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NR. 6 Oktober 2010 - 42. ÅRGANG

Supperoning.
Lørdag den 30. oktober, før standerstrygning.
Vi indbyder til suppespisning ved Kollekolle.
Servering i bålhytten på bakkeskråningen kl. 13:30.

Tilmeldingsliste ophænges i rohallen, listen nedtages 16.
okt.

Pris 25 kr. opkræves af kassemester Kurt Nielsen
NB: Medbring venligst lige penge.

Medbring selv drikkevarer.

Mødetid i rohallen kl. 12:00, bådholdene er sat.
Suppeholdet: Jesper og Henning
OBS! Der er ingen svømning denne lørdag.

Ungdomssvømning
Første mandag i måneden 17:00 - 18:00
Svømning for primært ungdom
i Værløse Svømmehal (klubben betaler indgangen).
Der er mulighed for at blive til kl. 19:00 hvor svømmehallen lukker.
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Standerstrygning
Lørdag, 30. oktober
fra kl. 16.00
kl. 16.00: Standerstrygning
kl. 16.30: Reception
ca. kl. 18.00: Fællesspisning af medbragt mad
Vin, øl og vand til klubbens
helt specielle priser
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Dobbelt Danmarks
Mester i roning

(DIF) afholdes der Forbundsmesterskabs løb
(DFfR) og Talent Udvikling for de unge 12-‐
16 år.
Danmarksmesterskabet er først indledende
løb om morgenen og senere finale om eftermiddagen. Løbet for letvægtsroerne var
tidligt, og tre kvarter senere roede de tunge
roere. Det er ikke normalt muligt at stille
op i begge løb, da de ligger for tæt på
hinanden.
Henrik Victor Stephansen og konkurrent
Morten Jørgensen stillede op i begge løb.
Derimod trak den kendte roer Rasmus
Quist sig.

Danmarksmesterskabet 2010 blev afholdt på Danmarks Nationale Rostadion
Bagsværd sø, lørdag den 25. september. Furesø-‐ roeren Henrik Victor Stephansen stillede
op i Single Sculler som letvægts Roer og i
den Åbne tunge klasse. Spændende!
Selv om Henrik er letvægtsroer (dvs.
hans vægt er under 72,5 kg.), er hans styrke overvældende. Det har han bevist med
stribevis af ergometerverdensrekorder og
mesterskaber. Så han er en svær modstander for de stærke roere, han stiller op imod.
Teknisk bliver Henrik stadig bedre. Han har
siden juli i år trænet i singlesculler, som
stiller store tekniske krav til roeren. Henriks styrke gør ham i stand til at holde og
øge farten i båden løbet igennem. Her må
andre give op, da musklerne simpelthen
ikke kan mere, det gør bare for ondt.
E n gruppe glade Furesø--‐roere var taget til
Bagsværd sø for at få nogle fornøjelige timer
med kaproning og for at overvære og heppe
på vore roere til eftermiddagens finaler.
Selvfølgelig godt klædt på og en god kop
kaffe til at hygge sig med. Omgivelserne i
skoven ved søbredden er ideelle.
Fra tidlig morgen blev der afholdt løb.
Foruden løbene til Danmarksmesterskabet
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Den bedste beretning er Henriks egne ord
startende med de indledende løb allerede
klokken 9:24:
”Det første løb var indledende løb til
LM1X(let mænd sculler). Vi stillede fire
både op til start i begge heat, hvor de tre
første ville gå videre til finalen.
Min plan for dette løb var, at jeg skulle
kvalificere mig til finalen med så lille forbrug af kræfter som muligt. Dette gøres ved
start på 100% kraft --‐ og så justere mit
banetempo, således jeg er imellem de tre
første.
Alt gik efter planen, og allerede kort
efter starten kunne jeg gå over til mit sædvanlige bane tempo, og efter et stykke tid
kunne jeg gå endnu længere ned i tempo
uden at risikere min finale plads”
Efter frokost samledes Furesø Roklubs
medlemmer ved målstregen. En stor gruppe
oppe på tribunerne og en anden farverig
gruppe ved bådebroen. Spændingen steg, da
klokken nærmede sig 14:30, som var starttiden
til den spændende DM finale i letvægts sculler.
Danmarks Radios reportagevogn med parabol var ligeledes stillet op med to kameraer.
Her igen er den bedste beretning Henriks
ord: ” Efter en tiltrængt frokost og en power-

nap, var det tid til finalen i den lette sculler.
Jeg vidste, at OL guld vinderen, Morten
Jørgensen (Guldfirer roer) med al sandsynlighed var min største konkurrent. Modsat
mig har han altid har været en rigtig god
starter. Det betyder, at han uden problemer
normalt kan trække fra mig på det første stykke. Derfor var det vigtigt for mig at få en god
start! Lykkedes det at komme godt fra start,
skulle jeg finde et energisk banetempo,
hvor jeg kunne trække ind på ham og forbi
før mål.
Planen var klar! Da det røde lys i startboksen skiftede til grønt begyndte vor kamp –
hurtig start --‐ ned over banen -‐ og først over
målstregen.
Jeg fik en god start! Det betød at Morten var noget foran, men kun én bådlængde ved 250 m. Ved 500 m var jeg allerede
oppe på siden af ham. Der gav flere kræfter, mit gode banetempo øgedes, og jeg
fortsatte med at trække fra ham hele vejen ned
til målstregen. Jeg kom hele seks (6 sek.)
foran Morten, og vi var langt foran resten
af feltet”.
Efter medaljeoverrækkelsen og kåringen
som Danmarksmester i Letvægts sculler var
der kun kort tid for Henrik til at komme ned i
den anden ende af banen, hvor han skulle
stille op med de tungere og mere muskuløse roere i Mændenes Single Sculler Åbne
klasse (M1X finalen).
Igen med Henriks egne ord: ”Godt tre
kvarter senere lå jeg igen klar til start i min
singlesculler. Denne gang i den tunge klasse, hvor jeg ligeledes fik selskab af Morten.
Men denne gang, var der endnu en stærk
kandidat til guldet. Det var Mads Rasmussen, der er tidligere verdensmester i
LM2X og OL bronzevinder i Beijing.
Det kunne blive et rigtig tæt løb.
Løbsplanen var den samme som i det indledende løb.

Jeg havde igen en fornemmelse af en god
start. Det virkede som om, jeg lå godt i forhold til de andre både. Men jeg kunne også
se, at Morten havde givet den en ekstra
spand kul i starten. Selom mit banetempo
var hurtigt, hentede jeg ham først ved 700 m.
Han holdt fast til 1000 m. Så kunne han
ikke holde presset, og jeg kunne trække
fra ham de sidste tusind meter. Ved målstregen havde jeg trukket godt fra ham og
stod igen øverst på præmiepodiet med Morten ved siden af mig.
Jeg kan altså kun være fuldt tilfreds med
mine to overbevisende sejre til dette års
danske mesterskaber”, beretter Henrik
Stephansen.
Sejren smagte måske specielt godt i år, da
der allerede sidste år var lagt op til duel mellem Henrik og Morten. Desværre sluttede duellen, inden den rigtig begyndte, da Henrik
knækkede en åre, inden han havde roet 250
meter. Selv en supermand kan ikke ro med én
åre. Denne kedelige afslutning på løbet
sidste år, fik Henrik taget grundigt revanche
for i år.
Dette var beretningen om Henrik Stephansens finaler i singlesculler ved de
Danske Mesterskaber, hvor Furesø igen
stod øverst på sejrsskamlen. Ikke mindre
end to gange.
Tillykke Henrik med det flotte resultat!
Og til slut ønsker vi dig held og lykke
med roningen til Verdensmesterskabet
som afholdes om tre uger i New Zealand.
Kim
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Mosekonen brygger
4 bådhold, 16 personer, en turist, 16
madpakker, en pakke snus, en rulle gaffatape samt styrmandsslik, var rammen om
årets legendariske rotur på søerne ved
Silkeborg.
Solen skinnede bag tågedisen, da vi
vågnede lørdag morgen. Bådene blev
gjort klar, og sat i Gudenåen. Efter de
første rotag indtraf den første katastrofe,
da Peter blev spurgte om han havde husket at tage den berømte, og navnkundige,
sønderjyske ølkage med til kaffepausen.
Peter blegnede i tågedisen. Kagen var
bagt, men vi måtte tilbage og hente den i
roklubben. Ud på Gudenåen igen på den
smukkeste morgen, hvor solen var ved at
få overtag og afløse den lette dis.
Den morgen bryggede mosekonen, og
længere fremme på åen kunne man se de
smukkeste elverpiger ro i 2-åres- og en 4
-åres inriggere.
Turen gik fra Silkeborg til Ry igennem
Brassø, Borresø, Julsø og Birksø. De
hårdarbejdende roere havde kun 1 kaffepause, hvor Peters ølkage med stor appetit
blev indtaget. Frokosten var i Ry Roklub,
og derefter vendte turen tilbage til Silkeborg Roklub, hvor madholdet gik i gang
med at tilberede aftensmaden.
Argentinsk oksefilet, hvid kartoffelsalat,
grøn/rød salat og rigeligt med Barolo.
Det var en middag og råhygge af højeste karat, indtil trætheden fik overtag i
mandskabet, så de måtte finde madrasserne frem og lægge sig til at sove forskellige steder i rolubben, selv altanen blev
taget i brug.
Næste morgen gik turen først rundt om
Paradisøerne, hvor vi nød det fantastiske
vejr, med kaffe og Meyers chokolade
cookies midt på søen.
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I det fjerne hørtes tuden fra hjuldamperen Hjejlen, der nærmede sig med roklubben som tilskuer. Alle fire både lines op,
nu skulle der arbejdes.
Ærmerne blev smøget op, og ud af den
kulsort røgsky kom Hjejlen på majestætisk vis sejlende imod os. Kommandoen
blev givet: ”klar til at åbne svirvlen” ,
”åbnden”, ”klar til rejsning”, ”rejs åren”.
Det var et syn for guder, da roerne lavede
kongehilsenen til Hjejlen, samtlige passagerer stod i den ene side af båden, med en
mindre undseelig gråskægget herre i midten og hilste. Det var den berømte roer og
turist, Vagn, der var midtpunkt på Hjejlen. Hvad turisterne og tilskuere ikke så,
var at kajakfolkene på Gudenåen i sympati med den smukke seance, rejste deres
pagajer til hilsen. Det er et af de øjeblikke, hvor der ikke er et øje tørt.
Tak til Helle, Marianne og Bent for
dejlig motion, behageligt samvirke, naturoplevelser, god mad og en vel tilrettelagt
tur.
Jesper
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Glimt fra Silkeborg - turen
September 2010
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Atter i år blev Roklubben Furesø beæret med besøg
af Kong Neptun og hans følge.
Ikke mindre end 17 nye roere blev i år døbt.

10

De 17 nye roere er!
660 Casper Ljungbæk

(Ro navn)
Havkat

639 Stinne van Seelen Havn

Rødspætte

628 Jesper Thies Hansen

Ålekvabbe

631 Kasper Seidel

Stenbider

640 Bente Johannessen

Helleflynder

648 Kent Voigt

Torsk 2

645 Lea Wikke

Rokke

630 Emilie Hvilshøj Hansen

Ising

622 Sofie Råberg Mikkelsen

Rødfisk

665 Elin Brunbech
641 Anne Christine Duer
646 Rene Lusty
656 Frederik Thell Jensen
664 Emil Søndergård Hansen
644 Jørn Frustruo

Tangkvabbe
Ulk
Klumpfisk
Tun
Ørred
Hornfisk

647 Johan Friberg Sørensen

Sej

606 Karl Ludvig Damgaard

Sild
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Medlemsmøde
den 20. september 2010
(Ref. Adda Nielsen)
Kim bød velkommen til ca. 50 fremmødte roer i Furesø Marinaen´s lokaler.
Der blev budt på kaffe og dejlig kage. Et
godt møde hvor mødedeltagerne var spørgende, friske og aktive. Der var en en god
og livlig debat.
Kim indledte og fortalte: For nogle år
siden lavede vi en medlemsundersøgelse,
for at få et klart billede af hvordan klubben skulle udvikle sig.
Vi har lagt vægt på natur, motion og
samvær. Disse tre nøgleord har vi brugt
som retningsanviser.
Klubben er i rivende aktivitet fra tidlig
morgen til sen aften hos ungdomsroerne,
kaproerne og motionsroerne. Undervisning er intensiveret i alle typer af roning.
Bestyrelsen ønsker et dynamisk møde i
dag og alle er velkomne med ønsker og
ideer.

Der kom en mangfoldig række af ideer og
ønsker frem som beskrives:
Indkøb af både, årer og træning
Gigbåd med styrmand (tung nok til 90
kg)
Kvalitetsbåde frem for kvantitetsbbåde
Bådparken bør renoveres – rydde op i
gamle både – hvilke skal vi bevare
Bådbank mellem andre klubber med lån
for øje
Singlesculler 80 kg, 90 kg
Singelsculler ála Endnu en ”Den grimme ælling på vogn” ønskes
Bigblades til Søkongen og Rørdrummen
Bigblades til ungdom ønskes
Fiberårer til sivsangeren ønskes
Bigblades til inrigger ok
Maconårer contra bigblates – roer ønsker bigblates
Træningsmaskiner til muskeltræning,
der kan stå på platformen
Kaniner efter Roskolen
Instruktører forpligtes til at gå på vandet
med kaninerne de første 6 uger
Kaninerne skal kunne frigives indenfor
de første 6 uger
Korte ture til start. Turen til Vejlesø er
for lang

Kim overgav herefter ordet til ordstyrer
Jesper Bøgelund. Jesper startede med at
uddele blanke papirer til hvert bord hvor
roerne kunne nedskrive deres ideer og
ønsker til klubbens fremtid
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Instruktørerne skal huske at instruere i
bådene i den første tid efter
Hvorfor holder nye roere op efter kanin
og frigivelsesperioden?
Outrigger roning
Roere skal have roet x-antal km og bliver frigivet af instruktør

Reglement for frigivelse ønskes
Hvordan lærer roerne at passe på outriggerne? Bådene er skrøbelige
Er der fortsat ønske om aftenkaproningen, 8-10 deltog i år
Flere træningsaftener, JA-tak
Weekend instruktion, stor interesse og
givtigt i 2010, ønskes fortsat
Teknikinstruktion, stor interesse og givtigt i 2010, ønskes fortsat
Der er ønske om flere træningsaftener
Inriggertræningen var godt både for nye
som gamle roere
Roerne hjælper hinanden under roningen og retter hinanden.
Det er bedre at hjælpe en roer til at ro
bedre end at tie
Der ønskes flere kvalificerede trænere.
Medlemmerne opfordres til at blive instruktører.
Professionel træner til outriggerroerne
CDér til musikanlægget, der kan bruges
til træning
Formiddagsroning
Hvordan etableres/organiseres der pensionistroning på formiddage, hvor roerne
møder ind og der sættes møde.
Kan hjemmesiden bruges til dette, skal
der oprettes en telefonliste. Kan ”Forum”
på nettet bruges til dette, f.eks. ”Jeg går
ud og roer dato og klokkeslæt
”
Bådreservationer og kaproer
Kan andre roer bruge kaproningsbådene? Og hvorfor ikke?

Der roes 5-7 x ugentligt. De enkelte
bådpladser er nøje indstillet tilden enkelte
kaproer, så derfor må der ikke røres ved
indstillingerne.
Dårligt vejr på Furesøen
Ungdommen forespørger om muligheden for med outriggere, at gå gennem
slusen ved Frederiksdal eller ind i Farum
sø.
Hvis vandet er dårligt på Furesøen, så er
det ikke muligt at komme til Frederiksdal.
Styrmanden skal have B-styrmandsret
En outrigger er kostbar og koster kr.
40.000-80.000
Der vil ikke være plads til outriggeren
nedenfor slusen, så roere kan ikke komme
ned i båden, samtidig med at der ikke er
plads til de lange årer på vandet, fordi der
både er kajakroere og kanoroerne på kanalerne
Evt. Låne båd i anden klub eller kunne
køre trailer med egen bil
Brovagter og roprotokol
Hvormange brovagter skal møde ind 2
eller 3 stk. Må brovagterne gå ud og ro?
Skal der være nogen tilbage på broerne? (Roreglement: ja, det må de, der skal
mindst være 1 brovagt der bliver på land)
Hvem indskriver bådene? Styrmænd er
ansvarlig for indskrivning af bådene.
Når brovagten har sat bådene og styrmændene samt udmeldt hvem der er styrmænd, kan brovagterne godt indskrive
bådene der går på vandet.
Hvem skal være brovagter, dem med de
laveste nr.?
PC og Internetredaktion
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Ny PC ønskes, der er ofte problemer
med at komme på hjemmesiden
Internetredaktion skal udarbejde en
spændende hjemmeside. Inspiration fra
andre hjemmesider, Web-redaktør
Der ønskes indlæg fra roerne til Furore
Hjertestarter
Er der hjertestarter i området? Nej –
Klubbens medlemmer opfordres til at
kunne og lære Førstehjælp og kunne yde
hjertestopbehandling. Der er mulighed for
gratis kurser.
Svømning, ergometer, robassin, fysioterapeut og meteorolog
Er der en backup for Jens Hemmingsen?
Nej.
Medlemmerne blev opfordret til at blive
livredder. Er der nogen som har lyst!
Kan der være svømning på andre dage
og tidspunkter? Meget svært med bookingen, vi mistede kl. 10-12 på lørdage da vi
kom i Farum svømmehal.
Er der en livredder andet sted i svømmehallen? (det vil altid være muligt at

tilkalde en livredder, via intern alarmering (se alarmeringsprocedurer),
hvis det skulle blive nødvendigt)

Når livredder ikke kan være til stede
er det en god ide at udsende en nyhedsmail
Ergometer: Der ønskes instruktion
og tekniktræning i at kunne benytte
ergometre rigtigt.
Benyt indskrivningslisten på pulten,
indskrivning og reservation kan ikke
foregå elektronisk
Robassin: Benyt indskrivningslisten
på pulten, indskrivning og reservation
kan ikke foregå elektronisk
Fysioterapeut: Der ønskes fysiotera
peut til at forebygge dårlige ro-vaner
og slitage i led og muskler (skal have
viden om roning)
Sommer og Vinteraktiviteter
Grillaften ønskes, mad før/efter roning.
Forslag fredag aften
Snak om rotider hvis grillaften i klubben
Madklub, Hvem har lyst til at starte op?
Julestue – Henning vil gerne være julemand

Meteorolog: Der ønskes viden om
vejr og vind
Langtursroning, tilmelding og langtursrochef
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Der ønskes flere langture
Skal vi lave årlige langture i klubben?
Tilmelding til langture, hvorfor er princippet lavet om? Det er det fordi ellers vil
det altid være de samme som får tilmeldt
sig først (i dag kan dette ske via hjemmesiden) og dermed lukker for tilgang til
roere som aldrig har været med på en tur
– f.eks. nye roere
Hvem vælger hvilke der skal være med
på langturen, bestyrelsen eller Rochefen?
De der har arrangeret turen vælger i
samråd med Rochefen, langtursstyrmænd
og roere, (ud fra erfarne roer, rutine, ikke
erfarne roer, tidligere deltagelse på langture)

Kan tøjet tages retur: JA = internethandel, NEJ = hvis der er påtrykt navn på
tøjet
Der er 3 steder i verden hvor klubtøj
kan købes
Forslag: At Udvalget klubtøj genoptages

(Roreglement: Langture - enhver deltager i en langtur skal godkendes af bestyrelsen)
Der ønskes trailer, let model, som kan
sættes på alm. Motorkøretøj. Bo er i gang
med at undersøge modeller.

(Love for Roklubben Furesø: §15 Be
styrelsen er pligtig at føre Mødereferat fra
generalforsamling og bestyrelsesmøde)

Klubtøj
Konceptet klubtøj ønskes et eftersyn.
Det er bøvlet at købe klubtøj. Størrelsen
passer ikke. Hvordan er kvaliteten af tøjet. Mange roere bestiller ikke tøjet.

Referater på hjemmesiden
Medlemmer vil gerne se referaterne fra
bestyrelsesmøderne?
Referaterne ligger på hjemmesiden.
Bestyrelsen har adgang til disse.
Skal referaterne være tilgængelige på
hjemmesiden, forskellige problematikker?

DFfR
Hvordan vil DFfR fungere efter strukturændringen?
Strategisk bestyrelse, 7 i bestyrelsen,
udvalg under.
Der kan følges med på DFfR´s hjemmeside www.roning.dk
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Vinteraktivitet for alle medlemmer Slibesøndage 2010/2011!
Så nærmer tiden sig hvor vi skal til det igen ! Vi skal igen
hjælpe hinanden med, at vedligeholde det som vi alle med
stor glæde bruger i løbet af sæsonen – nemlig vores både.
Hvorfor slibesøndage ?
Det er ganske enkelt – vores både ror sammenlagt flere 1000 Km hvert år, hvilket
selvfølgelig resulterer i en del slidtage.
De værste skrammer, knubs og reelle skade bliver selvfølgelig udbedret i løbet af
sæsonen – men hele det grundlæggende arbejde bliver udført af os medlemmer på slibesøndagene og hver onsdag af onsdagsholdet.
Denne vigtige indsats er en forudsætning for at alle vores både kan komme på vandet
når sæsonen starter, og at investeringen i vores både er en god forretning hvilket vil
sige, at bådene holder så længe som muligt.

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

Hvornår er det så Slibesøndag ?
14. november 2010 – store vaske dag – husk udetøj og sko - det kan blive vådt
5. december 2010
9. januar 2011
6. februar 2011
6. marts 2011
Vi starter kl. 9.00 i klubben. Der vil være kaffe, te og en øl/vand pause. Vi slutter
12/12.30.
Til sidst !
Mød op – vær med – giv noget tilbage til bådene som har tjent dig godt i sæsonen –
og så har vi det også hyggeligt mens vi arbejder!
På materiellets vegne
Bo Jystrup
Materielforvalter.
16

Årets sidste Lyngbytur –
og min den første.

og efter den hårde tur, skulle der spises/
drikkes lidt igen. Nogle skulle have en øl,
andre rosiner og andre kaffe, frugt og
andet godt.

21 roere drog lystigt af sted mod Lyngby en dejlig søndag morgen uden regn.
Det i sig selv var et stort plus. Solen så vi
ikke, men det var lyst, så et eller andet
sted var den jo bag skyerne.
Det er ingen overraskelse, at første stop
var i Frederiksdal – hvor det var nødvendigt at styrke sig med lidt kaffe og mad,
og vi kunne ligesom heller ikke komme
så meget videre uden at stoppe. Det var
også hyggeligt, at de roere, der ikke skulle med på Lyngbyturen også holdt deres
pause sammen med os. I øvrigt var det
også hyggeligt at der var ungdomsroere
med.

Turen gik videre Bagsværd Sø rundt,
stødte på nogle meget specielle kajakroere, der vist ikke kunne se os. Det vil sige
at de holdt farten, roede direkte i mod os,
men kiggede ikke på os. Men mon ikke
de vidste hvad de gjorde, de ramte os i det
mindste ikke.
Ud igen under broen og videre til Lyngby Sø, hvor vi styrede direkte mod Lyngby Roklub – ikke den, kun med damer (til
stor sorg for nogle).

Det, der var mest interessant for mig
var, hvordan båden skulle håndteres for at
komme ”igennem” slusen. Herefter var
jeg i ukendt farvand, fik fornøjelsen af at
styre og finde ”indgangen” til Bagsværd
Sø. Uden at skade hverken båd eller
mandskab (i hvert fald fysisk for mandskabets vedkommende) kom vi ind til
Bagsværd Sø, efter at have haft for lidt
fart på under broen, så vi måtte trække os
frem. Pause blev holdt og alle bådende
blev samlet igen ved Bagsværd Roklub,

Der blev holdt frokost i hyggelige omgivelser flankeret af søvejen ind til Lyngby
Torv og hvor vi betragtede de ikke fyldte
turbåde og nogle kajakker.
Så gik turen hjemad. Denne gang lærte
jeg så hvordan man kom den anden vej
gennem slusen. Så var jeg jo på hjemmebane igen. Og tænk, hvor blev jeg glad,
da vi roede ud i Furesøen igen, i den forstand, at det er da den bedste og smukkeste sø af dem alle, og hvor er det skønt, at
det netop lige er dén sø vi ror på til dagligt.
Karin 619
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Glimt fra
Lyngbyturen

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 November
Stof til bladet skal være redaktionen i
hænde senest 10 november.
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!!!
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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
Oktober
Lørdag d. 30 12:00 Supperoning
Lørdag d. 30 16:00 Standerstrygning
Lørdag d. 30 18:30 Fællesspisning

November
Lørdag d 6 Materiale kursus 1 (DffR)
Søndag d. 7 Materiale kursus 1 (DffR)

December
Rotider indtil Standerstrygning
Tirsdag Ungdom Kl. 17:30 - 19:30
Torsdag Ungdom Kl. 17:30 - 19:30
Søndag Senior og Ungdom kl. 9:00 - ca. 11:00
I oktober er der ikke officielt senior roning på hverdage.
Men mange mødes mandag og onsdag kl. 17.
Vinter aktiviteter:
Mandag 18:00 - 20:00 Seniortræning i Roklubben
Tirsdag 17:30 - 20:00 Ungdoms og kaproningstræning i Roklubben
Onsdag 19:00 - 20:00 Ungdomsboldspil Lille Værløse Skole
Torsdag 17:30 - 20:00 Kaproningstræning
Lørdag 12:00 - 14:00 Svømning i Farum svømmehal. Alle
Søndag 10:00 - 12:00 Fællesroning Alle
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