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Anni, Gitte og Kirsten instrueres af Marianne og Bo på Outrigger instruktions weekend

Ny procedurer ved tilmelding til roture
Bestyrelsen har efter længere overvejelse besluttet sig til at gå væk fra "først til mølle"
princippet ved tilmelding til ture.
Grunden hertil er: At det er de samme roere der altid "kommer" først, fordi de typisk
ved hvornår tilmeldingen åbner, og det gør det svært for de nye og andre at komme med
på turen.
Derfor er det besluttet, at vi fremover vil sætte en sidste tilmelding på de ture hvor der
er begrænsninger. Og det er først efter sidste tilmelding af folk vil blive valgt ud til at
deltage eller sat på venteliste.
Det betyder, at man ikke kan være sikker på, at komme med på en tur, før man har fået
besked om at man er med.
I udvælgelsen vil der forsat blive lagt vægt på om man:
Er langtursstyrmand, da det jo er et must i alle bådene på langture .
Har været på turen før, da det er vigtigt at så mange medlemmer får mulighed for at
være med på turen og dermed får oplevelsen af området turen går til.
Dette vil i 2010 komme til at gælde på følgende ture:
Arresø turen
Havne turen
Silkeborg turen
og en evt. Næstved tur
Der kan godt komme flere ture. Men vi vil ikke tage turer fra vores egen roklub ind
endnu. Så der vil "først til mølle" stadigvæk gælde på f.eks. Nattergaleturen og Lyngbyturene.

Ang. Tilmeldinger:
Samtidigt vil jeg lige gøre opmærksom på endnu en gang, at alle tilmeldinger forgår
via vores hjemmeside, hvor man skal logge sig ind for at kunne tilmelde sig. (Dette kan
også gøres i klubben).
Vi håber at dette vil give flere roere muligheden for at opleve noget farvand som de
bliver begejstret for, samtidigt med, at vi kan få en fornuftig fordeling af pladserne.
Tag pænt imod det nye tiltag, og lad os få det bedste ud af det.
På bestyrelsens vegne
Rochef, Martin N. Diedrichsen 114
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Fælles roning
For alle klubbens medlemmer!
Onsdag den 23/6 kl. 17.00 sættes der båd hold, for alle dem
som er mødt frem i klubben.
Herefter er der en 1½ -2 timers ro-tur for både unge og ældre.
Efter denne forhåbentlig dejlige tur, vil klubben sørge for at
der bliver tændt op i grillene.
Så tag din egen mad med, for så er det meningen at vi griller
vores medbragte mad kl. 19. Dette skal skabe grundlag for en
god gang hygge.
Der vil kunne købes øl, vin og vand til klubbens sædvanlige
priser.
Ca. kl. 22 vil der være båltale og bålet vil blive tændt.
KOM OG GØR DET TIL EN HYGGELIG AFTEN
Og tag bare familien eller en
ven eller to med.
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Årets tur til Præstø Roklub
weekenden den 6/8 - 8/8 2010.
Vi låner både i Præstø Roklub til Ture på og ved Præstø Fjord.
Fjorden er knap dobbelt så stor som Furesøen, men der er kun 5-8 meter dybt.
Turen til Præstø er en langtur, hvilke betyder at man skal have sin svømmeprøve på plads. Det betyder også at man skal have en langtursstyrmand eller en
lokale styrmand i hver båd.
Overnatningen sker omkring Præstø roklub i telt, som man selv skal sørge
for. Lige som man selv står for forplejningen på hele turen. Det er normalt at
man bruger Præstø Roklubs store grill til at tilberede sin mad. I Præstø er der
mange indkøbsmuligheder, og der plejer at være tid til at handle lørdag formiddag, hvis man ikke kan have det hele med selv.
Da dette er en tur hvor deltagerne selv klare det hele, skal man også selv sørge for transporten. Jeg vil dog forslå at deltagerne taler samme om fælleskørsel.
Vil du godt vide mere er jeg sikker på nogle af dem som har været med mange gang gerne vil fortælle om turen og være behjælpelige med gode råd. Tal
med f.eks. Hanne (105), Vagn(186), Jytte(5) og Kurt(9).
For at kunne tilmelde dig skal du være logget ind. Det kan gøres på medlemsdelen.
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Bådebro
Det er svært at ro uden en bådebro – og
her har det unægtelig knebet med i år.
Broen skulle have været sat i søen ved
Påsketid, som i de foregående år. Det er
kommunens anlæg, som varetages af inspektør Michael Olsen, Furesøbad.
Broanlæg blev beskadiget ved stormen i
efteråret 2009, hvor hængslerne som holder broen samlet blev flået fra hinanden.
Broen blev bugseret til stranden hvor den
blev lagt på land. Da sneen var væk og
det var muligt at reparere broerne, bestilte
Michael Olsen de nødvendige dele til
reparationerne. Kommunen sagde stop
og ville i første omgang ikke reparere,
men nedlægge nogle af broerne. Det
modsatte Michael Olsen sig på klubbernes og de badendes vegne og bad om et
møde.
Der gik således kostbar tid, før kommunens folk kunne komme og besigtige de
nødvendige reparationer og bevillige indkøbet.

Kommunen besluttede så at broerne
skal repareres og bibeholdes i nuværende
antal.
Broerne er nu lavet og lagt på plads,
(brorammerne er lavet og der er lagt nye
gangbrædder, på de 2 yderste pontoner).
Tak til Michael Olsen for det arbejde
han har udført og Tak til Nord for vi at
kunne benytte broen hos vor nabo!
Kim
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MOTIONSAFTEN
KAPRONING.
Som noget nyt vil vi udover den normale roning forsøge med to små klubkaproninger hhv. mandag den 7. juni og
den 14. juni kl. 19:00 begge dage. Kaproningerne vil være for alle medlemmer
øvet som mindre øvet.
Man kan stille op med et hold, som er
sat på forhånd. Eller man kan møde op
uden at have et hold, og man vil bliver
sat sammen på dagen.
Vi ror sculler (1X), dobbelt sculler
(2X), dobbelt firer (4X), gig og inrigger,
hvis der er interesse for det.
Der roes med handikap, så alle har en
lige chance for at vinde. Man kommer til
at ro tre løb af 500 meter hver.
Alle roere, som har lyst til at svede og
presse sig, skal bare mød op den 7. juni.
og/eller den 14. juni.
OBS! Der vil også være almindelig
roning denne aften.

Guldborgsund
2010
Årets beretning fra roning på Guldborgsund.
Igen i år forbarmede Jespers søster sig
over sin lillebror og gav tilladelse til vi
kunne låne sommerhuset ”Bulderly” beliggende ved Gedesby strand – 200 meter
fra vandet. Jesper ringede så rundt og
inviterede nogle af sine rovenner fra Furesø med, og efter nogle hemmelige kriterier blev de udvalgt. I år var roerne: Kim
D, Tom, Kurt N, Karl, Henning, Kim A,
Michael og selvfølgelig Jesper. Og turen
blev godkendt af rochefen efter kontrol af
langtursstyrmænd og svømmefærdigheder.
Guldborgsund er et pragtfuldt rofarvand, men med MANGE sten i alle størrelser over og under vandet. Heldigvis er
alt godt afmærket, med de officielle farvandsafmærkninger og fiskernes alternative ”søbøjer”.
En bil proppet med forventningsfulde
roere ankom klokken 16:00 til Bulderly,
hvor de resterende allerede var installeret,
og for de flestes vedkommen - sødt sovende i det dejlige solskin. Det blev der
hurtigt lavet om på – og efter en frisk tur

Kim D. Ved roret
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på stranden – var alle klar til et kulinarisk
mesterværk. Et kunstværk udtænkt i detaljer af Bøgelund og med rigelige mængder af smør og citron på laksen.
Efter en hyggelig aften og en stille nat
var det op og af sted til Guldborgsund.
Frisk vind fra vest drejende mod syd var
perfekt til så friske og forventningsfulde
roere, 5 mand i den gode Båd ”Kalvø” og
3 mand i ”Nordstjernen” – et tungt
skrummel af en plastikbåd – som dog var
malet flot blå.
”Førerbåden” strøg af sted mod syd i en
god modvind og kække bølger. Mandskabet på Nordstjernen sled i det, for at følge
den smukke håndbyggede træbåd Kalvø.
Undervejs på den 31 km lange rute
fandt vi et par indbydende steder, som var
velegnet til frokost og et lille hvil. Det
var bestemt dejligt at strække benene og
nyde en tør beskøjt fra madkassen. Heldigvis havde vi også en pose lakridsguf
med.
Sidst på eftermiddag kom vi tilbage –
godt brugte – og i godt humør. Nykøbing
Falster roklub har et god baderum og der
hyggede vi os under den varme bruser –
før turen gik tilbage til Bulderly og aftenens grill. Middagen bestod af rejecocktail, oksemørbrad med nye kartofler og en
smule grønt og til slut en super-sødrabarber-bombe a’la Ellis. Aftenen sluttede med sang, gode historier og nogle

timer senere blev det afløst af en høj og
inderlig snorken.
Om søndagen silede regnen ned fra
morgenstunden og med en frisk østenvind. Efter morgenmad gjorde vi huset
rent og det trak voldsomt i nogle af roerne. Det viste sig at være Ellis`s Brunch
som trak en lille gruppe roere væk fra
regn og bølger – de startede Hondaen og
susede til Furesø, hvor de lige nåede at
være med på Brunchens rester.
Den anden gruppe roere snuppede den
gode båd Kalvø og roede 20 kilometer
nordpå og hjem igen i regn og vind. Turen var bestem meget frisk og alle roere
fik vind i håret. Frokosten blev indtaget
om eftermiddagen i NFR´s gode lokaler,
efter et godt bad.
Tak til alle deltagerne og en speciel tak
til Jesper og hans søde søster.
Kim

Afgang fra Nykøbing F. Jesper, Kurt,
Tom, Karl og Henning

Der spises frokost ved Frejlev Havn

Landgang ved Frejlev Havn
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Hjelmsjø-regatta
Efter kaproerne havde klaret årets første
regatta på ”hjemmebane” i Bagsværd,
ventede der ingen hvile i ugen efter. Der
skulle nemlig trænes til den næste regatta
i Sverige, Hjelmsjø. Fredag aften kørte
næsten alle roerne Mads, Blanke, Hagan,
Rebecca og Henrik, træner Mads og kaproning chef Rong af sted. Rong havde
æren at have alle bådene, ny 2xL,
Thorshanen, Odinshanen, Falken og Spidsanden. Hvad der så helt skete over i Sverige den aften ja… det sædvanlige. Tilrigning af både og prøve ture på vandet.
Rong opdagede at der manglede en buk,
men heldigvis manglede der så også to
roere, Ida og Marianne som kunne tage
det manglende med Lørdag morgen.
Kapronings chef Rong var indlogeret i
sin egen private suite, et ikke - vandtæt
telt med plads til tæerne udenfor teltet.
Henrik og Hagan havde en dobbelt luksus telt, mens de 3 øvrige og træner Mads
havde æren af ”kongeboligen”. En hytte
hvor der lige var plads til to dobbelt køjer,
men kun 4 mennesker når de var i deres
senge.
Lørdag morgen kom også Ida og Marianne. Vejret var ikke det perfekte ro
vejr… modvind. Rebecca skulle ro først i
indledende 1000 m, dette klarede hun flot
og kom i A-finalen. Det var Rebecca der
skulle ro igen og hun fik hård konkurrence i sit løb, og kombineret med en bane
dommer der ikke havde orden i sine papirer, bølgerne og Rebeccas knæ skade,
måtte hun se sig slået i det meget tætte
løb.
I mellemtiden fik Ida og Marianne rigget både til, prøvet vand og sat Ida’s dobbelt suite op, som hun skulle sove i helt
for sig selv. Så var det også Ida ´s tur til
at ro sit 2000 m 1x løb. Ida manglede
erfaringen i 1x og så særlig i de store bøl10

ger måtte hun se sig grundigt slået af sine
konkurrenter. Ida var kun lige kommet ud
af sin 1x før hun hoppede over i 2x med
Marianne, til et nyt 2000 m løb. Her gik
det meget bedre, med super rutinerede
Marianne som etter og Ida som stroke fik
de nu kæmpet sig gennem bølgerne ind til
en fin 2 anden plads.
Senere var der så drengenes tur først
Mads og Blanke i 2x, 1000 m, de ror nu
deres første sæson i den hårde junior B
klasse. De fik også hård konkurrence og
måtte se sig slået, men roede meget flot.
Til sidst var det Henrik og Hagans tur,
de roede super, og flot susede de ind til en
klar sejr. De fik medaljer og en meget
pæn potteplante med svensk flag. Den har
nu fået hjemme i klublokalet hvis nogen
skulle ønske at se den.
Da Ida´s og Marianne´s 2x løb om søndagen var aflyst kørte Marianne hjem
igen. De øvrige trætte roere enten gik
eller kørte ned til den mest luksuøse china
restaurant og fik både forretter og en forsinket dessert ”banan med is” heldigvis
var der også tid til at proviantere svensk
billig ”godis”.
Tilbage til suiterne kunne vi konstatere
at vandet var vindstille og der blev i nogle
minutter vurderet om vi skulle tage en
lille tur… men vi skulle jo spare på kræfterne til den næste dag…
Den næste dag vågnede vi så af, at suiten flagrede vildt omkring, vinden var
tilbage.
Først på vandet var det atter Rebecca,
og hun roede sig sikkert i A-finalen. Bølgerne var dog store og Rebecca måtte
vælge at prioritere sine knæ til senere
anledninger og lytte til smerterne, og hun
måtte desværre stå over i finalen.
Ida havde igen store problemer i 1x
2000 m mod de tunge damer og ikke
mindst med at holde sig i sin egen bane i

sidevinden, og hun måtte igen se sig godt
slået af de øvrige, dog med mindre tidsforskel end i tidligere løb.
I løbet af eftermiddagen tog vinden lidt
til da det blev drengenes tur. Først Blanke
og Mads i 2x 1000 m, denne gangen var
løbet meget tæt, og de blev kun lige slået
af konkurrenterne.
Til sidst var det Hagan og Henriks 2x
500 m løb, de viste igen overlegenhed og
slog klart deres konkurrenter. De fik medaljer igen, men ikke nogen potteplante i
dag.
Efter roerne var færdig med at ro deres
løb havde Rong sørget for at pakke, de
både der var færdige, forsvarlig på traileren.
Det skal lige nævnes at Rong og træner
Mads ikke bare er med som tilskuere, de
løber rundt og hjælper med at få roere på
og op af vandet. Hvilket er lidt af en opgave med 6 roere.
Så var det bare at køre hjem igen, mens
andre tog versionen med Mc Donalds
med træner Mads på vejen hjem fik andre
hygget sig med Kaproningschef Rong og
hjemmelavede kokosmakroner. Potteplanten var forvist til traileren sammen med
bådene.
Ida

Glimt fra
Copenhagen cup 2010
Lørdagens finaler

Rebecca`s suveræne sejr

Marcus og Henrik

Ida og Marianne

Markus, Mads, Henrik og Marcus
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Kaniner på søen
Hvert år er der tilbagevendende begivenheder i slutningen af april og begyndelsen af maj, nemlig når Roklubben Furesø holder roskole for nye roere – såkaldte kaniner. I løbet af en weekend går
kaninerne fra at være tilskuere til bådene
ude på søen til selv at være aktive roere
med alt, med alt hvad dertil hører. Og der
er meget, som skal læres: Bagbord – styrbord, færdselsregler til søs, og ro ordrer
for slet ikke at tale om kutymer for medbragt forplejning til den ugentlige søndagstur til Frederiksdal med ostemad og
Gl. Dansk.

Gode grunde
En lille rundspørge hos kaninerne har
vist, at de har haft rigtigt mange gode
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grunde til at starte på roning. En havde
lagt mærke til den flotte solbrændte kulør
hos en roer på arbejdspladsen og havde så
spurgt, hvor det kom fra, og andre havde
læst klubbens hjemmeside, hvor man
åbenbart får et rigtigt godt indtryk af de
mange aktiviteter og mulighederne for at
starte for mange forskellige aldersgrupper
inklusive dem, som er omkring de
halvtreds.
Heldigvis blev forventningerne opfyldt
til fulde ved weekend kurset. Instruktørerne havde på nem og overskuelig måde
fået introduceret roteknikken og de simple regler, som får samarbejdet til at glide
i båden, så kaninerne følte, at der da helt
var styr på, hvad det var, som man skulle
foretage sig for at komme sikkert rundt på
Furesøens vande.
Man bliver bidt af det
Mange af kursus-kaninerne plejer hurtigt at blive bidt af roning. Efter weekend-

kurset skal der på klubbens almindelige
roaftener mandag og onsdag roes 50 km.
som betingelse for ”frigivelse”, og så kan
man bevæge sig søen rundt sammen med
erfarne roere. Sjovt nok viser det sig hurtigt, at mange af nye bliver lige så bidt af
kilometer ræs og klubhygge, som de fleste af de gamle medlemmer. Man kan jo
godt grine lidt af det inde i sig selv, men
fakta er, at de fleste af klubbens medlemmer flokkes om computeren i bådhallen
for at se, hvem der nu står øverst på listen
over kilometer roet, og der er ikke meget
ro i sindet, hvis det viser sig at en tur er
blevet forkert registreret, især – naturligvis – hvis en roer har fået for få kilometer.
Lige nu er der en masse mylder og
travlhed i bådhallen på roaftenerne, for
det ser sørme ud til, at kaninerne holder
fast – heldigvis, for det er jo godt med nyt

”blod” i klubben, og så kan de gamle
medlemmer jo også se frem til kanindåben i august, hvor Kong Neptun kommer
og gennemfører de traditionelle ritualer
med indvielse af de nye, med alt hvad
dertil hører med grøn spaghetti og sirup i
håret.
Kirsten Halsnæs 561
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Outriggerskole 2010
Som noget nyt havde klubbens instruktører arrangeret outriggerskole 2 weekender i foråret. Her er nogle glimt fra den
sidste af weekenderne.

Flemming, Søren, Peter og Tina gør
klar til start

Flemming og Tina klar til start

Ole, Anni, Gitte og Kirsten

Anni og ?

Der blev også arrangeret kaproninger mellem alle bådene
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Lyngbytur forår 2010
Hvad vil Lyngbyturen foråret 2010 blive husket for?
Jeg vil huske den som min første lyngbytur, og min første rotur uden for Furesøen og Vejlesø.
Jeg vil også huske det som en god oplevelse, selvom denne lyngbytur ikke vil
blive husket for det bedste vejr - skyer og
småregn, ikke megen varme, men sådan
har hele foråret jo været, og egentligt udmærket rovejr.
4 både vinkede lidt over 9 farvel til dem
som kun ville på almindelig søndagsroning. Så lyngbyturen vil heller ikke blive
husket for sine mange deltagere.
Vi startede naturligt med at ro til Frederiksdal. Efter formiddagskaffen skulle vi
have både gennem slusen. Det gik relativt
let, vi skulle kun dele broen med enkelte
kajakroere og der var heldigvis erfarne
folk som kunne instruere os, som ikke
havde prøvet det før. Turen gennem Mølleåen og over Lyngby Sø gik ligeledes let.
Vi lagde til ved Lyngby roklub, hvor vi

fik hilst på nogle af ungdomsroerne, som
var på træningslejr inden Copenhagen
Regatta ugen efter. Videre til Bagsværd
Sø, hvor frokosten blev indtagte i Bagsværd Roklub. Dejligt med noget mad,
trods mellemmadder var vi vist alle ved at
være godt sultne. Da vi havde spist og det
begyndte at dryppe lidt fra oven, satte vi
atter kursen mod bådene. Heldigvis blev
regnen ikke rigtigt til noget og os der
skulle ro fik hurtigt varmen efter at kulden har lusket sig in på os. Tilbage over
Bagsværd Sø gennem kanalen og Mølleåen til Slusen ved Frederiksdal uden problemer. Bådene op gennem slusen var
egentligt mindre tung end jeg havde forestillet mig. Endnu en pause og så hjem. I
en enkelt båd med nogle af ungdomsroerne der mente at det hørte med at ro rundt
om Holte Havn for at spise is! Dejligt når
der er nogen som ikke kan få nok
Lyngbyturen kan bestemt anbefales og
har bestemt ikke gjort min lyst til at ro
andre steder end på Furesøen mindre.
Lone 613

Karl og Torben i Mudderkliren på outriggerskole
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Ødelagt flagstang nu repareret.
Furesøbad, den lille havn og
”Marina’en” tiltrækker mennesker i alle
aldre. Der er børn som elsker vandet i
Furesøbad. De mere end 1.000 medlemmer i søsportsklubber og utallige besøgende nyder hvert år det dejlige område
med skov, sø og bad.
Teenagerne holder selvfølgelig også til
ved Furesøbad. Desværre er der en lille
gruppe som glemmer at tage hovedet
med. Sidst har de ødelagt vores flagstang
ved at svinge rundt i flaglinen, så knoppen knækkede af flagstangen. Heldigvis
er det hurtigt blevet repareret. Jeg tog den
ødelagte del med til inspektør Michael
Olsen, som hurtigt fik anskaffet og monteret en ny.
Tak Michael!

I alle de år jeg kan mindes har roturens
destination været ”Frederiksdal” eller
”Vejle sø”.
Begge steder har vi kunnet glæde os over
synet af de små røde huse, det er lystfiskerforeningens klubhuse.
Inde i husene oser det af nostalgi, et sted
hvor armene tit har været for korte når der
blev berettet om fangst, eller en fisk som
slap af krogen.
Jeg har været så heldig at få et ”kig” indenfor med fotografi apparatet.
102 Erik

Kanalen ved Frederiksdal for 100 år siden
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TYVERI FRA
KØLESKAB
Køleskabet i klublokalet
er uaflåst, og frit tilgængeligt for alle klubbens medlemmer. Mange roere sætter pris på at kunne købe en
forfriskning efter roturen.
Desværre har det vist sig
at fristelsen er for stor for
svage sjæle. Der forsvinder
øl, vand og penge fra køleskabet i klublokalet.
Bestyrelsen har drøftet,
hvad vi kan gøre. Og har
købt en pengekasse med
lås, til at placere i køleskabet. Det er nu således at det
er nødvendigt at have 5
kroner for vand og 10 kroner for øl med i lige penge.
Vi håber, at med denne
simple løsning, at kunne
bibeholde et ulåst køleskab
med øl og vand til vores
tørstige roere.
Bestyrelsen
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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 august
Stof til bladet skal være redaktionen i
hænde senest 10 august.
e-mail: furore@rofu.dk

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 . . . . . . . . . 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!!!

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
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

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

Fredag d. 18 21:00 Frø & Nattergaletur
Onsdag d. 23 17:00 Fællesroning
Onsdag d. 23 19:00 Fælles Grill hygge
Juli

Lørdag d. 3 Arresøtur
Søndag d. 4 Arresøtur
August

Fredag d. 6 Præstøtur
Lørdag d. 7 Præstøtur
Søndag d. 8 Præstøtur
Onsdag d. 11 18:45Teknik træning
Lørdag d. 14 10:00 - 16:00 Styrmandskursus
Søndag d. 15 10:00 - 16:00 Styrmandskursus
Rotider i sæssonen
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Søndag

Senior
Kl. 19:00 - ca. 21:00
Ungdom Kl. 17:30 - 19:30
Senior
Kl: 19:00 - ca. 21:00
Ungdom Kl. 17:00 - 19:30
Senior og Ungdom kl. 9:00 - ca. 12:00

Efter endt rotur er det i klubben normalt, at man bliver og hygger lidt, inden
man går hjem.
Efter 1 september flyttes rotiderne for senior mandag og onsdag til kl.
18:00
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