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8 nye styrmænd – Tillykke til alle 8

Hård vind og en Nord kajak gør det ikke nemmere for Sofie, Pia og Astrid
I år blev styrmandkurset afholdt i en
strid blæst – og specielt om søndagen
gjorde den stærke vind det svært at lægge
korrekt til.
I weekenden den 12-13. juni 2010 blev
der afholdt styrmandskursus i Roklubben
Furesø.
På kursus var der 8 deltagere, der mødte
op til undervisningen og prøven.

Marcus, Mads og Henrik checker med
Martin om tillægningen er OK
Det hele startede lørdag med ca. 3 timers teoretisk undervisning i, hvordan
man får en robåd rundt på søen. Derefter
skulle alle ud på søen for at prøve deres
færdigheder af i løbet af eftermiddagen.
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Alle deltagere fik lov til at prøve at vende båden inde mellem sejlklubbens broer,
og at lave en del tillægninger.
Tillægningerne blev øvet en del gange,
da det var svært for mange, at holde hovedet koldt. Det gjorde, at de ikke kunne
ramme de 45 grader, som man jo lægger
til med.

Karl og 2 gange Jens Christian prøver
desperat at nå broen før vinden blæser
dem væk
Søndagen fik deltagerne først en skriftlig prøve, som primært omhandlede vores
roreglement.
Her efter tog vi 2 timer på vandet, hvor
de igen fik lov til at øve sig i at lægge til
og vende bådene.

Til den endelige prøve skulle deltagerne
vise, at de havde forstået at udføre 8 forskellige øvelser, som primært var at lægge til og at beherske kommandoerne til
fulde.
Ud på eftermiddagen kunne de 8 deltagere kalde sig for styrmænd, da alle bestod i rigtig flot stil.

De 8 nye styrmænd er:
Astrid Wiig 511
Henrik Georg Eriksen 616
Jens Chr. Støvring 592
Karl Ludvig Damgaard 606
Mads Rude Wind 614
Marcus Blanke 615
Pia Nordbjærg 629
Sofie Råberg Mikkelsen 622

Der skal lyde et stort tillykke til dem
alle!
Og en stor TAK til instruktørerne.

Pia, Astrid og Sofie får ros af Michael
for en perfekt tillægning
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Glæden ved at…
I fortsættelse af ”gigtræningen” sidste år
var vi en 5 stykker, som aftalte at ro sammen 2-3 gange om ugen, gerne i en gigbåd hvis Furesøens vande var stemt herfor. Isen kom hurtigt, så det blev mest til
træk i romaskinerne samt udsigt til Henney´s inspirerende maleri, når vi brugte
robassinet. Karl og Søren serverede friskbagt bagemaskinebrød efter træningen
lørdag formiddag og diskuterede ivrigt
maskiner og opskrifter. De øvrige måtte
følge op med langtidshævede boller eller
godt brød fra bageren. En stil var lagt.
Da isen omsider var væk i april kom vi
på vandet i gigbåden. Meget teknik skulle
rettes hele tiden og det skal det absolut
stadig. Søen har heller ikke været videre
rolig i forårsmånederne. Det hele er nu i
en fast gænge med
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roning 2-3 gange pr. uge, ca. 15 km,
tilpasset familie og arbejde

















supplement i klubbens almindelige
fællesroning
niveau gerne mellem almindelig
”sved-på-panden-søen-rundt” i inrigger og den mere intensive outrigger roning med konkurrencer.
et godt socialt samvær – det skal
altså være sjovt, når man er så megen tid sammen
plads til at nyde naturen, årstidernes
gang
primært roning i 4+ eller 4x+ båd,
således at inrigger bruges i dårligt
vejr. Nakkerne er lidt stivere med
årene.
holde fast på fællesskabet ved enighed om
indsats og engagement
teknik- og styrketræning
nogenlunde ens trækkraft (næsten
alle er +55år og +85kg)







træningsindsats med koncentration
sammen at blive bedre for hver gang
prøve at komme op på et rimeligt
godt teknisk niveau (måske 80 % af
max. muligt)
træne hinanden på skift (selv om
Jørgen retter mest)

glæde over godt glid i båden og over
at kunne give fuldt tryk
 hygge ved afterrowing, Brødbagningen bibeholdes i weekends
Det er lidt af en opgave at få det hele til
at passe med hvornår folk kan, samt at få
både fri af fællesroning og ungdomsroning. Jørgens gamle ”projektledergen”
har ikke fornægtet sig, se blot vedhæftede
skema som løbende revideres via nettet.
(M står for morgenbrød.) Vi har fået utrolig meget glæde af den samroning der er
sket indtil nu med et betydeligt løft af det
tekniske. Stafetten er hermed givet videre.


Jørgen 250 Karl 606 Peter 318 Søren
499 Torben 547

OBS PAS PÅ!!!
Dykkere og svømmere i Furesøen.
Roere og styrmænd opfordres til at se
sig ekstra godt for da der i disse varme
sommermåneder er stor stigning i svømmere og dykkere i Furesøen.
Dykkerklubber og Klubsvømmere –
dykkerne fra klubberne har normalt den
obligatoriske dykkerbøje med og svømmerne normalt på mærkede baner og
med stærkt farvede svømmehætter.
Det er svømmere og dykkere som ikke
bruger afmærkning og stærkt farvede
bade/dykker hus vis skal passe på.
Roklubben Furesø har kontaktet Skovstyrelsen og kommunen for at indskærpe
overfor svømmere og dykkede at de skal
overholde reglerne da det er farligt at
bevæge sig frit rundt i søen.

Nedenfor: Søren, Jørgen og Torben i
øsende regn - Peter og Karl holder sommerferie så dem tænker vi os til
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Aftenkaproning med smil, puls og nerve

Kirsten og Rolf i flot vand pantomime
En af sommerens sjove aktiviteter har
været Motionskaproningen, som nu har
været afholdt tre gange på Furesøen.
Det er en helt almindelig roaften, med
deltagelse af 10-15 roere. Der har været
stor tilfredshed - som grænsede til begejstring. En ting, som er helt sikkert, er, at
alle fik gang i bådene og pulsen helt op i
det røde felt. Sidst havde vi også en enkelt roer med fra Holte – men han lovede,
der kommer flere.

Det skal siges at der ros med handikapregler. Det betyder, at bådene starter forskudt, hvorved de burde komme i mål på
præcis samme tid. Alle ror således i forhold til deres eget niveau.
Arrangøren er Marianne Henney, som
elsker god roning med lidt konkurrence.

Efter den seneste kaproning fik vinderne også overrakt medaljer – det var Marcus i 1X og Mads og Bo i 2X – Tillykke.

Starten er ved at gå

Bo, Mads og Marcus har fået overrakt
medaljer af Marianne
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Ved motionsroningen fik de roere som
mødte op, mulighed for at melde sig til
Sved på Panden roning, Motions roning,
Outrigger roning og som noget nyt Aften
Kaproning.

Bo og Ole i højt humør
Der bliver hurtigt sat hold, efter de tilmeldte, både og egne ønsker. Sammen
med Bo Jystrup lægger Marianne banen
på 500 meter et sted, hvor der er læ og
gode roforhold.
Der varmes op individuelt, og bådene
sendes af sted i tre løb.
Løb nummer et. Marianne sender bådene af sted og holder styr på bådenes tider
for at udregne handikap for næste løb.
Løb nummer to, foregår på samme måde, men nu startes med handikap, og den
sidste finjustering af tiderne udføres.
Det tredje og sidste løb er det afgørende, og bådene sendes af sted enkeltvis –
efter det optjente handikap – og af sted
går det. Når den sidste (hurtigste) båd er
sendt af sted, suser motorbåden Pelikanen
med dommerne til mållinien. Når bådene suser over mållinjen noteres dette, og
der gives besked til roerne om placeringen.
Sluttelig samles deltagerne – nogle efter
et frisk bad – på klubbens terrasse for at
glæde sig over resultaterne og det sjov
man har haft – samt at de som vandt i
hver bådtype får overrakt de flotte medaljer.
Tak til Marianne og til den trofaste
medhjælper Bo.

OBS.
Svømning!!
Til de der er interesserede i at komme til at svømme, kan det meddeles
at vi starter den 4/9 - 2010
I Farum Svømmehal, samme sted
som sidste år, træningsbassinet i
forlængelse af den store hal, samme
tid mellem kl 12 og 14. Håber, at se
mange af jer til en ny svømmesæson.
Mvh.
Jens S. Hemmingsen
7

Skole roning i Juli - sjov med at ro

16 glade børn mødte spændte op i Roklubben Furesø for at være med i en uges
roning og sjov på den dejlige Furesø.
Roklubben Furesø stillede ikke mindre
end 5 trænere til rådighed under ledelse af
ungdomsleder Nanna.

Efter den første samling gik turen til
robassin hvor alle fik instruktion i det
grundlæggende åretag. Så kom turen til
at vælge redningsvest og lære at tage den
korrekt på. En tur i Furesø blev det ligeledes til for at lære at komme i redningsveste i vandet. Selv om bådene ikke er
langt fra land, og alle børnene
(forældrene) har skrevet under på de kan
svømme minimum 200 meter, anbefales
det at tage redningsvesten på, selv om den
er klodset at ro med en varm sommerdag.
Det blev til mange ture rundt i søen,
hver gang til et sted man kan komme i
land og få en is eller en anden forfrisk8

ning. Børnene får mere styr på årene og
turene bliver efterhånden længere og længere.

De sidste dage bliver der afprøvet
outriggede både, for dem som har lyst og
der bades lystigt fra broen. Det bliver
både til kæntring, svømning og kaproning. Christian var i motorbåden for instruere på vandet og samle de børn op
som røg i vandet.

En af børnene havde kage med til en
hyggelig afslutning i solen efter en dejlig
dag.
Tak til Nanna og trænerne.

Arresø langtur den 3. og 4. juli 2010
Følgende rapport bliver en større logistisk udredning.
Vi ankommer til Sejlklubben lørdag
morgen kl. 9:00 og konstaterer at den
sædvanlige trailer med Furesø robåde
ikke forefindes. Jesper forklarer at han
har lånt 2stk. 4 åres inriggere i Frederiksværk Roklub. Disse ligger i kanaler mellem Arresø og Roskilde fjord, på land ved
en lille anløbsbro. Formiddagsholdet, 10
roere, kører over til bådene, rigger til og
drager af sted på den første tur. Vi ror
mod syd, rundt i bugten, når frem til
’kajanlægget’ ved den gamle marinestation og fortsætter mod Sonnerup. Her lægger vi til ved en bro. Nu er det tid til fortæring. Herefter går turen direkte mod
sejlklubben, hvor eftermiddagsholdet
venter for at overtage bådene. I løbet af
eftermiddagen rejser vi telte, seks i alt,
bliver det til. De 2 efterladte biler bliver
afhentet og der bliver købt ind til aftensmaden.
I år måtte vi dele klubfaciliteterne med
nogle af klubbens unge sejlere og deres

forældre. Det gik fint med at deles om
grillen og vi fik lov at opholde os på terrassen med den dejlige udsigt over søen.
Medens søndags formiddagsholdet var på
søen pakkede vi teltene ned, havde det
hyggeligt og fik os en snak om lidt af
hvert. Det var aftalt med Kim og Tom at
de stillede deres biler ved kanalen for at
blive afhentet og bragt til sejlklubben så
de kunne deltage i eftermiddagsroningen.
Eftermiddagsholdet roede mod Arrenæs,
og videre mod Sonnerup, til samme bro
som dagen før og holdt pause. Herefter
tog vi lidt videre mod syd; men tiden dikterede at vi måtte vende om for at kunne
aflevere bådene i kanalen inden det blev
alt for sent. At få bådene på land, rengjorte og lagt på plads, gik gnidningsløst. Så
gik turen, i Kim og Toms biler, tilbage til
sejlklubben, hvorfra vi alle drog hver til
sit. Tak til Jesper for indsatsen og den
veltilrettelagte weekend.
Rohilsen,
216 Birthe, 217 Henning
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Stictor i Luzern med Rolandsholdet

Den gamle by i Luzern
Stictor har sendt en beskrivelse af de
spændende løb i Luzern.
Roerne rejste med fly til Zürich og kørte
i bus igennem det smukke Sweitziske
landskab til Luzern, hvor rostadion og
hotellerne befinder sig.
Bådene var læsset på to trailere nogle
dage i forvejen. Turen gik fra DRC Bagsværd til Rostadion ved Rotsee udenfor
Luzern.
Roerne var logeret på hoteller lige bag
den eksklusive strandpromenade ned til
Vierwaldstättersee med kasinoer og de
store flotte hoteller med Porsche, Bentley,
Ferrari, Lotus, Lamborghini, Maserati og
Aston Martin’er krydsende rundt.
Efter en nats søvn gik turen fra Lucern
til Rotsee med offentlig bus og efter et

enkelt skift var det danske landshold og
Henrik ved regattaen.
Rotsee er beliggende i en dyb dal, med
en jernbane langs den ene bred og køerne
som græsser op af bjergene med klokker
på. Søen er meget dyb lidt over to kilometer lang med læ for vinden fra alle sider.

Rotsee, Sweitz
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Stictor ”gir den gas
I regattaen stillede ikke mindre end 32
singlescullere op til start. Det er mange
både som betød, at der skulle ros heat,
kvartfinaler, semifinaler og finaler. Ikke
mindre end 2 løb hver dag.

I semifinalen lykkedes det mig desværre
ikke, at finde det samme lange pres og det
gode glid i båden. Jeg endte i B finalen,
hvor tingene igen lykkedes for mig – og
kom ind over målstregen som nummer 4,
hvilket gav mig en samlet 10 plads.
Det er jeg ganske godt tilfreds med.

Danmark mod Grækenland
I det indledende løb skulle opnås en 4plads eller bedre. Det så dog ikke alt for
godt ud ved de første 500m, hvor jeg lå
sidst. Jeg ved dog at det er disse 500m
der er min ”akilleshæl”, da jeg er en langsom starter. Der kom fart efter 500m og
det lykkes det mig at komme op på en 2.
plads som jeg holdt til mål og dermed går
videre til kvartfinalen.

Rotsee - efter løbet

I kvartfinalen er der igen en hård udvælgelse med skrap konkurrence, hvor kun
tre både fortsætter. Jeg fandt en rigtigt
god rytme og gik videre til semifinalen.
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Stictor har vundet EM- og VM-pladsen på rolandsholdet.

Efter to meget spændende løb på Bagsværd rostadion lørdag den 14. august

Henrik puster ud efter 2000 hårde meter.
vandt Henrik sikkert over Rasmus Quist.
Første løb blev startet klokken 11:30.
Henrik lagde fint ud og førte fra start til
slut. Det var meget flot, da Henrik altid
har startet langsomt og blevet stærkere og
stærkere, når målstregen nærmede sig.
Andet løb blev startet 18:30. Igen viste
Henrik sin styrke og vandt sikkert.

Rasmus Quist nummer 2 i dagens første
mach.
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Henrik berettede efter løbet:
”Jeg har i dag roet to løb mod Rasmus
Quist om, hvem af os der skal ro 1X til
EM i Portugal samt WM i New Zealand.
Jeg har på det sidste arbejdet meget med
min start, hvilket bar frugt, da jeg fulgte
med Rasmus de første 200m. Det er en
stor forbedring, da Rasmus altid har trukket fra mig i starten.
Lige før 1.000 meter mærket fik jeg
godt glid i båden og begyndte at trække
fra ham. 500m før mål var afstanden til
ham øget til en hel bådlængde. Rasmus
satte farten yderligere op, men jeg svarede igen, så jeg holdt mit forspring til målstregen.

Henrik Stephansen - Stictor - lige før
målstregen.

Min tid var 7:08, hvilket er en rigtig god
tid taget i betragtning, at der var en let
modvind.
Det andet løb blev afviklet her til aften
denne gang i lidt kraftigere modvind, regn
og af og til et par tordenskrald i det fjerne. Det øgede spændingen op til løbet.
Jeg fik igen en god start, men denne
gang virkede det til, at fanden havde taget
ved Rasmus, da han op mod de første
500m trak en halv bådlængde fra mig.
Jeg holdt hovedet koldt og holdt trykket. Ved 1000m lå vi side om side og
knoklede det bedste, vi har lært. Langsomt trak jeg fra ham, fik mere fart i båden og holdt trykket til mål.
Ved målstregen vandt jeg løbet med 3-4
bådlængder. Det må siges at være en
overbevisende sejr.
Jeg er med i LM1X til EM den 9. til 12.
september. Og WM den 1. til 7. november.”
Henrik takker og har sendt denne korte
beskrivelse, før det atter var tid til træning
på Bagsværd sø. Henrik påskønner den
fine opbakning og interesse fra klubben –
og hilser alle!
Man kunne både se og høre opbakningen fra Furesø. Der var Furesø roere ved
start såvel som ved mål. Det blev heppet
og jublet, da roerne nærmede sig målstregen.

Stictor jubler over at have vundet den
første mach. Furesø roerne jubler fra
land

OBS!!
Reserver søndag den 3 oktober
Denne dag holder vi VM-hygge
Dvs. at vi hygger os med vore naboklubber: Holte, Birkerød og Rungsted.
Vi roer en tur og hygger i klublokalet
hos den klub som er vært.
I næste nr. af Furore vil der komme
nærmere .

Tillykke Stictor nu er pladsen til Verdensmesterskabet i New Zealand og EM
din!

Henrik Stephansen Roklubben Furesø
Danmark - står der på rodragten
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”Glenten” tager en dukkert ;-)

Bo og Bo svømmer muntert rundt efter åre og dunke - og Ole redder båden
Det stærke Glente hold tog en ufrivillig
dukkert efter formiddagens træning. Det
øsede ned under hele trænings passet, så
alle roerne var drivende våde. Da holdet
på sædvanlig elegant vis skulle fra borde,

Marianne redder holdet og Ole lægger
åre på plads
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tippede båden rundt og Glenteholdet lå
pludselig i vandet.
På første parket sad Gig-holdet og overværede den smukke vandgang. Jørgen O
– træner for Gig-holdet – bemærkede tørt
” Der kan man se hvad der ske når man
ikke har fået tilstrækkelig undervisning i
Giggen”. HA HA HA.

Bo redder en åre

Bo, Marianne og Ole
Alle tog det med et smil og som Bo
sagde da han dryppende stod på broen
”Vi fik da prøvet lynudløsen til at frigøre
fødderne”. Desværre fik Marianne en
flænge i foden på uransalig vis.

Bo, Bo og Marianne
Begejstringen en stor da holdet skulle
trøstes med varm kaffe og en wiener basse til hver da drengene – Marianne tog
hjem for at pleje sin sårede fod.
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Vandpest
Akvarieplanten Vandpest i Store Kalv
Massivt angreb af vandplanten
"vandpest" i Store Kalv i Furesøen tvinger robådene til at følge passager med frit
vand for at nå Vejlesø eller søen rundt.
Heldigvis kan vi fra Roklubben Furesø
ro i den resterende del af søen. Roningen
hos Holte Roklub og Roklubben Birkerød
har anderledes trange kår.
Planten Vandpest dør normalt ud ved
koldere vand og efter 1. september håber
vi på at planterne begynder at dø ud.
"Vi har aldrig oplevet noget lignende i
Store Kalv." Beretter de ældre roere.

Vandpest ved Birkerød havn
Klubberne i Storekalv appellerer til
Rudersdal Kommune om at sikre, at problemet ikke bliver lige så stort til næste
år. Det kan for eksempel ske ved at indsætte maskiner, der "klipper" søbunden
for de ubudne planter. Et arbejde, der skal
gøres tidligt på sæsonen, hvis det skal
være effektivt.
Problemet er opstået som en følge af, at
Furesøen er blevet renset og iltet. Det har
skabt gode vækstbetingelser for vandpesten. Ved det store miljøprojekt, som
med penge fra Københavns Amt og EU
har været i gang siden 2003.
Rent vand og en vanddybde på tre-fire
meter er åbenbart ideelle forhold for
vandpesten, der oprindeligt stammer fra
Nordamerika og er kommet til Danmark
som akvarieplante.
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Vi håber at det er et forbigående problem og søen kommer i balance.

Jeg Modtog en mail!!
Hej Johannes
Det var utroligt dejligt at møde alle de gæve Furesø-roere i Præstø. Vedlagt billeder fra
en dejlig weekend.
Desværre fik jeg ikke taget billeder da Gitte, Flemming og Sonja var her, men de fik to
fine ro-dage med Anni og Jan. Vejrprofeten hjemmefra Furesøen forudså regnvejret om
onsdagen, så de fik en fin afslutning tirsdag aften.
Mange varme ro-hilsner til alle Furesø-roerne fra Annette & Flemming
PS Vi glæder os til at se Jer igen!
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Præstøtur 2010
Langtur og venskaber
Hvert år i august annonceres en tur til
vores venskabsklub i Præstø. Konceptet
er meget enkelt, alle frigivne roere, der
har lyst pakker rotøj, lidt skiftetøj og fylder en termotaske med mad til weekenden. Telt kan medbringes eller lånes i
vores klub.
Nogen kommer fredag, andre kommer
først lørdag morgen, hvor alle er klar til
roning kl.9.
Lørdag
I år var Adda så venlig, at koordinere
kørslen for os der først kom lørdag, og
Johannes havde slået teltet op, så ”mit”
værelse var klar da jeg kom. Værterne
Flemming og Anette fra Præstø Roklub
tog sammen med ”fredagsholdet” venligt
imod os, vejret var strålende, og flere
”nye”og ”gamle” roere havde kastet sig
ud i projektet, - til stor glæde for alle.
Nu kunne der sættes bådhold og tre 4
åres gik på vandet med kurs mod Feddet
Havn. Her gik vi i land på en lille sandstrand og nød en pause med visit til den
lille havn. Her fik vi en hyggelig sludder
med havnefogeden og hans smukke hund.
De kom cyklende for at se om alt var som
det skulle være, da vi havde lagt os på
stranden og ikke i havnen slap vi for
”havneafgiften” – nå, det var vist mest for
sjov han lige nævnte det.
Turen tilbage gik forbi Fjordkroen, med
kik til St. Peders kapel og op langs Hollænderskoven og hjem. På vejen fulgte vi
en række store gule bøjer på størrelse med
en høstak. De skulle være pejlemærker
for morgendagens svømmere. Der er
mange fugle i området, og vi holdt øje
med om havørnen skulle vise sig, men nej
desværre, ikke denne gang. Spoven så vi
til gengæld flere gange i løbet af weekenden.
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Hjemme i klubben kom madpakkerne
frem, og vi holdt pause 1 – 1 ½ time. Nogen benyttede pausen til at supplere med
fisk fra den lokale fiskehandler, andre fik
købt det de manglede til grillen om aftenen.
Om eftermiddagen roede vi en tur til
Maderne. Fjordområdet adskiller sig en
del fra vores Furesø. Udover de mange
fuglearter, bøjer, sømærker og koste er
der en broget flok af køer, ja jeg mener
køer, køer der græsser og bader kun få
meter fra os. De er søde og nysgerrige og
lader sig gerne fotografere. Her er også
lavvande mange steder, og sten man skal
passe på, så det er dejligt, at vi både har
lokale roere med og rokammerater, som
har været her så mange gange, at det snart
må føles ”som eget farvand”.
Vi holdt en pause på Maderne inden
turen gik tilbage til klubben. Stemningen i

Tina, Lone, Adda og Rolf på Maderne
båden var høj, og selv erfarne roere kan
kommandere styrbord, når der menes
bagbord, og så ku’ vi jo fejlagtigt få kurs
mod Bornholm i stedet for Præstø. Ja, og
en ramte bøjen, og blev belært om begrebet bøjebajere.

Efter landgang var der bad og omklædning, Vagn startede grillen, og ved 19
tiden var vi alle klar til at spise.
Det viste sig, at der var havnerock i
Præstø netop denne weekend, så koncerten med Sussi og Leo fristede. Vi gik alle
en tur ned til havnen, nogen fik en is, og
jeg forsøgte mig Back –stage . Det lykkedes at komme ind på første række og nyde et enkelt nummer inden Rune og dørmanden kom for at hente mig. Resten af
koncerten nød vi fra en af sejlernes broer.
Aftenen var mild, og der var en god stemning på havnen.
Søndag
Vækket af fuglesang og vanens magt

deres forberedelser mens vi ventede på at
komme afsted på dagens rotur.
Det var gråvejr, men vi var optimister,
der var kun lovet 2 mm regn, og det ville
falde inden kl. 12.
Vi kom af sted lidt før kl. 10 og tog kurs
mod Feddet Fyr, som sammen med campingpladsen ligger på den østlige side af
Feddet. Regnen tog til, og vi måtte finde
regnjakkerne frem. Heldigvis var det ikke
koldt, så selvom vi blev lidt våde, og 2
gange gik i land på stranden med bare ben
og tæer holdt vi humøret højt. I godt selskab kan man klare det meste. I år var det
dog kun Flemming der, traditionen tro,
fandt badebukserne frem. Den fine sandstrand frister normalt de fleste til en badetur, men ikke denne gang.
Vi var tilbage ved klubben ved 14.30
tiden, og her hjalp de lokale Præstø roere
os ind med bådene. Det hele skulle gå lidt
tjept, da det stadig regnede en hel, så hurtigt at jeg glemte mine rosko som stod til
”tørre” i båden. Flere var glade for at de
havde pakket deres telt sammen allerede
om morgenen.
– de meteorologer kan desværre ta’
fejl !

var jeg tidlig oppe, og nåede et fjordbad
inden Johannes var guide på en morgenbyvandring. Lone og jeg fik alle de gode
historier om byens navn, Svend Gynge,
filmoptagelser, åer, slotte, og det fine
hotel. Vi var også på kirkegården, her
måtte vi ”planke den”, vi kom alle helskindet over og tilbage ad stien til roklubben. Her havde Tommy lavet kaffe, og vi
fandt hver især frem hvad vi havde af
boller, yoghurt, æg mm. Rolf og Susanne
gik til bageren, så de der havde lyst kunne
få et stykke frisk morgenbrød.

Efter et bad, en kop kaffe og et stykke
lagkage (resterne fra fjord-svømmestævnet) kørte vi hjem. Det regnede og
sigtbarheden var dårlig, men Adda kørte
os sikkert hjem.
Tak til alle for en hyggelig weekend
med masser af roning ( 46 km) og godt
humør!
Tina/95

I dag skulle der være fjordsvømning,
dvs. en række svømmere skulle svømme
ca.4,3 km på tværs i fjorden. Vi fulgte
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Nye Både i klubben.

Båden som Bo H, Ole K, Mads og Marcus står ved er den lille nye 2x. Ida er bøjet over
Falken og til højre ligger Glenten.
I april blev vi i klubben 2 både rigere –
vi fik nemlig 2 stk. 2x.
Bådene er konstrueret i Kina af samme
producent som har konstrueret Glenten
(4x).
Begge både er opbygget som kapronings både. Det vil blandet andet sige at
de er bygget i klubfiber og ikke vejer mere end absolut det nødvendige.
Begge både er beregnet til at kunne
bruges af roere som har scullerret eller af
en instruktør med scullerret og en roer
under træning. Derudover vil både blive
benyttet af instruktørne i forbindelse med
teknik træning og outriggerskole.
Bådene har forskellige målgrupper –
rent vægtmæssigt – en båd til 70 til 80 kg
og den anden til 80 til 90 kg.
Båden har ikke fået navn endnu – dette
giver dig en mulighed for at komme med
dit forslag.
Navnet bør være et passende navn til en
hurtig dobbeltsculler op det skal være en
20

fugl som opholder sig på eller ved Furesøen.
Så hvis du har et bud så send en mail til
bestyrelsen@rofu.dk .
God fornøjelse Bo Jystrup (96)

Så til noget helt andet – et lille ønske –
hvis du er outrigger roer og ror i de af
vores både som har fastmonteret sko – så
Husk venligst at have sokker på når du
ror – vi vil ikke dele sokke-øl i Roklubben Furesø.
Med venlig hilsen – Bo Jystrup (96)

Marianne H og Ole K – arbejder med den lille nye 2x – måske mest Ole ……….

Husk
Kanindåb
Lørdag d. 28 august
17:00
Er du ikke døbt så meld dig til på
klubbens hjemmeside.
Er du døbt så kom og vær med til
at gøre det til en festlig dag for de
nye roere.
Kanindåbsfest 19:00
Aftenen fester vi med og for de
nye roere.
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Lyngbytur
26. september 2010
Kl. 9.00 - ca. 16.00
I mange år har et par lyngbyture
været et fast indslag i Roklubben
Furesøs rosæson.
Turen starter som en almindelig
Søndagstur med at vi mødes i
klubben kl. 9.00. Her skriver vi os
på listen, og der sættes bådhold.
Disse bådhold ror så til Frederiksdal, hvor morgenkaffen/- teen
indtages.
I stedet for at ro tilbage til Furesøbad, som på en almindelig søndagstur, bæres bådene ned over
rampen ved slusen.
2- 2½ meter nærmere havets
overflade forsætter turen ad Mølleåen mod Bagsværd Sø og Lyngby Sø, der begge er en del af roklubbens daglige rofarvand.
Den medbragte frokost spiser vi
i en af klubberne i Lyngby eller i
Bagsværd.
Turen er altså ikke en langtur
men måske en lang tur for nogle,
der er med for første gang.
.
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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 Oktober.
Stof til bladet skal være redaktionen i
hænde senest 10 september.
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
August
Lørdag d. 21 Skolekaproning på Bagsværd
sø
Søndag d. 22 9:00 Havnetur
Onsdag d. 25 18:45 Teknik træning
Lørdag d. 28 14:00 Sikkerhedskursus
Lørdag d.28 17:00 Kanindåb
Lørdag d. 28 19:00 Kanindåbsfest

September
Fredag d. 3 - Søndag d. 5 Silkeborgtur
Lørdag d. 4 12:00 Svømning starter
Mandag d. 20 20:00 Medlemsmøde
Søndag d. 26 Lyngbytur
Rotider i sæsonen
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. 17:30 - 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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