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Standerhejsning
27. marts kl. 16.00
Reception kl. 16.30
Fællesspisning af medbragt mad kl. 18.00

Vel mødt!

Outrigger-roskole
24.-25. april
10:00 – 16:00 begge dage.
Som noget nyt vil vi afholde roskole i
outrigger.
Roskolen forløber over hele weekenden med to træninger lørdag og to træninger søndag. Begge dage er første træning kl. 10. Maksimum deltagerantal er
ni. Tilmelding sker på opslagstavlen i
rohallen.
Krav for deltagelse er, at man har roet
mindst 50 km. i gig/outrigger. Endvidere
er det et krav, at man kan deltage i alle
fire træningspas, da instruktionen er fortløbende.
Såfremt du kan tænke dig at opnå minimum én af nedenstående ting, er denne
roskole noget for dig:
 at forbedre roteknik
 at få sved på panden
 at finde én eller flere romakkere til
et mere fast hold
 at stille op til en kaproning i løbet af
sæsonen

Foreløbigt program for week-enden ser
således ud:
Lørdag 10:00 - 11:30. Vi kigger på den
enkelte roer og koncentrerer os om teknik. Der vil udelukkende være tekniske
øvelser, og der vil blive taget billeder af
den enkelte roer fra motorbåden.
Lørdag 11:30 – 14:00. Frokost
(medbragt mad). I frokostpausen vil vi se
på billederne og finde ud af, hvad hver
enkelt skal arbejde med teknisk.
Lørdag 14:00 – 16:00. Mere tekniktræning på vandet. Vi arbejder med de ting,
som kom frem, da vi så billederne.
Søndag 10:00 – 11:30. Vi fortsætter
med teknikken, men sætter samtidig mere
tempo på øvelserne. Træningspasset afsluttes med en lille 400 m kaproning for
at sætte handikap til kaproning om eftermiddagen.
Søndag 11:30 – 14:00. Frokost. Vi ser
måske på billederne fra dagen før igen.
Søndag 14:00 – 16:00. Vi øver starter
med henblik på den efterfølgende kaproning. 3 x 400 m. kaproning, hvor der startes med handikap i henhold til målingen
fra formiddagen.
Bo Jystrup og Marianne Henney

Marianne Henney, Bo Jystrup, Bo Hartz og Ole Kongsbak
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Referat af generalforsamlingen den 25.
februar 2010 kl. 19.00
Furesø Marina
1. Valg af dirigent
Kurt Franch blev valgt enstemmigt.
Han konstaterede, at generalforsamlingen er lovligt indkaldt og beslutningsdygtig.
Der er dags dato 174 medlemmer i
klubben – heraf 10 passive og 164 aktive.
2. Beretninger
Næstformanden, ungdomslederen, kaproningschefen, rochefen og materielforvalteren aflagde beretninger. Disse kan
ses i særskilte dokumenter.
Der blev spurgt til hvad der skal ske
med Skjolds 8’er? Det er aftalt med
Skjold at båden vil blive hjemtaget i 2010
i løbet af april/maj.
Der blev spurgt til om der er planer om
at anskaffe en 2x? Ja det er planen at anskaffe en 2x 75 kg. Yderligere har klubben bestilt en 4 Inrigger. hos Jørgen Andersen – båden forventes leveret om 4 år.
Den samlede beretning blev herefter
vedtaget ved akklamation.
3. Fremlæggelse af regnskab for 2009
samt budget for 2010 Aflagt af kasserer
Marianne Henney.
Regnskabet blev godkendt ved akklamation.
4. Indkomne forslag
Der var ingen indkomne forslag.
5. Valg af bestyrelse
Følgende var på valg i ulige år:
Næstformand Hanne Christensen afgår.
Adda Nielsen valgt ved akklamation.

Ungdomsleder Jonas Eik Jacobsen afgår.
Nanna Vilén valgt ved akklamation.
Materiel forvalter Bo Jystrup - genvalgt
ved akklamation.
Kasserer Marianne Henney – genvalgt
ved akklamation.
Suppleant (senior) Adda Nielsen afgår.
Karin Beck valgt ved akklamation.
Suppleant (uroer) Frederik Hermansen–
genvalgt ved akklamation.
6. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
Følgende var på valg:
Revisor Tina Porsbak
Revisor Ellen Risum
Revisorsuppleant Helle Nielsen
Samtlige på valg genopstillede og blev
genvalgt med akklamation.
7. Eventuelt
Hædret: Regnar Jarnbak 25 år layout og
sats af Furore. Er desværre syg og hædring foretages af redaktionen senere.
Tak til Jonas som afgår efter 6 år som
ungdomsleder, Hanne som afgår efter at
have været næstformand/sekretær i 2 år
og Annie som afgår efter at have været
husforvalter.
Uddeling af Kilometer-gaver: Guld til
dem som først gang rundede 1000 Km,
sølv til dem som rundede 500 Km og en
sportstaske til dem som rundede 500/1000
Km udover første gang.
KM gæt blev afholdt i pausen. I 2009
var der blevet roet ca. 81.000 Km – endnu
en rekord – Ellen Risum var den som
kom tættest på med sit gæt.
Kim Andersen
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Generalforsamling
2010
Formandens indlæg
Der skal være fart over feltet da indlæggene ikke må overstige 7 minutter – så
mit indlæg er introduktion til de spændende beretninger for året 2009.
Mine tre punkter er :


DFfR struktur,



Furesø Kommune,


Roklubben Furesø
Det sidste først. Glæden ved at være
medlem af Roklubben Furesø. Medlemmernes glæde ved at ro på søen og vintermotionen smitter. Glæden er ikke alene
for roerne, men også roernes familier,
som nyder når den glade og tilfredse roer
kommer hjem --‐ glad og veltilpas til familien.
I klubben oplever jeg en stor opbakning
til alle typer opgaver … det er nemt at
vise med et par eksempler:
I går aftes var der lys i klublokalet til
efter klokken 22:00. Det var Mads og
Rong som planlagde træning, regattaer og
regler for de unge kaproere i alle aldre.
Fra Kirsten Halsnæs modtog jeg en
mail, hvor hun tilbyder at hjælpe, som
suppleant eller anden kommunikations
opgave. Dejligt vi mangler kompetence i
ansøgninger til fonde såvel for klub som
for kaproere.
Da vor gymnastiklærer uden varsel sagde op – spurgte jeg Ole og Tom om de
ville sætte gang i motion i rohallen – og
efter en kort betænkningstid kom det op
at stå.
Medlemmer som er valgt i bestyrelsen
bruger en del tid sammen. På bestyrelsesmøderne bliver der ivrigt debatteret --‐ og
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ingen sten er uvendt før der tages en beslutning. Alle er engageret i klubbens ve‐
og- vel.
Onsdagsholdet har med snilde og smidighed vedligeholdt både på en måde så
bådhallen nemt kan ryddes og benyttes til
løb og motion. Det er mere besværligt –
men der er en god forståelse for at hallen
skal kunne benyttes til mange aktiviteter.
For en uge siden i vinterferien – ringede
– SMS`ede – en gruppe ungdomsroere
med kaproningsambitioner - at de hellere
ville lave en trænings weekend, end at
dovne den af hjemme . Vi fik sat Anni i
sving med tilladelse til overnatning fra
brandmyndighederne og – snip snap –
var der købt forplejning , et trænings program sat op, og vinterferien blev brugt til
sveddryppende aktiviteter og snebadning.
…. Som det kan ses kan jeg blive ved
og ved . Det er de nogle dejlige historier
som man kun kan blive glad over …
egentlig så glad at jeg synes vi skal give
Roklubben Furesø Ro ‐Hurra : Tre Hurraer efterfulgt af 3 korte for RF.
Furesø Kommune
Vi byder velkommen til Kommunens
nye formand for Kultur‐, Fritids‐ og Idrætsudvalget Helle Katrine. Vi havde et
godt samarbejde med Gitte Melchersen –
forhåbentlig bliver vandsporten prioriteret
på samme vis.
DFfR struktur
Der har i nogen tid være utilfredshed fra
en del kredse, som sammen med hoved
bestyrelsen ønskede en mere slagkraftig
opbygning. I 2009 blev et oplæg præsenteret på DFfR generalforsamling med en
blandet modtagelse. Oplægget gik i korthed ud på, at kredsene skulle nedlægges.
Modstanden var stor fra nogle kredse. På
DFfR Generalforsamling den 13. marts i
år forsøges med Ro‐ netværk og Ro‐
kredse, med egene vedtægter, bestyrelse,

mulighed for ekstra kontingent opkrævning og egen administration.
Bølgerne vil helt sikkert gå højt på
DFfR Generalforsamlingen i år – men vi
skal holde fast i at den demokratiske opbygning bibeholdes samtidig med DFfR
får større slagkraft politisk og overfor
medierne.
Fra Roklubben Furesø (medlem af Københavns Kredsen), vil Michael Kassow
og jeg deltage. Michael har en dyb viden
om forenings strukturen. Vi vil sammen
informere om udviklingen.
Januar har sat kulderekord Og Furesøen
har fået låg på…. Vi havde nok set at
klimatopmødet op til jul ikke ville få så
radikale konsekvenser. SMIL
Jeg glæder mig til at høre om beretningerne fra en fantastisk sæson 2009.
Kim

Der uddeles flidspræmier (km. Gaver)

I forrige nr. af Furore skrev Rebecca om de tanker hun har gjort sig ang.
”Det at være roer”. Under træning på
roergometer tænker hun tilbage på et
af sommerens træningspas .
Forsat fra sidste forrige nr.
Det startede med en
tirsdag aften, midt i
sommerferie. Jeg havde planlagt med min
træner, og nogle andre
roere at vi skulle ro
2000m mod hinanden,
i 1x. 1x betyder singlesculler, som siger sig
selv, du ror alene. At
ro alene er stadig altid
det hårdeste da det virkelig tager på psyken.
Jeg fik taget min båd ud og pludselig
begyndte det at blæse lidt. Jeg mistede
lidt modet men prøvede virkelig at stramme mig an. Da jeg startede med at tage de
første åretag, begyndte jeg at høre bladene risle fra søbredden. Jeg begyndte at
lukke mig inde og koncentrere mig. Selvom vinden tog lidt i båden, så jeg lyst på
det. For solen skinnede selv om der var
enkle silhuetter af hvide skyer, som drev
hen over den travle by.
Da jeg når ned til det mærke, som er
startmærket for denne 2000m, sætter jeg
den lille ro-computer klar til en 2000m.
Min normale distance er 500m, så det var
spændende. Jeg kan se mine daværende
klubkammerater sidder klar, men nu er de
mine konkurrenter. Jeg skal yde mit maksimale og vinde. Ja, vinde – det er det
eneste rigtige for mig. Min træner sidder
klar i motorbåden, med et stopur i hånden. Mine 2 konkurrenter sætter sig klar,
og tager deres gule åre lodret ned i vandet. Årebladet bliver dækket, og jeg med
mine sorte årer gør mig klar øjeblikkelig.
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Jeg ser 2 mennesker cykle forbi langs
stien ved søen, og en dame løber med sin
hund. Jeg hører nogle unge, som snakker
om den næste fest de skal deltage i – men
skynder mig at slå hørelsen fra og koncentrerer mig. En kajak nærmer sig foran
min båd, og jeg ved starten går om lidt.
Få sekunder efter, hører jeg min træner
råbe de 3 gyldne ord: ”Ready!” 2 sekunder ”Attention!” 1 sekund ”GO!”
Jeg skyder mine ben væk under mig,
tvinger årerne til at følge resten af min
krop i længsel, og skubber vandet så langt
væk som muligt. Jeg husker at trykke
med de sidste kilo, på den sidste 10. del af
sekundet, som er på taget.
Jeg har virkelig øvet mig i den eksplosive start, som siger alt. Jeg ved at starten
kan være afgørende, så den må ikke gå
galt. De 5 første starttag og de 15 hårde
efterfølgende, får pulsen helt op. Intet
skal stå i vejen for denne sejr. Jeg har
ingen hæmninger, for det er nu det skal
være. Selvom distancen lige er gået i
gang, kun 150m er væk, kan jeg mærke
syren der spreder sig i kroppen, smerten
der får hver eneste muskel og blodåre til
at skrige som små børn . Men jeg har en
trang til at rive endnu hårdere i årerne, og
skrige op!
Jeg begynder nærmest at hyperventilere.
Mit åndedræt bliver hurtigere og hurtigere. De forskellige mekanismer i kroppen
begynder at slå fra. 600m mere er væk, nu
er der 1250 igen. Jeg bliver ved med at
sige til mig selv, at jeg godt kan og det
ingenting er. Smerten er jo bare min svaghed der forlader kroppen. Mit indre jeg
brøler op.
Tankerne om hvis jeg kunne sætte en ny
personlig rekord kommer til syne for mig.
Jeg ser ikke hvor båden glider – jeg er i
mine tanker, i mine muskler, i mit blod.
Det af at presse sig selv, er en tilfredsstillelse. Jeg ved det lyder mærkeligt, men
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når jeg tænker over det, så elsker jeg at
presse mig selv til grænsen. Mærke armene begynde at ryste og lave pludselige
bevægelser, som et skrig på hjælp. Mærke
benene gå til ukendelighed og øjnene
flakke.
Jeg føler jeg ligger alt for højt i tempo,
og presser for meget. Jeg skal holde de
sidste 1000m hjem, så jeg går ned i tempo
og holder fokus. Jeg skal holde den hjem.
Først nu tænker jeg over konkurrenterne.
Jeg skimter til begge sider, men jeg kan
ikke se dem. Først der opdager jeg, at jeg
har taget føringen i god stil. Jeg kan mærke glæden og giver derfor et ekstra kilo
tryk, uden at mærke ekstra smerte.
Jeg begynder pludselig at tænke på,
hvad det egentlig er jeg sidder og laver? 2
kanoer med familier padler stille og roligt
forbi, mens faderen tager billeder af os.
De sidder og beundrer os, og standser
båden øjeblikkelig da de får øjnene op,
for den smerte vi udsætter os for. Sveden
kommer til syne, og begynder langsomt at
trille ned ad kinderne og nakken, ned
langs halsen og nærmer sig brystet. Jeg
kan mærke da sveden nærmer sig brystkassen forsvinder den. Hjertet banker så
hårdt, at huden bliver banket ind i trikoten, som suger fugten op.
”Der er 500m igen! TRYKKER! PRESSER MED BENENE! HOLDER FOKUS
OG LÆNGDEN PÅ TAGET!” hører jeg
min træner råbe.
Jeg strammer op, og stiger i tempo! Det
bliver hårdt nu. Kropsdelene vil ikke mere. De kan ikke samarbejde og prøver at
sige fra. Pulsen når over de 200, og en
ørken er skabt i min mund. Jeg mangler
væsker, men jeg kan ikke stoppe nu. Undskyldningerne for at blive nødt til at stoppe, få vejret og prøve at genoplive musklerne – svæver gennem mit helt gennemsvedte hoved.

Jeg kigger rundt og kan se der kun er
200m igen. 200m Rebecca, det er under
50 sekunder, nu skal den virkelig være
der! Konkurrenterne er et godt stykke
væk, så nu det kun min egen tid der skal
fokuseres på. Jeg kan mærke mine øjne
sortner, og smagen af müslibar dukker op.
Armene kæmper i mod, og føles 100kg
tungere at trække ind til kroppen!
Jeg kan mærke skriget i mig selv, og
hjertets sidste kald på hjælp. Jeg presser
det sidste, som kun de mest erfarne
sportsmennesker har! Jeg kan mærke øjnene fra min træner. Der er små bølger på
vandet, og vinder trækker i båden. 8 tag
igen, det er de værste! Jeg vil hele tiden
give op, men jeg ved det ikke er løsningen. Der ingen logik i at have kæmpet i 8
minutter nu, og så hoppe fra når jeg ved
at jeg kan!
Da jeg passerer målstregen, smider jeg
mig bagud i båden, lægger mig på skinnerne og kæmper for at få vejret! Lukker
øjenlågene ned over mine blodsprængte
øjne. Hele min krop ryster, og mad kan
mærkes i min mund. Jeg tager hovedet til
siden og lader maden falde til vandet. Jeg
ser de andre passerer målstregen og er
glade på deres vegne. Jeg prøver at tage
mig sammen og løfte overkroppen, så jeg
kan komme op og få noget vand.
Da vi endelig kommer ind, efter en hård
afroning, giver vi hinanden et klap på
skulderen og et stort kram. Vi roser hinanden for hinandens præstationer – nu er
vi klubkammerater igen. Jeg sender min
træner et blik, hvor jeg prøver at vise hvor
taknemmelig jeg er, for han bruger sin tid
på at få os langt i ro verdenen og udvikle
os. Både psykisk og fysisk. Jeg smiler for
at vise at jeg er tilfreds, og jeg ydede mit
maksimale. Jeg er taknemlig for jeg står
der den dag. At jeg er kommet til det
punkt, hvor jeg virkelig kan presse med
psyken.
Derfor ror jeg.

Men så sidder jeg i ergometeret igen, og
kan se på skærmen der er 500m igen.
Men jeg kan ikke mere. Jeg giver op. Jeg
er alene og kan ikke presse mig selv. Jeg
føler ikke jeg kan yde mit maksimale, og
jeg kom dårligt fra start. Jeg nedbryder
min selvtillid. Jeg sætter mig ved siden af
ergometeret og kan mærke jeg kniber en
tåre af både smerte, skuffelse og irritation. Jeg kunne godt have klaret mere. Men
psyken er ikke altid til det, og det er der
mange der ikke forstår.
Jeg sidder og mærker aggressionerne i
kroppen. Jeg har lyst til at smadre noget,
men tager bare og smider drikkedunken
ned i jorden, med et lille skrig. Skuffelsen
af jeg ikke tør stole på mig selv, og se det
i øjnene. Jeg fortryder at jeg nogensinde
har sat mig i det ergometer.
Efter et bad, tager jeg den lange tur
hjem igen. Jeg møder som sædvanlig ingen gennem skoven. Jeg går i så mørk en
skov, at det ikke engang er muligt at se
noget af min egen krop.
Næste dag i skolen sidder jeg med en
dyb skuffelse, men kan ikke fortælle nogen om det – for der er ingen der kender
til det. Der er ingen der ved hvad jeg mener. Der er ingen der har prøvet det. Og
jeg ved, at ingen af dem ville kunne holde
til det. Der er positivt og negativt med
roning, men det har gjort mig til den person jeg er i dag – og har fået udviklet mig
gevaldig med psyken.
Hvorfor føler jeg ingen forstår mig –
når de alligevel gør?
Der mange spørgsmål i livet, men jeg
holder mig til de halvfærdige svar jeg nu
kan udtale mig om.
Rebecca
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Glimt fra DM i ergometer

Dansk mester Henrik Stephansen

Vores stærke ungdomsroere med træner

Klubstafet: Rebecca, Sophie, Marcus og
Thor
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Roprotokol
Endnu et skridt er taget for at lette administrationen af roningen. Vi opfylder
den lovmæssige registrering af turene og
samler de informationer, klubben ønsker.
Som sædvanlig sker indskrivningen af
turene i roprotokollen på pulten. I dag via
internettet. EDB-maskinen står i baglokalet, og selve databasen med vore informationer er placeret i Nordjylland.
Det er Martin Diedrichsen, som har
stået for det store arbejde. Lige nu arbejdes der på at få det til at fungere teknisk.
Efterfølgende vil der blive arbejdet på
grafik og opsætning.
Besøges www.rofu.dk hjemmefra kan
man se, hvilke både der er på vandet samt
de reserverede både. Ønskes det, kan
man under Medlems Info > Medlemsdel
> (der skal logges ind) se ”Brovagtsliste”,
”Klubtøj”, ”Ret dine egne medlemsoplysninger”, ”Ret password”, ”Både på vandet”, ”Indskriv langture”, ”KM-statistik”,
”Både som er reserveret”, ”Både som er
skadet” og meget, meget mere.
Fra pulten i klubben går man ligeledes
på www.rofu.dk, men nu er det en anden
sag. Herfra starter hjemmesiden med
”Roprotokollen” med fokus på registrering af dagens ture og på at følge roningen.
Grundlaget for en ”Roprotokol” er, at
data fra mange kilder samles. Det er data
fra kalender samt medlemmer, både, rettigheder og ture (m.m.).
Nedenstående er trin-for-trin registrering af en rotur fra computeren på pulten i
klubben.

Det er da nemt! Tak til Martin som har
fået det til af fungere.

Skærmbilleder på www.rofu.dk

Anvisning
Her kan der vælge flere punkter.
Vi ønsker at registrere dagens rotur i roprotokollen.
Så vi klikker på <Roprotokol>

Her er der tre valg:
<Start tur>
<Slut tur>
<Både ude>
Et valg vi har foretaget utallige gange.
Jeg klikker på <Start tur>.

Klubben både er sorteret i type.
Vi er 5 roere som vælger: ”4-års inrigger”
”Fiskeørnen”
<Videre>

Dato og tidspunkt for ”afgang” vises automatisk.
Udfyld tidspunktet man regner med at være tilbage i
klubben.
Vælg ”Turens mål” og til slut indføres roerne med
”Styrmand” (juridisk ansvar for båd og mandskab)
først og dernæst de fire roere.
I dag er det nødvendigt at kende roerens nummer.
Når der trykkes på <Videre> er turen registreret om
man kan ro en tur på søen.
Når båden kommer hjem, vælges ”Slut tur” og båden føres ind med eventuelle rettelse med tidspunkt
og tur.
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Aktivitetskalender
2010
Obs: Der kan løbende ske ændringer/tilføjelser i kalenderen så hold øje
med opslagstavlen i rohallen og på klubbens hjemmeside.
Dato

Fra kl.

Ansvarlig

Bemærkninger

Kontingent betales senest
denne dag

søn-28-feb
lør-27-mar

Til kl. Aktivitet

16:00

Standerhejsning + Reception.

18:00

Spisning af medbragt mad
senere.
1. søndagsroning – bemærk i
marts og april er det kl. 10.00
der startes.

søn-28-mar

10:00

lør-24-apr

10:00

16:00 Roskole 1 - Senior

søn-25-apr

09:00

16:00 Roskole 1 - Senior

lør-24-apr

10:00

16:00 Outrigger skole 1 se Furore
2010 nr. 2
16:00 Outrigger skole 1

Alle medlemmer
Alle medlemmer
Alle frigivne roere
senior og
ungdom
Kontakt: Martin
Diedrichsen
Mariann H, Bo J, Bo H NYHED !

søn-25-apr

09:00

søn-02-maj

09:00

lør-08-maj

09:00

16:00 Roskole 2 - Senior

søn-09-maj

09:00

16:00 Roskole 2 - Senior

lør-08-maj

10:00

16:00 Outrigger skole 2 se furore
2010 nr.2

Mariann H, Bo J, Bo H NYHED !

søn-09-maj

09:00

16:00 Outrigger skole 2

Mariann H, Bo J,

søn-16-maj

09:00

16:00 Lyngbytur (kræver ikke tilmelding) Husk forplejning!

Kontakt: Martin
Diedrichsen

ons-26-maj

18:45
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NYHED !

Søndagsroning starter nu kl.
9.00

Teknik træning lær / bliv
bedre til: inrigger, Gig, Sculler, 2x, 4x. Tilmelding via
opslagstavlen.

Alle frigivne roere
senior og
ungdom
Kontakt: Martin
Diedrichsen

NYHED !

Alle frigivne roere
senior og
ungdom
Instruktion: Marianne Senior
H, Henrik R, Tom N,
Ole L, Jørgen O

Dato

Fra kl. Til kl. Aktivitet

lør-29-maj

Lions havnefest -

søn-30-maj

Lions havnefest -

Ansvarlig

Bemærkninger

roklub deltagelse pt.
ukendt

ons-02-jun

18:45

Teknik træning lær / bliv
Instruktion: Marian- Senior
bedre til: inrigger, Gig, Scul- ne H, Henrik R, Tom
ler, 2x, 4x. Tilmelding via
N, Ole L, Jørgen O
opslagstavlen.

tors-10-jun

18:45

Teknik træning lær / bliv
Instruktion: Marian- Senior
bedre til: inrigger, Gig, Scul- ne H, Henrik R, Tom
ler, 2x, 4x. Tilmelding via
N, Ole L, Jørgen O
opslagstavlen.

lør-12-jun

10:00

Ansvarlig: Bo Jystrup Senior og
16:00 Styrmandskursus 1.
ungdom
Kurset er for roere med
4499 2727
minimum en sæsons erfaring.
Tilmelding via opslagstavlen.
16:00 Styrmandskursus 1
Spørgsmål – kontakt Alle frigivne
02:00 Nattergale- og Frøtur.
Søen rundt + stop i Vejlesø + Martin Diedrichsen roere senior
og ungdom
Natmad i klubben.
Husk forplejning = lidt til
Vejlesø +natmad (kræver
ikke tilmelding)

søn-13-jun

09:00

fre-18-juni

21:00

ons-23-jun

17:00

ons-23-jun

19:00

Sankt Hans Aften Grill ved
klubben. Klubben sørger for
tændt grill. Medbring selv
mad og drikke.

Ansvarlig: Husforval- Senior og
ungdom
ter

søn-27-jun

??????

Næstved-tur

Spørgsmål - kontakt
Anni eller Henning

lør-31-jul

??????

Præstøtur.
Ansvarlig: Jens Chr. husk svømmeprøve !
Tilmelding påkrævet. Opslag 4448 0821
vil blive sat op.

søn-01-aug

18:45 Fælles roning inden Sankt
Hans

Præstøtur.
Præstøtur.

man-02-aug
ons-11-aug

18:45

lør-14-aug

14:00

Teknik træning lær / bliv
Instruktion: Marian- Senior
bedre til: inrigger, Gig, Scul- ne H, Henrik R, Tom
ler, 2x, 4x. Tilmelding via
N, Ole L, Jørgen O
opslagstavlen.
Senior og
15:30 Svømmeprøve og sikkerheds- Bo Jystrup 4499
ungdom
træning.
2727
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Dato

Fra kl. Til kl. Aktivitet
18:00 Kanindåb
Info tilmelding kommer på
opslagstavlen.

Ansvarlig
Ansvarlig: Martin
Diedrichsen

Bemærkninger
Senior og
ungdom

lør-14-aug

17:00

lør-14-aug

19:30

Kanin-fest

ons-18-aug

18:45

Teknik træning lær / bliv
Instruktion: Marian- Senior
bedre til: inrigger, Gig, Scul- ne H, Henrik R, Tom
ler, 2x, 4x. Tilmelding via
N, Ole L, Jørgen O
opslagstavlen.

ons-25-aug

18:45

lør-28-aug

10:00

søn-29-aug
søn-05-sept

09:00
09:00

søn-19-sept

søn-26-sept

09:00

lør-30-okt

13:00
16:00
18:00
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Senior og
ungdom

Dansk Bank Cup (Pondus Cup)
ved Bagsværd sø.

lør-21-aug

Se opslag i
klubben

Ansvarlig: Martin
Diedrichsen

09:00

Teknik træning lær / bliv
bedre til: inrigger, Gig, Sculler, 2x, 4x. Tilmelding via
opslagstavlen.
16:00 Styrmandskursus 2.
Kurset er for roere med
minimum en sæsons erfaring.

Instruktion: Marian- Senior
ne H, Henrik R, Tom
N, Ole L, Jørgen O
Ansvarlig: Bo Jystrup Senior og
ungdom
4499 2727

16:00 Styrmandskursus 2.
Ansvarlig: Martin
17:00 Havnetur.
Info og tilmelding kommer på Diedrichsen
opslagstavlen.
”VM” hygge
(VenskabsMotion)
Info og tilmelding kommer på
opslagstavlen.
16:00 Lyngbytur (kræver ikke tilmelding)
Husk forplejning!
15:00 Supperoning

Ansvarlig: Martin
Diedrichsen

Alle frigivne
roere senior
og ungdom.
Husk svømmeprøve !
Senior og
ungdom

Kontakt: Martin D

Alle frigivne
roere senior
og ungdom

Jesper Bøgelund

Senior og
ungdom
Senior og
ungdom

Standerstrygning + Reception.
Spisning af medbragt mad
senere.
Ansvarlig: Michael
16:00 Hjælpeinstruktør/
Hermansen 4468
genopfriskning
0787
Kredstur på Furesøen. Kig på
kredsens hjemmeside for
info.

Senior og
ungdom
Alle frigivne
roere senior
og ungdom

Medlemsliste
2010

Erik Sørensen 92

48241619 A

Erling Jensen 177

44955241 A

Esben Fribo Göttsche 624

44485002 A

Eva Vejlyt 541

44980073 A

Eva Karina Lemvig Jensen 587
Adda Nielsen 325

44956694 A

Allan Berger 254

44978095 A

Flemming Schack 506

44484474 A

Andreas Klose Birketoft 579

43990070 A

Flemming Vestergaard 121

55991309 P

Anette Vestergaard 13

55991309 P

Frederik Hermansen 187

22721097 A

Anne Marie Kjær 617

22658405 A

Gitte Schack 551

44484474 A

Anne Sophie B. Vegger 501

44487073 A

26160177 A

Gudde Linnet 515

44486061 A

Annemette Fribo Göttsche 602 44485002 A

Hanne Hansen 549

28355888 A

Anni Creutzburg 531

44917707 A

Hanne Høeg Jensen 552

20852340 A

Anni Kreutzfeldt 385

44483553 A

Hanne Lisbeth Heidemann 105 44480821 A

Asbjørn Stubkjær Rugh 407

27598967 A

Astrid Wiig 511

44485250 A

Hanne Marg. Krogh Christensen 347
44954008 P

Bent Søegaard 283

45410170 A

Hans Christoffersen 12

44482423 A

44953942 A

Helena Hviid Trier 545

44484945 A

Birgit Sørensen 142

44957161 A

Helga Dahlgaard 98

44655231 A

Birgitte Holst 386

56213041 A

Helle Nielsen 422

44481757 A

Birthe Dam 216

44956356 A

Henning Andersen 217

44956356 A

Birthe Gärtner 91

44650205 A

Henning Møller Jensen 518

44485250 A

Bjarne Berthold 8

22246996 A

Henrik Rong 429

24889334 A

Bo Hartz 342

26187338 A

Henrik Georg Eriksen 616

30502650A

Bo Jystrup 96

44992727 A

Henrik Viktor Stephansen 415 45868146 A

Bo Wendt Berentsen 566

44954498 A

Ib Madsen 52

44482258 A

Bodil Amorsen 220

44916242 A

Ida Nymann Petersen 612

24607180 A

Bodil Jystrup 143

44956919 P

Ilse Nielsen 163

48184066 A

Bodil Porskrog 310

44988457 A

Jachim Jessen 595

44959080 A

Carl Witt-Jespersen 4

59271939 P

Jacob Scharff Nielsen 572

44958904 A

21854788 A

Jan Kreutzfeldt 393

44483553 A

Christian Eismark 467

44952035 A

Jens Risum 400

44484870 A

Christian B. Nielsen 597

44470807 A

Jens Chr. Hansen 171

29797664 A

Christine Neistrup 507

24678944 A

Jens Chr. Støvring 592

44959208 A

Ditte-Lene Sørensen 560

61778118 A

Jens S Hemmingsen 137

44953693 A

Ellen Risum 361

44484870 A

Jes Kristensen 534

26778541 A

Ellis Damgaard 553

23284268 A

Jesper Theis Hansen 628

44484610 A

44950804 A

Jesper Bøgelund 63

41561955 A

Birgit Jensen 421

Charlotte Lihn Nielsen 590

Erik Jacobsen 102
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Jette Eikrem 574

45813763 A

Lisbeth Mygind 248

28922554 A

Jette Larsen 621

44955164 A

Liselotte Fribo Göttsche 600

44485002 A

Joachim Franch 402

44351155 A

Lone Ley 449

48177017 A

Johannes W. Henriksen 7

44483263A

Lone Klit Reiff 613

50503162 A

John Ehrbahn 200

44954230 P

Mads Boesen 44

26441368 A

John Kissow Petersen 203

48171121 A

Mads Rude Wind 614

50507518 A

Jonas Eik Jacobsen 191

30252695 A

Magne Skov 578

44984642 A

Jonas Grønkjær Pedersen 582 60897300 A

Marcus Blanke 615

29930967 A

Jørgen Andersen 3

48188289 A

Marianne Henney 51

51559677 A

Jørgen Høj 381

44470734 A

Marianne Redder 238

51293843 A

Jørgen Ludvigsen 328

44953859 A

Marianne Thomasen 460

45410170 A

Jørgen Marcher 132

44473230 A

Marianne Wintersø 101

44956240 A

Jørgen K. Nielsen 576

44958324 A

Marianne Winther Rix 488

44954703 A

Jørgen P. Olsen 250

21454724 A

Marie Sax Røgind 569

30898237 A

Julie Søholm 528

44955027 A

Markus Hagan 525

44474575 A

Jytte Nielsen 5

44483325 A

Martin Hallengren 40

51826522 A

Kano-og kajakkl. Nord 527

44957576 A

Martin Skjelmose 605

60690270 A

Karin Beck 619

38889200 A

Karl Ludvig Damgaard 606

24429849 A

Martin Nygaard Diedrichsen 114
23278431 A

Karsten Brøndum 550

42606022 A

Mathias Larsen 532

44997759 A

Kate Nielsen 234

44952585 A

Mathias Nielsen 623

44486681 A

Kim Andersen 127

47339233 A

Mathias Oreskov 598

44991001 A

Kim Damgaard 554

20249929 A

Mathias Steffensen 573

44959651 A

Kirsten Frank 546

50507518 A

Merete Andersen 25

48188289 P

Kirsten Christiansen 35

44481301 A

Mette Bonnor 99

44951651 A

Kirsten Halsnæs 561

44658312 A

Mette Møller 567

44993121 A

Kirsten Lauritzen 564

44981525 A

Michael Hermansen 11

44680787 A

Kurt Franch 103

44980073 A

Michael Kassow 39

43643937 A

Kurt Heinsøe 259

44952059 A

Mie Boesen 122

44957643 A

Kurt Nielsen 9

44483325 A

Mikkel Åby Kruse 563

44486480 A

44999213 A

Nanna Vilen 529

30233640 A

Lasse Hegner 497

60613481 A

Niels Funch Jensen 59

44484541 A

Laura Aba Lund Hagan 627

44474575 A

Niels Henrik Stene 284

44482407 A

45814262 A

Niels-Erik Nielsen 589

44480261 A

Leif Kristian B. Kristensen 591 44957870 A

Nina Heinø 138

61312448 A

Lis Christoffersen 185

44482423 A

Ole Henningsen 583

44981525 A

Lisbeth Helm 399

44484265 P

Ole Kongsbak 539

30389690 A

Ole Præst Larsen 130

29245469 A

Lars H.W. Avlund 559

Leif Fahrenholtz 117
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Ossy Jensen 111

44481564 A

Patrick Søndergaard 425

44486644 A

Peer Wintersø 104

44956240 P

Peter Ley 318

50250609 A

Peter Eldahl Jensen 599

48288717 A

Phillip Glatved Hermansen 199
44680787 P
Pia Nordbjærg 629

39628633 A

Poul Hansen 129

44482812 A

Rebecca Busk 562

30139054 A

Regnar Jarnbak 192

44973042 A

Rikke Benjaminsen 160

40356682 A

Rune Gärtner 30

26747048 A

Rune Heidemann 72

24807665 A

Rune Helgesen 6

40134277 A

Rune Häckert Christensen 618 44957305 A
Ruth de Place 38

44481269 A

Sigrid Schmidt 610

21693319 A

Sofie Kirk 625

44471427 A

Sofie Råberg Mikkelsen 622

44471972 A

Sonja Hausgaard 445

29670227 A

Søren Boysen 455

44954008 A

Søren Lundgaard 499

60614947 A

Stephen Carney 558

44644161 A

Susanne Schweitz 519

44956341 A

Susanne Vind 588

44996499 A

Tais La Cour 522

44475665 A

Tanja Glatved Hermansen 317 44680787 A
Thomas Steffensen 603

44959651 A

Thomas Søren Henney 491

44480751 A

Tina Porsbak 95

44950204 A

Tom Nielsen 128

44669566 A

Torben Schmidt-Rasmussen 209
44995577 A
Torben Sørensen 547

40813404 A

Ulla Høgh 620

25847428 A

Vagn Kaas 186

44482146 A

TV og DVD /
Blueray i klublokalet
Ændring af antennesignal gjorde, at vi
ikke kunne benytte vort klub TV. Vi
skulle så beslutte, om vi skulle købe en
MPEG4 boks - eller udskifte TV`et. Valget blev det sidste og vi har anskaffede et
Sony 32” TV og en DVD Blueray afspiller.
Til kommunen har vi klaget over, at
antenne signalet er svagt og bedt om at
installationerne bliver efterset for fejl.
Den primære brug er til undervisning
og instruktion og her glæder vi os til at
tage det i brug.
.

Gratis telefon i
Roklubben
Furesø
Klubtelefonen er placeret, hvor den
”gamle” TDC betalingstelefon var opsat.
Det er nu muligt at ringe til og fra klubben.

44 95 01 57
Telefonen er spærret for opkald til betalings numre og til udlandet – ellers er
den gratis at benytte for klubbens medlemmer.
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2x Guld til kaproerne
ved
Lolland Falster mesterskaberne.
I weekenden 26-28. februar var Furesøs
roere igen af sted til stævne. Denne gang
var det de åbne Lolland-Falster mesterskaber i Nørre Aslev.
Sofie, Asbjørn, Mads og Marcus mødtes
lørdag kl. 8:30 i roklubben, og ankom kl.
10:00 hvor vi mødte Rebecca, som var
kørt med sin far. Der blev spillet en hurtig
omgang kort og derefter blev der gjort
klar til det første løb.
Det første løb var 5000m, hvor alle kunne deltage. Sofie og Rebecca var med og
kom på en 6 og 5 plads. Næste løb var det
Rebecca, som skulle ro igen, denne gang
var det junior B pigernes 2000m. Her
sluttede hun på en flot første plads uden
den helt store modstand da anden pladsen
var 16 sekunder langsommere end hende.
Lige bagefter var det blevet Marcus' tur
til at ro 2000m. Efter et godt første heat,
som Markus vandt, var det nu spændende, hvad de andre modstandere kunne
præsterer. I det efterfølgende løb var der
også hård konkurrence og der stillede en
dreng fra Lyngby Roklub op, som til DM
kun var 0,4 sekunder langsommere end
Marcus. Det endte dog med, at Marcus i
rimelig overbevisende stil satte sine konkurrenter til dørs og forbedrede sin egen
personlige rekord med hele 12 sekunder,
hele 6 sekunder ned til nummer 2.
Efter to overbevisende Furesø præstationer var der en god pause. Næste løb var
holdstafetten med Sofie, Asbjørn, Mads
og Marcus. Vi havde dog før starten set,
at chancerne ikke var store for at vinde,
da handicappet kun blev givet efter alder
og køn.
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Det var der nogen klubber, DSR, som
gjorde fordel af. De stillede hold med 3
store drenge fra projektet OL 2016 (de
var mindst dobbelt så store som os) og en
stærk pige. Det blev dog alligevel til en
flot 4. plads.

HER SES NOGEN AF KLUBBENS
SEJRSVANTE KAPROERE.
”I KAN BARE KOMME AN…..”
Det samme gjorde sig gældende i spurterne, hvor f.eks. Asbjørn skulle starte
fem sekunder efter en dreng der var dobbelt så stor som ham. Sofie opnåede klubbens bedste resultat med en flot 7 plads.
Efter spurten var stævnet slut, og vi
kørte samlet hjem igen med hele 2 guldmedaljer til klubben og roere, som nu kan
kalde sig Lolland Falster mestre. Vi var
hjemme kl. ca. halv syv, og det var en
rigtig fed og hyggelig tur.
Skrevet af Markus Blanke

”Stictor” for tredje år Verdensmester i ergometer
Letvægtsroeren Henrik Stephansen, 21 år, er langt foran alle andre i verden, når det
gælder om at ro 2.000 meter i en romaskine.
Ved World Indoor Rowing Championships, der blev afviklet Den 14. februar i Boston
University’s Agganis Arena, blev Henrik Stephansen, Roklubben Furesø, verdensmester
for 3. år i træk. Denne gang i den flotte
tid 6 minutter 3,4 sekunder.
Tillykke Henrik fra Roklubben Furesø

Bogen Roning og plakat med Danmarks roklubber
- god gaveidé for klubber og roere
Eurow - rosportens selskab - har købt et større parti af bogen Roning samt roplakat med Danmarks roklubber, som nu tilbydes roere, roklubber og andre til
en rigtig god pris.
Bog: pr. stk. 100 kr. (bogladepris 255 kr.)
Plakat: pr. stk. 50 kr.; 2. stk. 80 kr.
Pris for bøger ved samlet bestilling og levering:
- 5 stk. i alt 425 kr. (rabat i alt 75 kr.)
- 10 stk. i alt 700 kr. (rabat i alt kr. 300 kr.)
- 20 stk. i alt 1.250 kr. (rabat i alt 750 kr.)
Alle priser er inkl. moms men ekskl. forsendelsesomkostninger.
Der vil også være mulighed for i begrænset omfang af købe bog og plakat til de
snarlige kredsgeneralforsamlinger, hvorved der kan spares forsendelse. Bestil
og betalt senest en uge før kredsgeneralforsamlingen, for at være sikker på at
kunne få det ønskede antal. Angiv ønsket leveringsform ved bestilling.
Læs mere om bogen og se plakaten på Eurows hjemmeside www.eurow.dk. Du
kan bestille bog og plakat på e-mail kontakt@eurow.dk
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Svømning.
Først en aflysning: Pga. træningspas
lørdag den 3/4 er der ingen svømning.
Nu nærmer ro-sæsonen sig. Og svømme sæsonen er slut for denne gang.
Men så længe der er låg på Furesøen,
vil der være mulighed for at svømme om
lørdagen, for dem der er interesserede,
stadig mellem kl 12.00 og 14.00
Det har været en fornøjelse at se mange
af jer til svømningen om lørdagen, jeg
håber at se mange af jer igen til en ny
sæson.
Sæson-starten i år er lørdag den 4/92010. Samme sted og samme tid, lørdage

mellem kl. 12.00 og 14.00
Mvh
Jens S. Hemmingsen
ps. god ro-sæson til alle

Vintersvømning.
Da svømmesæsonen nu snart er slut, vil
vi gerne takke bademester/livredder Jens
Hemmingsen for den store indsats, han
gennem hele sæsonen har ydet hver lørdag eftermiddag i Farum svømmehal.
Vi har været meget glade for at deltage
og kommer gerne igen til næste vinter.
4 glade svømmere, 5-9-216-217

OBS!!!
Husk at sikre dig at alle døre
inkl. døren til terrassen er låst
når du forlader klublokalet.

18

Kalender
Kontingent?

Klubkalender
Marts
27. Lørdag kl. 16 Standerhejsning
+ Reception
27. 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 . . . . . . . . . 300 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!!!

April
28. Lørdag
28 Lørdag
29. Søndag
29. Søndag

kl. 10 - 16 Roskole 1
kl. 10 - 16 Outriggerskole 1
kl. 9 - 16 Roskole 1
kl. 9 - 16 Outriggerskole 1

Maj
8. Lørdag
8 Lørdag
9. Søndag
9. Søndag
16 Søndag

kl. 10 - 16 Roskole 2
kl. 10 - 16 Outriggerskole 2
kl. 9 - 16 Roskole 2
kl. 9 - 16 Outriggerskole 2
kl. 9 - 16 Lyngbytur

Hjælp med at gøre klubbladet til et
spændende blad for alle klubbens medlemmer.
Har du noget som du synes kunne være
interessant for os andre. Oplevelser, referat fra ture m.m., så send det til os, gerne
krydret med et par billeder. Vi hjælper
gerne med opsætning og retter evt. stavefejl.
Billeder og tekst er meget velkomne.

@

Næste nummer af FURORE forventes
i april

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

Stof til bladet skal være redaktionen i
hænde senest 6 april.
e-mail: furore@rofu.dk
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B
Klubbens Bestyrelse
Formand: Kim Andersen,
Skovvej 4, Buresø,
3550 Slangerup,
tlf. 4733 9233
e-mail: formand@rofu.dk
Sekretær: Adda Nielsen,
Vibevangen 7,
3520 Farum,
tlf. 4495 6694
e-mail: sekretaer@rofu.dk
Kasserer: Marianne Henney,
Skolekrogen 30,
3500 Værløse,
tlf. 4448 0751
e-mail: kasserer@rofu.dk
Rochef: Martin Diedrichsen,
Kildebakken 42, 1.tv,
2860 Søborg,
tlf. 2327 8431
e-mail: rochef@rofu.dk
Materielforvalter: Bo Jystrup,
Sandholmvej 8,
3450 Allerød,
tlf. 4499 2727
e-mail: materielforvalter@rofu.dk
Ungdomsleder: Nanna Vilen,
Boserupvej 10,
3520 Farum
tlf. 30233640
E-mail: ungdomsleder@rofu.dk
Kaproningschef: Henrik Rong,
Toftegårdsvej 28
3500 Værløse
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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
Karin Beck,
Dalgas Have 2 1.tv,
2000 Frederiksberg
tlf. 38889200 / 26259200
e-mail: suppleant_s@rofu.dk
Husforvalter: Ellis Damgaard,
Boserupvej 13,
3520 Farum
tlf. 23284268
e-mail:husforvalter@rofu.dk

Asvarshavende redaktør:
Erik Jacobsen,
Fensmarks Alle 5,
3520 Farum,
tlf. 4495 0804
e-mail: redaktoer@rofu.dk
Sats og layout:
Johannes W. Henriksen,
Ryetvej 61 2.th.
3500 Værløse,
tlf. 4448 3263
e-mail: layout@rofu.dk

