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Supperoning.
Lørdag den 24. oktober, før standerstrygning.
Vi gentager succesen og indbyder til suppespisning ved Kollekolle. Servering i
bålhytten på bakkeskråningen kl. 13:30.
Tilmeldingsliste ophænges i rohallen, listen nedtages 17.
okt.
Pris 20 kr. Medbring venligst lige penge.
Medbring selv drikkevarer.
Mødetid i rohallen kl. 12:00, klar til at bemande bådene.
Suppeholdet, Ellis, Jesper og Henning
OBS! Der er ingen svømning denne lørdag.

OBS!!
Ingen svømning
lørdag den 17/10
lørdag den 24/10.
Jens

Tak til Lasse og Bo Hegner!
En tak fra mange medlemmer for
en dejlig forfriskning i tilknytning til
og under roningen.
Takket være den rigelige forsyning
har ingen roere været dehydreret,
efter de heftige anstrengelser på vandet, takket være sponseringen.
Medlemmerne satte knap 1.000
flasker Faxe KondiPro til livs.
For mange tilfredse medlemmer.
/ Kim (127)
Aftenstemning på Furesøen
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Standerstrygning
Lørdag, 24. 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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Fra kanin til roer…..en
fortælling fra det virkelige liv.
Den 15, august har stået som en lidt
speciel dag, lige fra jeg vidste, at det var
dagen for kanindåben. Uanset hvad, så
var det noget, der skulle overstås, da jeg –
og sikkert også mange andre ekskaniner –
ikke vidste så meget om, hvad det hele
gik ud på, men havde kun en ide om det.
Der var en vis mystik omkring begrebet,
så fantasien havde jo vide grænser. Selvfølgelig kunne jeg gå ind og se billederne
på klubbens hjemmeside, men det gav slet
ikke nogen ide om – HVOR ÆKELT
DET VAR!!!!!
Nå, men jeg valgte at tage det fra den
sjove side – hvilket der jo også var (et
eller andet sted) og først da den positive
ånd var på plads, begyndte det sjove. Vi
stod alle der – i gammelt tøj (DET havde
vi trods alt fået at vide) – med hængeører
(udleveret af Martin) og kiggede usikkert
på hinanden. Mens vi ventede, fandt vi ud
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af at lave hængeørerne om til stritører, og
straks så det meget bedre ud og modet
højere.
Vi blev gennet op i det dertil indrettede
børnebassin – og der stod vi og ventede
mens Kong Neptun og hans følge kom
sejlende med de brutale råb. ”DØD
OVER KANINERNE” flere gange med
grusom røst. Så var stemningen lagt.
Så kom det, jeg hele tiden havde ventet
på med gru – at få diverse lækre sager
hældt over og under mit tøj, i håret, i ørerne, ja overalt. Hele tiden med håbet om,
at det snart blev min tur til at blive døbt.
Endelig blev det min tur. Desværre blev
min badehætte taget af mig (det var jo lidt
smarte – Neptuns mænd), og svineriet
fortsatte. OG ikke nok med det, skulle jeg
også til at kysse fødder !!! Smagen - en
blanding af flødeboller, soja og remoulade, sure tæer og andet godt fra havet. Men
det positive var jo, at ørerne røg af.
Jeg må indrømme, at selvom lugten
ikke i den forstand var grim var den ef-

terhånden noget kvalmende, så jeg glædede mig til at blive smidt i vandet. Men ak
og ve, der var sgu to baljer til ude på broen, som jeg valgte selv at hoppe i. Og
ENDELIG greb de garve gutter fat i mig
og smed mig i vandet…… det var skønt.
Jeg var meget lettet men lugten !!!! - min
ellers så dejlige parfume var blevet til
”POISON” – kvalmende og klam. Men
med udsigten til at smide Kong Neptun
og hans mænd i vandet – glemte jeg alt
om det, og glædede mig til at alle var
døbt, så vi kunne gøre noget ved det. Det
korte og det lange var, at hele banden røg
i vandet både os ekskaniner OG Kong
Neptun og hans mænd.
Vandet var skønt og vejret var med os
hele vejen.
Alt i alt en uforglemmelig oplevelse.
Og jeg har fået tildelt det smukke navn
MEJSILD……. Har aldrig set eller smagt
sådan en.
Så har jeg kun at sige ”vel gået” til alle
ekskaniner.
Hilsen Karin (619) alias Mejsild.
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Danske Bank Cup
Danske Bank cup (begyndernes cup). Er
et stævne for ungdomsroere fra hele landet, som lige er startet med roning. Løbene er kun for sjov, men alligevel med
medaljer. ”Pondus cup” bliver holdt en
gang om året på Bagsværd sø, og er et
stort stævne med ca. 60 løb og med langt
over 100 deltagere, der er god stemning
hvert år.
Man kunne vinde en sculler. Der blev
trukket lod om hvilket løb man kunne
vinde den i og Jonas og Henrik var faktisk med i løbet men kom på 3. pladsen så
de var alligevel tilfredse.
Hygge blev der også tid til, Markus’
mor havde bagt kanel snegle til alle der
ville have. Alle var nervøse inden deres
løb men det gik godt til sidst. Traditionen
tro kunne Furesø ro mange medaljer
hjem.
Skrevet af Henrik (616) og Markus
(525).

Henrik og Jonas på vej til start

Henrik og Jonas på vej mod en 3. plads

Foto: Jens (Henriks far)

4´åres inrigger Mix - får deres bronzemedaljer

Marcus H. er i gang med de 500m

Rebecca på vej mod en flot 1.plads
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Henriks medaljehøst

Resultater
Danske Bank Cup
Roklubben Furesø

4´åres inrigger Mix - 15 år og yngre
3. cox: Helena Hviid Trier
Laura Hagan
Sofie Mikkelsen
Henrik Georg Eriksen
Tais La Cour
Rebecca fik en flot 1.plads
1 X drenge - 15 år og yngre
5. Markus Hagan
1X drenge - 13 år og yngre
1. Henrik Georg Eriksen
2X drenge - 13 år og yngre
2. Jonas Grønkjær Pedersen

4´åres inrigger drenge - på 3. pladsen

4´åres inrigger drenge - 15 år og yngre
2. cox: Helena Hviid Trier
Henrik Georg Eriksen
Mads Rude Wind
Marcus Blanke
Tais La Cour
2 X drenge - 15 år og yngre
3. Jonas Grønkjær Pedersen
Henrik Georg Eriksen
1X piger - 15 år og yngre
1. Rebecca Busk

4´åres inrigger drenge - på vej til start

1 X drenge -15 år og yngre
5. Mads Rude Wind
1 X drenge -15 år og yngre
4. Marcus Blanke
1 X drenge -15 år og yngre
5. Tais La Cour
Alle roede 500 m

4´åres inrigger drenge - er startet
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Stictor savnede Furesøen
Klokken 18:00 mandage og onsdage,
står en gruppe roere klar til en frisk tur på
vandet. De fleste efter en veloverstået
arbejdsdag. Der er masser af snak og
kække kommentarer. Stictor er igen dukket op, da han er begyndt at træne til Danmarksmesterskabet. Som Henrik glad
siger ”Det er som at komme hjem og blive hilst velkommen af sin familie!”
Alle roerne ved, at Henrik er en super
stærk roer. Og der støttes ivrigt op omkring den hårde træning vi ser på tætteste
hold. Lige nu arbejder Henrik på af vinde
guld den 3. oktober ved Danmarksmesterskabet, som bliver afholdt på Bagsværd
Rostadium. Kom og vær med til en spændende rodag – og hep på vore stærke roere.
Træningen er som i gamle dage under
træner Jørgen Andersens kyndige ledelse.
Jørgen har accepteret at træne Henrik i
singlesculler, og støtte Stene og Stictor
som stiller op i dobbelt sculler. Desuden
vil Jørgen også instruere Masterroerne i
Glenten, som ligeledes stiller op til DM.
Kaproningschef Henrik Rong, har indtil
dato ikke anmeldt andre end Stictor og
Stene. Asbjørn træner flittigt og har opnået gode resultater så vi håber han også
kan stille op for Furesø. Desværre mangler Rebecca, og andre af vore stærke unge, et par år til at stille op, da den yngste
klasse er Junior A, hvor man skal være
fyldt 16 år for at deltage.
Henriks mangeårige makker i dobbelt
sculler, Nils Henrik Stene fik overbelastet
ryggen - og skulle holde pause i mere end
et år. Denne tid benyttede han på uddannelsen på CBS og skånede ryggen, i selskab med andre, som heller ikke ønskede
at overbelaste fysikken ”Ha ha”. Her til
sommer flyttede Stene til Oslo, for at fortsætte studierne. Til vores glæde er han
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forsigtigt begyndt at træne igen. En træning som er vanskelig da ryggen ikke må
overbelastes, samtidig med at muskulaturen skal udvikles.
For Stictor har der været dømt anderledes hård fysisk træning. Op til VM med 3
lange uger på træningslejr i Østrig, sammen med Ro-Landsholdet, under Team
Danmark. Det var 3 uger med hård træning hver eneste dag.
Verdensmesterskabet blev afholdt i Poznan, Polen, den sidste uge i august. Her
blev det til en bronze medalje i B finalen
– desværre ikke helt som Stictor og Steffen (Odder Roklub) havde håbet på. Der
blev tabt kostbar tid af hækbølgerne fra
TV bådene ramte dem hårdt. Der blev
efterfølgende nedlagt protest fra Danskerne overfor TV bådene – desværre uden
resultat. Da den første skuffelse havde
lagt sig, var både Stictor og Steffen egentlig godt tilfredse med resultatet.
Det var lidt løst og fast fra en lille samtale med Henrik en kold og blæsende
eftermiddag i klubben.
Kim

Jørgen og Merete Andersen
oplevelse af VM 2009 i Poznan
At tage til Verdensmesterskaber i Roning er en meget speciel oplevelse. En
kort og spændende ferie som Merete og
Jørgen har prøver ikke mindre end fire
gange. De har bl.a. besøgt Köln, München og sidst Poznan.
Et kort beretning fra VM i Poznan, beliggende tohundrede kilometer øst for
Berlin, i Polen.
Poznan er en meget smuk by ved Varta
flodens bredder. En gruppe munke fra
Malta fik i femtenhundrede tallet tildelt et
stykke land uden for Poznan hvor de etablerede et hospital. Hospitalet udviklede
sig og blev med tiden et anerkendt kur og
helse hospital.
I 1952 blev der bygget en dæmning
over Varta, dette gjorde at floden blev
forvandlet til en lille sø lige uden for byen. Lige neden for det sted som munkene
havde opbygget hospitalet. Lidt efter lidt
blev dette sundhedscenter forvandlet til et
moderne aktivitetscenter, med afsæt i de
gamle traditioner. Der blev etableret et
nyt rostadion. Rostadiet opfylder alle krav
for et moderne stadion. Der er gode indkvarterings muligheder i de nærliggende
hoteller og camping pladser.
Merete og Jørgen fik via DFfR arrangeret plads på campingpladsen og drog glade af sted for at se Furesøroeren Henrik
Stephansen udfolde sig i konkurrence
med verdens stærkeste roere. Henrik var
sat i en dobbeltsculler med Steffen fra
Odder Roklub. De har ikke trænet ret
meget sammen, så selv om de er hurtige,
er konkurrencen hård mod verdens stærkeste roere.
Efter indkvarteringen gik det løs. En
lille uge med daglige konkurrencer og
efterfølgende hygge i den gamle by og i
den omkringliggende smukke natur.

Vi har allerede via hjemmesiden berettet om hvordan det gik med Henrik og
Steffen – så det skal ikke gentages her.
Det skal blot siges at løbene var meget
intense og spændende.
Danskerne og Hollænderne havde fundet det bedste sted på tribunen, hvor de
tronede og var de mest aktive af tilskuerne.
Om lørdagen havde drengene, Steffen
og Stictor, opnået en andenplads i B finalen – og hvis de havde præsteret en bedre
start, som var langt under det normale
niveau, så havde de vundet stort.
Søndag eftermiddag, da finalerne var
afsluttet med otterne som de sidste både,
samledes roerne med supporterne til et
glas champagne serveret af Det Danske
Rocenter.
Herefter gik turen for Merete, Jørgen
og roholdet mod Danmark efter en spændende uge i Poznan.
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Præstøtur 2009
10 af klubbens roere drog til Præstø den
første weekend i august.
De første ankom fredag ved middagstid
og i løbet af dagen ankom resten, en enkelt ankom først lørdag morgen.
Vi måtte sande at det blæste voldsomt
fredag, så eftermiddagen gik med teltrejsning, hygge og shopping.
Først kl. 19.00 kom vi på vandet til en
kort tur (7 km.) i det inderste af fjorden.
Jeg var så heldig at komme med i en båd
med Flemming fra Præstø, og det betød at
vi fik en guidet tur om havnens bygninger, nye som gamle og om de visioner der
er for havnens få ledige arealer.
Det kom også til at handle om ”Nysø”
med historier om Thorvaldsen og H.C.
Andersen , sidst nævnte fortrak når Thorvaldsen kom, da han ikke tålte at dele
opmærksomheden med andre.

Herefter gik vi en tur i den gamle by
med de brostensbelagte gader og de gamle huse hvoraf mange har været brugt i
optagelser af danske film. Vi sluttede af
ved Frederiksminde hvor vi i parken højt
hævet kunne se ud over fjorden som blev
oplyst af dagens sidste lysstråler.
Søndag morgen gik turen fjorden rundt
med pause ved Fed havn en hyggelig tur
op langs vestsiden af feddet i læ og en
hjemtur i strid vind langs vestsiden af
fjorden hvor der ikke var meget læ.
Tak til alle Præstøroerne som roede og
festede sammen med os og som gjorde at
vi som sædvanlig følte os meget velkomne i Præstø.
En tur som det absolut kan anbefales
andre at prøve.
Johannes (7)

Havørnene fik vi ikke set men Flemming fortalte så levende om dem at vi
følte at vi havde oplevet dem.
Lørdag formiddag gik turen til Madderne som er et lavvandet naturområde med
græssende køer og et stort udvalg af danske vade– og svømmefugle.
Lørdag eftermiddag skulle vi på den
traditionelle badetur på Feddet, der var en
strid østenvind og ret store bølger, så det
blev svært at lægge til på stranden, og
endnu sværere at lægge ud, men med rutinerede roere og styrmænd gik det. Vi fik
vores badetur i et dejligt varmt vand og
kunne hygge os i læ bag klitterne.
Lørdag aften festede vi sammen med
Præstøroerne, grillen blev tændt og hver i
sær havde medbragt mad. En hyggelig
aften med snak om bordene. Aftnen sluttede vi af med en gåtur på havnen, hvor vi
meget stemningsfuldt ,så solen blive
”blæst ned” af en lokal trompetist.
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Tina og Flemming på Præstø fjord

Anni og Helle på Præstø fjord

Fredag blæste det voldsomt så det var
svært at sætte telt op, for dem der gerne
ville ligge helt ude ved vandet.

Madderne er et lavvandet område hvor
vi en gang imellem ror blandt køerne.

Andre valgte at ligge i læ bag klubhuset
Der rastes på Madderne

Karl, Gitte, Jan, Hanne og Vagn på Præstø fjord mens vi stadig lå i læ.
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Havneturen
En kærkommen årlig begivenhed, med
god tilslutning, er Havnetur i Københavns
Havn. Lige som de foregående år var der
en stor tilmelding og begrænsningen for
deltagelse, var de både vi havde mulighed
for at låne og de langtursstyrmænd som
havde tilmeldt sig til turen. I år havde
Martin kontaktet tre klubber, nemlig
B&W, SAS og ARK.
Roning i Københavns havn forudsætter
høje krav til styrmændenes rutine og til at
bådholdene kan udføre kommandoerne
prompte. Trafikken er stor og det myldrer med alle typer af både og sø afmærkninger i mange varianter.
Viceadmiral Jens Christian havde nøje
planlagt turen fra de tre forskellige afgangs klubber.
Vinden var stærk til frisk fra syd, således at vinden susede ned igennem havnen
igennem hovedløbet. B&W bådene som
startede med at ro mod syd gik op igennem havnen i stærk modvind så der skulle
lægge kræfter i. Bådene fra SAS og ARK
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gik ned til slusen og ind i Teglholmen
som var helt uigenkendelig med masser af
nye bebyggelser. Bådene mødtes hos
ARK / SAS til lidt morgenmad og et lille
hvil.
Herefter gik B&W bådene til slusen og
herefter til HalvTolv og ARK/SAS bådene gik op igennem havnen, under Langebro, rundt omkring Christiansborg i Frederiks holms kanal og Slotsholmskanalen.
Videre under Knibbelsbro, forbi Nyhavn
og forbi det nye Teater op til Den lille
Havfrue. Så roede vi ind i den smalle
kanal under Isbjørnen i bassinerne ved
Midtermolen hvor det bliv pustet ud et
kort øjeblik før turen igen gik ud i havnen. I stærk vind, men heldigvis uden ret
meget trafik, gik turen over havnen til
Nyholmen og Operaen ind til Halv Tolv.
Bådene kom ind en efter en og blev tøjret
forsvarligt efter roerne var hoppet i land.
Vi nød en dejlig frokost og fik hvilet
lidt ud inden turen gik ind igennem den
charmerende Chritianshavns kanal. Tæt
på huse og både som lå fortøjret ved kanalens boldværk.

Så gik turen igen ud i hovedløbet og i
den stærke vind. Der skulle slides med
årerne for at komme retur til ARK og
SAS. Båden til B&W havde medvind de
havde jo taget deres tørn mod vinden om
morgenen.
Det var en dejlig tur, men en speciel tak
til dem som arrangerede den og Søren
som lynhurtigt sprang til således alle både
og roer kunne opleve en dejlig dag i Københavns Havn.
/Kim
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Sikkerhedstræning
Samme dag som der blev holdt Kanindåb, holdt klubben også Sikkerhedstræning. Her var det muligt at aflægge
svømmeprøve (300m), vende og rede sig
op i en inrigger, tage redningsvest på i
vandet samt redde sig op i en sculler. Der
var et fint fremmøde trods et lidt truende
vejr.
Johannes (7)

Ida på vej op i en sculler

Flemming, Rune og Gudde på vej op i
en indrigger med support fra Gitte
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Klublokalet
Vi har med naboklubberne modtaget
henvendelse fra privatpersoner, grupper
og foreninger der ønskede at låne vort
klublokale til forskellige formål. En
gruppe løbere havde kontaktet kommunen og lagt pres på for at kunne benytte
et af søsportsklubbernes lokaler. For at
får afklaret problemerne kontaktede vi
Gitte Melchiorsen (C), formand for
Idræts- og Fritidsudvalget, hvor formændene fra Kano og Kajak Klubben Nord,
Farum Sejlklub og Roklubben Furesø.
Desværre var Surferne ikke med.
Gitte forklarede der var en liste med
klubber og foreninger som ikke havde et
sted at være. Kommunen er ifølge fritidsloven forpligtet til at finde et egnet
sted til anerkendte foreninger. Det er
meget svært og alle muligheder bliver
prøvet.
På mødet blev der ikke fundet en løsning, men der fremkom en del løsningsforslag. Kommunen er ejer af Furesøbad
komplekset som har en lejekontrakt med
Skoven. Vi har flere problemer, blandt
andet med de store værdier vi har liggende i bådhallen, værksteder og inventar i
klublokalet. Samtidig er Roklubben Furesø den klub som har den største daglige
brug af lokalerne.
Dette er blot en kort orientering til
medlemmerne og jeg vil så snart der er
fundet en løsning informere om denne.
Alle ideer er velkomne.
/Kim

Kalender
Kontingent?

Klubkalender
September
27. Søndag kl.9 - 16 Lyngbytur
Oktober
24. lørdag kl. 12 Supperoning
24. lørdag kl. 16 Standestrygning
24. lørdag kl. 18 Fællesspisning

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!!!

Terrassen foran klublokalet
På det nyligt afholdte møde med Gitte
Melchiorsen (C), formand for Idræts- og
Fritidsudvalget oplyste hun at der var lagt
pres på kommunen for at få terrassen opbygget hurtigt. Det er helt sikkert, at terrassen bliver lavet helt færdig hurtigt.
/Kim

@
Har du skiftet e-mail adresse? Så husk at
rette den på klubbens hjemmeside
www.rofu.dk under medlemmer.
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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: redaktoer@roklubbenfureso.dk
Sats og layout:
Johannes W. Henriksen,
Ryetvej 61 2.th.
3500 Værløse, tlf. 4448 3263
e-mail: layout@roklubbenfureso.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 oktober
Stof til bladet skal være redaktionen i
hænde senest 18 okt.
e-mail: furore@rofu.dk

