En tredje
gruppe øvede redningsøvelser og hyggede
sig med almindelig vandplaskeri.
Da jeg var nede og se til sommerroerne,
var børnene ikke til at kende igen. De
samme børn som få dage klumrede hjælpeløst rundt, var nu rigtig skrappe, til at
håndtere selv de svære bådtyper. Det
summede af liv, smil og glade dage omkring Roklubben Furesø. En tak til Cathrine, Sofie, Espen, Emil K, Kaspar, Linnea, Sofie, Jennifer, Jesper, Mathias, Caroline, Jonas, Laura, Caroline, Emma O,
Jonas fra trænere og instruktører og Roklubben Furesø for nogle gode dage sammen.
Kim (127)

Børnene sætter bådene i vandet og nogle er klar til
søen rundt i inriggere og de outriggede scullere ligger
klar.
Christian træner roteknik med en af drenge i singlesculler
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Birkerød Roklub`s
60 års Jubilæum
Birkerød Roklub fejrede den 13. Juni
2009 60 års Jubilæum.
Roklubben Furesø skænkede et Langturs splitflag med DFfR logo og en hilsen
fra vor klub med tak for godt naboskab.
Holte Roklubs formand Bjørn Christau
var ligeledes mødt op og overrakte et
Båthorn ledsaget af en munter tale, hvor
hovedemnet var roning på Furesøen. Her
slog Bjørn fast, at man altid kan kende
roerne fra Roklubben Furesø på søens
smukkeste rostil, den sikre navigering,
den korrekte flagføring, de nymalede årer
og ikke mindst de velholdte både. Anderledes er det med Birkerød roklubs roere,
som tydeligvis ikke kender flagreglementet. Birkerød bådene bærer splitflag, så at
sige på hver eneste tur. Med splitflaget
vejende agter og uden klubstander. Birkerød roklub trænger til en opstrammer,
og for at hjælpe med at råbe medlemmerne op overraktes et båthorn til formanden.
Med båthornet kan styrmand og instruktør
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påkalde sig den nødvendige opmærksomhed ved den daglige roning.
Birkerød takkede for den praktiske gave
og Kim takkede for roserne på Roklubben
Furesøs vegne og glædede sig over at et
fundament nu var lagt for en smukkere
roning på Furesøen.
Tillykke til Birkerød Roklub med de 60
år.
Kim 127

Holte Roklubs formand Bjørn Christau

Kalender
Kontingent?

Klubkalender
August
22. Lørdag Kl. 9 til 16 Styrmandskursus
23. Søndag Kl. 9 til 16 Styrmandskursus
26. Onsdag Kl. 18.45 Outrigger instrukti
on (Gig, Sculler, 2x, 4+, 8+).
29. Lørdag Kl. 13.00 Danske Bank Cup
Bagsværd sø
30. Søndag 9.00 Havnetur

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!!!

@

September
6 .Søndag kl. 11.00 Københavnskredsens
Furesøtur
19. Lørdag kl.13 - ? VM roning
27. Søndag kl.9 - 16 Lyngbytur
Oktober
24. lørdag kl.13 Supperoning
24. lørdag kl. 16 Standestrygning
24. lørdag kl. 18 Fællesspisning

Lyngbytur
Søndag den 27. september kl. 9.00-16.00
Start fra roklubben
kl. 9.00 præcis.
Husk at medbringe fortæring til hele dagen.

Har du skiftet e-mail adresse? Så husk at
rette den på klubbens hjemmeside
www.rofu.dk under medlemmer.
15

B
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
i september
Stof til bladet skal være redaktionen i
hænde senest 6. sep.
e-mail: furore@rofu.dk

