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Vinteraktivitet
for alle medlemmer
SLIBESØNDAGE
Så nærmer tiden sig, hvor vi skal til det
igen! Vi skal igen hjælpe hinanden med at
vedligeholde det, som vi alle med stor
glæde bruger i løbet af sæsonen – nemlig
vores både.

Hvorfor slibesøndage?
Det er ganske enkelt – vores både ror
sammenlagt flere 1000 km hvert år, hvilket selvfølgelig resulterer i en del slitage.
De værste skrammer, knubs og reelle
skader bliver selvfølgelig udbedret i løbet
af sæsonen – men hele det grundlæggende arbejde bliver udført af os medlemmer
på slibesøndagene, og hver onsdag af
onsdagsholdet.
Denne vigtige indsats er en forudsætning for, at alle vores både kan komme på
vandet, når sæsonen starter, og at investeringen i vores både er en god forretning,
hvilket vil sige, at bådene holder så længe
som muligt.

Hvad laver vi på en slibesøndag?
Ja, som navnet ganske rigtigt antyder –
så sliber vi. Det vi sliber er: bundbrædder,
spændholter, årer, toftelister, sidelangremme, midterlangremme, hele både
– ja alt, som skal have en ny gang lak for
at blive beskyttet igen.

Hvornår er det så slibesøndag
Vi starter kl. 9.00 i klubben. Der vil
være kaffe, te og en øl/vand pause. Vi
slutter 12-12:30

Til sidst!
Mød op – vær med – giv noget tilbage
til bådene, som har tjent dig godt i sæsonen – og så har vi det også hyggeligt,
mens vi arbejder.
På materiellets vegne
Materielforvalter.
Slibesøndage 1/11, 13/12, 10/1, 7/2 og
7/3 2010.

Bo, Birthe, Torben, Helle og Kim inspicere båd for skader på ”Store vaskedag”
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Julestue
3/12 2009 kl. 19.00.
i klublokalet
Vi skal julehygge med Bankospil, danse omkring
juletræet m.m.
Pris 50,- betales ved arrangementet
Og dækker gløg, æbleskiver
samt Bankoplader.
Husk at medbringe en lille morsom gave.
Tilmeldelse skal ske til:
AK på mobil 26 21 35 53 eller via e-mail
jananni@mail.dk.
Sidste tilmelding 30/11.

Tak til Advokat T. Ingemann-Hansen,
bestyrer at Krista og Viggo Petersens
Fond, for bidrag på 50.000 kr. til køb af
4-åres inrigger robåd.

Kurt gør båd- vogne klar, så det er
muligt at lægge både op med bunden i
vejret

Båden er i bestilling hos bådebygger
Jørgen Andersen. Båden er nu indlagt i
rækken af ordrer på nybygninger og bygningen forventes påbegyndt 2013.
Pengene er øremærket til denne
båd. Det glæder klubben at skulle have
endnu en håndbygget træbåd i Jørgen
Andersens sædvanlige fine kvalitet.
Formand: Kim Andersen
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Furore oktober 2009
Den store våde DM dag
Vejrudsigten fra DMI blev værre og
værre op til afviklingen af Danmarksmesterskaber 2009 på Gladsaxe Rostadion
på Bagsværd Sø, lørdag den 3. oktober
2009.
Der var lovet regn hele dagen, med
stærk vind i kulingstyrke. Selv om det
regnede lystigt og der var kraftig vind
nåede den heldigvis ikke i kulingstyrke.
Robanerne på Bagsværd sø var hårdt
ramt af vinden. Start området lå i læ, men
fra omkring 100 meter ude og frem til
1.000 meter mærket var der frit spil med
blæsten. Her lå bane 1, den er er tættest
på tilskuerne i relativ læ og bane 6 havde
kraftig side vind.
Rune Gärtner var stævnelæge i fuld
kampuniform og radiotelefon til effektiv
kommunikation. Det blev det brug for da
Stictor i singlesculler ramte de store bølger efter 150 meter fra start. Henrik havde fået instruks af Jørgen Andersen, at
han skulle lægge maksimalt ud fra start.
Henriks hårdeste konkurrent Morten Jørgensen, Næstved nuværende DM, lægger
altid meget hårdt ud. Det gik som planlagt, med Henrik front og Morten lidt bag,
herefter afstand til de øvrige roere.

Årene Henrik benyttede, var et ny konstruktion fra en ny leverandør, Dreher, og
var udlånt til landstræneren til afprøvning
i rocenteret. Henrik havde lånt dem til
DM da de havde et meget fint ”tag” i vandet.
Efter 150 meter ramte vinden roerne på
tværs med fuld styrke og da Henrik skulle
kompensere for en stor bølge ved et ekstra hårdt træk kunne den ene åre ikke holde til det enorme tryk og knækkede som
en tændstik. Henrik måtte en tur i søen
og blev samlet op af en af, dykkerbåden,
og de fik også hevet sculler og årerne
ombord, før turen gik til rocentret. Stictor
ikke ville forlade Furesøs kostbare kaproningsbåd. Ved ankomst til rocenter var
han iskold og rystede som et espeløv.
Turen gik direkte til bruseren og et varmt
bad med efterfølgende sauna.
Åh, det var ærgerligt Henrik – du havde
virkelig gode chancer for at ro lige op
med Morten – og måske vinde - da du er
den stærkeste fysisk.
Før dette løb, stillede Stictor op i dobbelt sculler med sin gamle makker Nils
Henrik Stene. Sammen har de lavet utallige triumfer, men havde ikke trænet sammen i meget lang tid. Stene var samtidig
langt fra fortidens stærke konkurrence

Marianne Henney, Bo Jystrup, Bo Hartz og Ole Kongsbak
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form. Stene har afsluttet uddannelsen på
CBS og har fortsat studierne i Oslo.
Tilbage til løbet. Feltet var uhyre
stærkt, med Mads Rasmussen
(Verdensmester i 2X) og Anders Moustgaard og lederen af rocentret Lars Christensen og Mogens Jensen som de nærmeste konkurrenter. Furesø drenge havde
iført sig FISA vestene, hvori de vandt
Verdensmesterskab i Junior VM.
Efter starten var Furesøbåden fint med
og side om side med de stærkeste konkurrenter. Men ak! Efter 150 meter ramte
både de høje bølger, og da de lå i bane 3
fik de mere vind end bane 1 og 2. Båden
blev slået ud af kurs, Lars Christensen
som lå lige foran sagde ”Vi lå side om
side og pludselig lå Furesøbåden på skrå
3 bådlængder efter os”. Furesø drengene
fik båden rettet og arbejde sig støt ind på
de andre både. Desværre var det ikke
muligt at ro op til de førende både men de
kom susende i mål som nummer tre – en
utrolig flot præstation af Stene og Stictor!
Flot Drenge!
Asbjørn stille frisk op i Sculler i
LM1XDM med nåede ikke ind imellem
de tre første – det var der heller ingen
som forventede i det meget stærke hold.
Det var frisk og modigt af Asbjørn at stille op mod så stærke roere. Tillykke As-

bjørn du roede flot løb og kom i mål som
en meget flot nummer 5 - du har været
flittig og trænet hårdt.
Furesø havde også fire friske Master
Roere med. Nemlig Marianne, Ole og Bo
og Bo. I vinters havde de roet sammen i
ergometerne og da Glenten dukkede op i
klubben var fristelse meget stor til at prøve kræfter med en båd i den kaliber. Fra
det tidligste forår blev der trænet fra et
lavt niveau til et godt samkørt hold. Men
det er et langt sejt træk at få det rigtige
glid i båden og få opbygget tilstrækkelig
styrke.
Glenten kom ind som nummer 4. Det er
flot da mandskaberne i alle de andre både
var gamle kaproere, med lang erfaring og
en tilsvarende rutine. Der var min opfattelse at alle var tilfredse med løb og placering. På facebook kommentarerne
fremgår det ligeledes at motivationen er i
top.
Der var ordene fra den udsendte fotograf – våd og frysende – med besjælet af
den rette Furesø ånd til at udholde strabadserne sammen med de mange andre
Furesø roere som var dukket op i blæst og
regn for at nyde en spændende dag.
/ Kim og Jørgen

Niels Henrik Stene og Henrik Stephansen
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Ro sæson afslutning 2009
Lørdag den 24. oktober klokken 16:00,
nedtager Roklubben Furesø standeren for
den femoghalvtredsindstyvende rosæson.
I forgårs var jeg til formandsmøde hos
DSR for klubberne i kredsen. Hver klub
fortalte om de store problemer de har.
Byudvikling og bebyggelserne overtager
hensynsløst natur og miljø … der bliver
bygget moler langt ud i Øresund og båd
trafikken i havnen tager slet ikke hensyn
til roerne. I sommers blev en otter sejlet
midt over af en ”Adventurebåd” - og
”Sundbussen” som sejlede lige forbi fortsatte uden at yde hjælp til de forulykkede roere i vandet. Vi her i Furesøen
oplever lige det modsatte ….. der er ofret
millioner af kroner på naturen og pleje at
søen og vort nære rofarvand.
Og det benytter vi os af. Med glæden
… der udvikler sig til forbavselse, når vi
ser de nye medlemmer boltre sig på Furesøen … Med stor entusiasme er de gået
helt og fuldt ind for sagen .. de optræder
på vor top liste med mere end 1.000 km
og har samlet roet mere end 4.000 km.
Imponerende!
Men de gamle roere, har sandelig ikke
holdt sig tilbage. Man tror ikke sine øjne,
når man kikker på rostatistikken – ikke
mindre end 30 roere har rundet de 1.000
km og målt i de aktive – dem som har
været på søen – er det mere end 20%.
Tillykke til alle!
Alle vore bådtyper er flittigt benyttet. I
runde mål - har de outriggede både tilbagelagt mere end 45% af alle de roede kilometre og de inriggede både står for de
resterende 55%. Også ”Sved på panden”
roerne har tonset derudaf og de har stået
for mange af de inriggede kilometre.
Men før forbavselsen helt har lagt sig
og jeg skal til kaproerne … er der også en
lille gruppe … kaldet Masterroerene …
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der har kastet sig over kaproningen med
stor entusiasme. De stillede oven i købet
op til DM i Bagsværd og fik en flot placering.
Kaproerne er som sædvanlig flittige.
Mads har taget opgaven med at piske de
unge frem til stadig bedre resultater.
Mads er egentlig pædagog men det er
ikke altid lige let at se. Vi har glæder over
den friske træningsindsats af Asbjørn,
Rebecca, Mathias, Helena og de andre
stærke unge. Og selvfølgelig også Stictor
i dag under team Danmark og Stene som
heldigvis er kommet sig over sin rygskade og i dag læser i Oslo.
Roglæden har baggrund i det store arbejde vore dygtige trænere udfører. Trænerne sørger for ro teknik og at medlemmerne hele tiden kan forbedre sig .. og vi
kan ro de mere krævende bådtyper. Tak
dem når I møder dem – de kan altid kendes på de flotte trøjer. TAK til trænerne!
Strygning af standeren, er samtidig
begyndelsen på vinteraktiviteterne.
Benyt bådene til en frisk rotur en vinterdag. Efter godkendelse af rochefen man skal selv spørge – og en gennemgang
af roreglement og iagttagelse at de forskrifter der ligger i det. Er der rig mulighed for vinterroning.
Der er traditionen tro arrangementer for
ungdomsroerne se opslag i klubben og på
internettet. Der er ligeledes træning for
kaproerne og motion og svømning for
motionsroerne. Vi har et godt ro bassin, 6
romaskiner samt mulighed for lidt vægttrænings udstyr (vi låner Nords lokale).
Find sammen nogle roere og find et tidspunkt er der frit til et par ugentlige energiske motions timer. Se bookinglisterne
på pulten.
Som noget nyt prøver vi motion om
mandagen med medlemmer fra Nord.
Det er hver mandag klokken 18:00 her i
klubben hvor Ole og Tom holder styr på

tropperne. Ole og Tom vil stå for motionen indtil nytår hvor vi håber at have fundet en form så ledelsen af motionen kan
overgå til en ”brovagtsordning”. Vi starter allerede på mandag klokken 18:00
Standerstrygningen markerer ligeledes
starten på, at materiellet klargøres til en
ny sæson. Vi mødes hver onsdag og den
første søndag i måneden i bådhallen. Under kyndig vejledning af Ib Madsen og
Bo Jystrup, udbedrer vi nænsomt slid og
skader efter sommerens togter og strabadser. Arbejdet skaber sammenhold og respekt for klubbens faciliteter.
I løbet af vinteren bliver der ligeledes
arrangeret hygge aftener med forskelligt
indhold. Det fælles for disse aftener er
nogle gode timer sammen. Det kan være
deltagerne fra langtur ønsker at fortælle
om glæderne ved netop den tur de har
deltaget i og give inspiration til andre
ture.

bede vores masterroere om at hale standeren ned.
Før vi kaster os over vor kære husforvalters lækkerier i rohallen vil jeg bede
alle om at råbe, et rigtigt roer hurra, tre
lange og tre korte, for Roklubben Furesø.
Sæsonen 2009 er slut.
Kim (127)

Kom og vær med og deltag i de arrangementer der passer dig.
Som det kan ses har jeg her en hilsen til
Jens-Christian som pludselig blev indlagt
på hospital i sidste uge. Jeg lægger den på
pulten, skriv en hilsen til ham og Hanne
vil overbringe den.
Til vort 50 års jubilæum fik vi en pokal
fra Holte Roklub. ”Holte pokalen” gives
til et medlem, som har gjort en særdeles
god indsats for klubben i det forløbne år".
Her har bestyrelsen igen lagt vægt på det
sociale arrangement. Det vil sige bærer
af klubbens kultur og værdier. I år tildeles
pokalen Jens Hemmingsen!
(De foregående 2005 Anni Kreutzfeldt,
2006 Martin Diedrichsen, 2007 Jesper
Bøgelund, 2008 Ib Madsen.)

Jens Hemmingsen får ”Holte pokalen”

Så er tiden kommet til at vi skal nedhale standeren for 2009. Det var ungdomsroerne som hejste standeren og jeg vil
Tina, Kurt, Birthe og Marianne passiare
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Århus Regatta
18-19 september 09
Så blev det til den sidste regatta for alle
Junior roere, og sidste regatta før DM for
senior
Fredag kl. 15.30 mødtes vi i klubben,
Asbjørn, Rebecca, Helena, Sofie og
Mads. Eiser og Ida tog toget til Århus
samme aften. Der var højt humør i bilen
og der blev snakket om taktikker, fremtidsplaner og lidt evaluering af sæsonen.
Turen var dog plaget af en masse lange
køer. Vi endte med at bruge næsten 4
timer på motorvejen. Vi ankom til en
mørk himmel, så det var en halv svær
opgave at rigge bådene til, men det blev
gjort uden de helt store problemer. Vi
blev indkvarteret på en skole og gik ikke
alt for sent i seng.
Lørdag morgen skulle vi selvfølgelig
alle tidligt op for at spise og gøre os klar
til dages hårde program. Rebecca startede
og roede sig i A-finalen, 1x single sculler.
Rebecca roede sammen med Mathilde
Persson fra Bagsværd roklub i 2x, hvor de
selv var meget selvsikre, men man kan
aldrig være sikker. Mads havde derfor
lovet Helena og Sofie sodavand, hvis de
slog dem. De lagde godt ud, og efter en af
modstanderne lagde ud med tyvstart, fik
de en god. 2 start. De tog hurtig føringen
og fik derfor selvtilliden godt i top. De
kvalificerede sig til A-finalen. Helena og
Sofie roede 2x, og kom ligeledes i Afinalen. Asbjørns modstandere valgte ikke
at møde op, så han blev rykket til et blandet løb med master og senior, med både
1x og 2x. Da han kom til start måtte han
konstatere at skulle starte mellem 16 og
24 sekunder efter de andre, pga. handicap
Dette kom som en stor overraskelse, så
en svær start blev det når modstanderne
var et godt stykke væk.. Han fik kæmpet
sig tilbage og kom overraskede kun 6 sek.
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bag 2x så dvs. slog dem med 18 sek. Det
blev dog ikke til nogen medalje
Helena og helt nye Sofie stillede op i
2x. det var meget uventet af det lykkedes
dem at komme i A-finalen. De har ikke
roet sammen særlig længe og det var Sofies første stævne, så de var meget nervøse. Men dog blev det til en rigtig flot 4
plads i finalen. Så Helena og Sofie er
meget tilfredse over deres præstation med
god grund. Rebecca og Mathilde klarede
også løbet mere end forrygende, de vandt
med et godt stykke, i en tid under 1,50,
som var deres helt store mål! De var mere
end tilfredse efter, og dette var nok et løb,
de aldrig glemmer.
Rebecca skulle ud i 1x finalen i slutningen af dagen, måske kom det som en
overraskelse for nogle men ikke for andre
og endte selvfølgelig med en Flot guldmedalje og en fortjent første plads.
Vi sluttede alle sammen turen af med at
tage ud og spise ”fint” i Århus, og derefter var det fuld fart på, på motorvejen og
vi var hjemme ca. halv 11. Hvor de trætte
roere så kunne komme hjem og sove.
Eller på arbejde 
Tag for en rigtig fed tur i det jyske til
alle Kaproere der var med.
Skrevet af: Asbjørn Rugh

3 kløver (Rebecca, Helena og Sofie)

Glimt fra et vådt
DM på Bagsværd

Rebecca

Guld til Rebecca

Asbjørn og ”Eiser”
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Rostatistik
2009
Så meget roede klubbens
medlemmer (153) i 2009

navn
Henrik Viktor Stephansen
Asbjørn Stubkjær Rugh
Torben Sørensen
Ib Madsen
Rebecca Busk
Flemming Schack
Kim Andersen
Bo Hartz
Peter Ley
Jens S. Hemmingsen
Marianne Henney
Ole Kongsbak
Bo Jystrup
Birgit Jensen
Kirsten Halsnæs
Ida Nymann Petersen
Adda Nielsen
Kirsten Frank
Karl Ludvig Damgaard
Niels Funch Jensen
Martin Nygaard Diedrichsen
Kirsten Lauritzen
Lone Ley
Susanne Vind
Jens Christian Hansen
Hanne Lisbeth Heidemann
Birthe Dam
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Km. Ialt
3283
2450
2290
2017
2013
1825
1812
1728
1586
1543
1505
1460
1407
1278
1263
1225
1216
1181
1176
1154
1147
1145
1124
1052
1044
1037
1023

navn
Kurt Franch
Anni Kreutzfeldt
Jan Kreutzfeldt
John Kissow Petersen
Henning Andersen
Tina Porsbak
Ole Henningsen
Mathias Larsen
Gitte Schack
Hans Christoffersen
Søren Lundgaard
Jørgen P. Olsen
Vagn Kaas
Jørgen Høj
Karin Beck
Jytte Nielsen
Kurt Nielsen
Jørgen Ludvigsen
Bodil Porskrog
Sonja Hausgaard
Erling Jensen
Lone Klit Reiff
Ole Præst Larsen
Bodil Amorsen
Kim Damgaard
Mads Boesen
Helle Nielsen
Helana Hviid Trier
Anni Creutzburg
Ellis Damgaard
Charlotte Lihn Nielsen
Poul Hansen
Ellen Risum
Rune Helgesen
Leif Fahrenholtz
Tom Nielsen
Henrik Rong
Jonas Grønkjær Pedersen
Mette Bonnor
Erik Sørensen
Torben Schmidt-Rasmussen
Birthe Gärtner

Km. Ialt
1016
1012
1007
1004
932
917
857
855
847
783
773
715
710
704
679
676
674
646
611
611
606
600
583
577
562
555
546
530
529
522
521
516
512
505
500
500
464
452
416
395
374
369

navn
Erik Jacobsen
Frederik Hermansen
Jørgen Marcher
Jørgen Andersen
Eva Karina Lemvig Jessen
Nanna Vilen
Jesper Bøgelund
Susanne Schweitz
Lis Christoffersen
Jonas Eik Jocobsen
Søren Boysen
Markus Hagan
Gudde Linnet
Ulla Høgh
Tais La Cour
Lisbeth Mygind
Martin Skjelmose
Birgitte Holst
Mads Rude Wind
Jens Risum
Christian Eismark
Nina Heinø
Lasse Hegner
Henrik Georg Eriksen
Johannes W. Henriksen
Joachim Jessen
Thomas Steffensen
Jens Christain Støvring
Liselotte Fribo Göttsche
Ossy Jensen
Regnar Jarnbak
Mathias Steffensen
Rune Häckert Christensen
Niels Henrik Stene
Marianne Wintersø
Jette Eikrem
Marianne Redder
Helga Dahlgaard
Mathias Oreskov
Kate Nielsen
Bo Wendt Berentsen
Marcus Blanke

Km. Ialt
362
356
346
335
333
329
324
306
300
289
286
286
283
273
256
247
225
220
220
215
214
212
212
212
194
193
190
184
182
180
180
180
178
175
173
172
167
165
156
154
145
144

navn
Sigrid Schmidt
Bjarne Berthold
Allan Berger
Eva Vejlyt
Hanne Vilgren
Jes Kristensen
Kasper Mosen
Niels-Erik Nielsen
Bent Søegaard
Karsten Hamborg Andersen
Leif Kristan B. Kristensen
Peter Eldahl Jensen
Christian Brandt Nielsen
Jette Larsen
Anne Marie Kjær
Thomas Søren Henney
Michael Hermansen
Hanne Hansen
Michael Svensson
Anne Sophie B. Vegger
Marianne Thomasen
Christine Neistrup
Martin Hallengren
Annemette Fribo Göttsche
Anders Juul Rasmussen
Karsten Brøndum
Ludvig skram
Mette Møller
Carl Witt-Jepersen
Simon Holm
Sofi Råberg Mikkelsen
Rikke Benjaminsen
Rune Heidemann
Mathias Nielsen
Anders Karlsson
Amanda Bøgelunde
Astrid Wiig
Henning Møller Jensen
Julie Søholm
Mike Gehlsen
Benjamin T. Våg
Esben Fribo Göttsche

Km. Ialt
130
128
128
128
125
124
110
106
102
98
96
92
85
85
81
79
77
71
67
64
47
46
43
35
33
32
32
31
30
30
29
22
18
18
14
13
12
12
12
12
11
10
11

Så meget har klubbens både roet i 2009
navn
Musvågen

kmIalt mar apr maj jun juli aug sep okt
18 352 383 442 477 385 426 299
2782

Gråanden

2774

17 448

416 476 430

340 436 211

Skalleslugeren

1795

158

205 304 321

433 263 111

Krikanden

1717

26 174

277 281 217

224 362 156

Blishønen

1682

35 360

237 203 219

236 228 164

Sivsangeren

1629

205

191 258 261

213 366 135

Glenten

1422

46 265

206 230 149

218 215

Den Grimme Ælling

1274

16 104

199

41 154

189 409 162

Spidsanden

1249

119

117 215 118

62 451 167

Mågen
Thorshanen

1151
1112

26 204
15 183

250 182 128
218 254 138

206 102
168 119

53
17

Mursejleren

1060

63

127 173 232

232 177

56

Rørhøgen

893

53 214 128

Edderfuglen

770

Fiskeørnen

764

49

90 128 116

201 131

Falken

524

57

105 111 107

23 121

Svanen

456

62

61

51

92

Odinshanen

428

29

30

79

67

Sporven II

265

14

25

12

Hejren

261

50

Rørhønen

257

29

Viben

256

Isfulgen

249

Mudderkliren

15

37

147 130

97

93

142 234 122
87 149 108

43

35

46

15 120

42

21

58

71

64

50

48

15

26

61

59

84

75

10

48

37

59

14

98

16

45

52

45

49

13

14

238

45

34

16

59

28

29

27

Rørdrummen

228

12

43

86

76

Søkongen

184

1

31

12

15

112

49

11
120

32
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navn

kmIalt mar apr maj jun juli aug sep okt

Skeanden

154

Klyden

146

10

105

44

17

25

54

40

13

20

10

Grågåsen

86

Lommen

12

12

2

2

Hvinanden

43
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Glimt fra supperoning

Terrassen

blev i sidste nummer lovet hurtigt færdig, men hvad er
”hurtigt”
Når dette blad modtages, skulle den
være færdig. Det er en helt ny terrasse
helt fra grunden. Der er blevet anvendt
meget bedre materialer end i den gamle.
En vigtig ting er, der er lavet ventilationsriste hele vejen rundt. Selve gulvet
består et lag vandfast krydsfiner, to lag
tjærepap som er svejset sammen, og endelig de nye gulvbrædder, som er en art
Teak.
Jeg tror den holder min tid ud, og at
mange , der bruger den fortsat vil nyde
det dejlige skue ud over ”vor” sø, FURESØEN.
Red.Erik.
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Sæsonens sidste rotur,
Supperoning
Ikke færre end 38 personer var tilmeldt
årets supperoning. Jesper Bøgelunds initiativ som startede med hjemmelavet kartoffelsuppe og ca. 10-15 medlemmer for
4 år siden, er blevet et tilløbsstykke og en
ny tradition i Roklubben Furesø. Den
store tilslutning har dog betydet at den
hjemmelavede suppe nu er ændret til
Mou’s hønsekødssuppe og Ellis’ hjemmebagte brød, men det bliver turen ikke
mindre hyggelig af.

De fleste tilmeldte trodsede regnen,
bådene blev sat med sædvanlig iver af
materielforvalteren og årets sidste tur var
skudt i gang. Kim og Henning var kørt i
forvejen for at starte bålet op. Suppen
blev sejlet til KolleKolle broen af Jesper
og Michael, og kl. 13:30 var ca. 40 personer samlet omkring bålet klar til at få varmen i den kolde oktober vind.
Ved 15-tiden var gryderne tomme og
årets absolut sidste 2½ km blev tilbagelagt på turen tilbage til klubben.
Til Michael, Bo, Kim D og Johannes vil
vi gerne sige tak for hjælpen. Til deltagerne vil vi sige tak for tilslutningen.
Suppebestyrelsen: Jesper, Henning,
Ellis

Ingen 20’er – ingen suppe

Tina bidrog også til den gode stemning og indre varme med en lille én i anledning af
hendes fødselsdag. Tillykke til Tina
14

FAS kran

Bogstavelig talt – Fuldt Hus

Foran terrassen ud for FAS skal der
opstilles en kran. Det har for FAS være
et stort ønske i lang tid. De nødvendige
godkendelser er givet. Lige nu mangler
bare indsamling af de nødvendige midler.
Kranen vil være en stor lettelse ved søsætning og optagning af bådene samtidig
kan bådene tages op så kølen kan renses.
Noter fra møde med FAS.

Der var fyldt godt op ved broen

Så er det tid til at ro hjem til roklubben

Der bores dybt så kranen står godt og
solidt i den bløde undergrund.
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Rosæsonen

er
slut, vore både er i hi, og
venter på en kærlig omgang slib og lak.
Vi klarer det noget lettere end Bådfarten , som nu
også kan gå i gang med
renovering.
Roklubbens mandskaber
siger tak til bådfarten for
den hensynsfulde sejlads,
de altid udviser over for
vore både - TAK.
Redaktionen.

Generalforsamling
torsdag den 25. februar
kl. 19.00
på Furesøbad Marina
Der indkaldes herved til Ordinær Generalforsamling.
Dagsorden ifølge lovene:
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning for det forløbne år.
3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab
og budgetforslag.
4. Indkomne forslag.
5. Valg af bestyrelse.
6. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
7. Eventuelt.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt fremsendes til
bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingen.
Der serveres kaffe og kage. Øl og vand kan købes i baren til restaurantens sædvanlige
priser.
Bestyrelsen
Klubbens regnskaber for 2009 ligger til gennemsyn i klublokalet fra 8 dage før generalforsamlingen.
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Furore november MM18
Sved, energi og højt humør i
bådhallen.
En mørk mandag aften klokken 18:00
samles en lille flok roere i den lune og
lyse bådhal. Roerne er samlet for at få et
skud ekstra energi ovenpå dagens strabadser.
Ole og Tom tager imod og deler de
fremmødte op. Først deles alle i to hold.
De som har lyst tager en løbetur ude i
skoven eller langs Frederiksborgvej, mens
det andet hold, som ikke har ude-løbe-tøj
på, laver opvarmning i bådhallen.
Efter den indledende løbetur og motionen i hallen, er alle blevet varmet godt og
grundigt op. De fremmødte deles i tre
grupper, som på skift roterer imellem tre
stationer, hvert sted i cirka 20 minutter. Første hold træner med vægte og

fitness maskiner i Nords træningslokale. Andet hold tager en tørn i roergometrene, hvor deltagerne følger et fastlagt
program på det niveau, der nu passer den
enkelte. Tredje hold tager robassinet,
hvor der trækkes godt igennem i forskellig hastighed.
En ting er sikkert, at alle har fået temperaturen helt op i det røde felt, og at sveden render i stride strømme.
Efter ca. 4 x 20 minutters motion, og et
godt bad og sauna for dem som har lyst,
er der hyggesamling i klublokalet. Det er
dejligt at være med.
En speciel tak til Ole og Tom som forsøger at få et godt program på benene.
Kom og vær med til Mandags Motion
klokken 18:00!

Der bliver rigtigt gået til den i bådhallen
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Vintersæson 2009
Fælles
aktiviteter

Mandag

Onsdag

Torsdag

Træning
17:3019:30 i
klubben

Kaproning

Træning
18:0020:00 i
Klubben

Fredag

Lørdag

Søndag

Svømning
12:00 Vinterro14:00
ning 10:00
Farum
-12:00 på
svømme- Furesøen
hal

Boldspil
Træning
19-21
17:30Lille
19:30 i
Værløse
klubben
skole

Ungdom

Motion

Tirsdag

Træning
17:3019:30 i
klubben

Træning
11:0013:00 i
klubben
Svømning
12:00 14:00
Farum
svømmehal
Svømning
12:00 Vinterro14:00
ning 10:00
Farum
-12:00 på
svømme- Furesøen
hal

Fra
Standerstrygning
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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
December
3. Torsdag kl. 19.00 Julestue
13. Søndag kl. 9 - 12 Slibesøndag
Januar
10. Søndag kl. 9 - 12 Slibesøndag
Februar
7. Søndag kl. 9 - 12 Slibesøndag
11. Torsdag kl. 19 - 22 Fotoaften
Marts
7. Søndag kl. 9 - 12 Slibesøndag

OBS!!
Ingen svømning i uge 52
Mvh.
Jens S. Hemmingsen

Bestyrelsen
samt
Furores redaktion
ønsker alle
en glædelig jul
og et godt nytår!
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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 januar
Stof til bladet skal være redaktionen i
hænde senest 7 jan.
e-mail: furore@rofu.dk

