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På vej til podiet ved ”Copenhagen Regatta”: Mads Rude Wind, Frederik Theil Jensen,
Emil Søndergård Hansen og Thor Lolk Hansen.
Foto: Kim A.

Stephansen i guldrus i Hamburg (opd. søndag 10.05)
af Brian Martin Rasmussen - pressechef i DRC
Henrik Stephansen, Roklubben Furesø, var den altdominerende roer i eftermiddagens A-finale i letvægtssinglesculler ved world cuppen i Hamburg. Den fysisk
stærke roer flækkede feltet og den 3-dobbelte verdensmester i klassen, Duncan
Grant (NZL), som desillusioneret måtte se Stephansen trække længere og længere
væk på de 2.000 meters roning.

Roning: Nådesløse Henrik Stephansen tog world cup-guld for første gang
i sand magtdemonstration
Stærke Stephansen bare øgede og øgede og i mål var han flere længder foran
og vandt med 5 sekunder. Det var især et meget stærkt push på den 3. 500 meter, da watt-manden gik fra at være en længde nede til at være to længder oppe
på Duncan Grant, at Stephansen brillerede. Det var Stephansens første world
cup-guldmedalje.
Top-3, letvægtsherresinglesculler
1) Henrik Stephansen, Danmark 6.59:63
2) Duncan Grant, New Zealand 7:04.70
3) Jonathan Koch, Tyskland - 7:07.99
"Det er en hel vild præstation, at han
smadrer den 3-dobbelte verdensmester Duncan Grant med så meget.
Henrik afgør løbet på den tredje 500
meter, hvor Grant normalt knækker
sine modstandere, men Henrik trykker
ham fuldstændig psykisk ved at gå fra
at være en længde bagud til at være
to længder foran på kun 500 meter.
Gennem vinteren har vi arbejdet meget med hans motorik i ergometret,
hvor det ikke handlede om at ro
stærkt. Det har været hårdt ikke at ro
så stærkt som han plejer, fordi vi har
arbejdet mere med teknikken, men
det giver pote nu, og vi kan se nu, at
det var det rigtige at gøre. Henrik har
en god konkurrencepsyke og kan
fuldstændig gå ind i sig selv, hvor han
kun er lige her i dette tag, og det er en
rigtig god egenskab," fortæller landstræner Thomas Poulsen om Stephansen, der i romiljøet kaldes wattmanden pga. hans utrolige fysiske
styrke, der har givet ham 5 verdensmesterskaber i ergometer mens han har forbedret verdensrekorden 3 gange.
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En hilsen fra Henrik
Stephansen
Hej Kim
Her er en lille beskrivelse af min sidste
dag i Hamborg.
Jeg er nu kommet hjem fra Hamborg,
hvor jeg i går roede semifinale i let singlesculler. Dette løb vandt jeg, hvilket
betød, at jeg senere samme dag skulle ro
i A -finalen, hvor jeg vidste, at jeg kunne
møde hård modstand fra mine konkurrenter, heriblandt fra en Newzealænder
der har roet denne bådtype med succes i
mange år, og en fra Tyskland, der også
har vist, at han kan ro hurtigt, da han
sidste år vandt WM i dobbeltfirer.
I løbet af foråret har jeg arbejdet meget
på at få en bedre start, da jeg sidste år
typisk kom bagefter i løbet af de første
500 m, hvorefter jeg så har brugt et langt
stykke på at hente ind på mine konkurrenter for så at komme op i midten af
feltet eller op i den første del af feltet.
At bedømme på mine løb hernede har
min træning mht. starten og de første
500 m givet pote. På de første 500 m.
var jeg næsten ikke bagud i forhold til
de andre hurtige både i finalen. Og jeg
kunne derfor bruge min gode fart ned
over midten af banen til at bringe mig i
fronten af feltet i stedet for blot at skulle
hente ind på det. I finalen var det altså
lykkedes mig at hente rigtigt godt ind på
den førende båd allerede halvvejs, og her
lægger jeg et tryk, der får mig forbi New
Zealand, som jeg hurtigt får en komfortabel afstand til, således at jeg kan
”sidde ovenpå” resten af løbet. Som jeg
vinder suverænt ; )
Mvh. Henrik (415)

Ny kasserer
Marianne, valgt på generalforsamlingen
for to år siden som kasserer, har besluttet
at stoppe. Som klubbens love foreskriver, indtræder suppleant Karin Beck som
klubbens kasserer. Kassereren er valgt
på generalforsamlingen og kan ikke erstattes uden nyvalg.
Karin Beck har overtaget ansvaret for
opgaverne, men er ikke regnskabskyndig. Hun har derfor med bestyrelsens
accept overdraget opgaverne til Ellen
Risum, som tager sig af regnskab og
kasse, og Peter Ley, som varetager medlemskontingentdelen.
Ellen Risum har haft med bankdrift,
regnskab og kasse at gøre hele sit liv, og
Peter Ley vil på sin rolige og bestemte
måde inddrive medlemmernes kontingent, og sørge for at medlemsregisteret
er opdateret.
Klubben takker for de to år, Marianne
har varetaget opgaverne med regnskab,
kasse og medlemskontingent. Opgaverne har været udført 100% på Mariannes
omhyggelige og kompetente måde. Vi
kan glæde os over at se Marianne træne
flittigt og samtidig give sig tid til at instruere medlemmerne på træningsaftenerne.
Kim A. (127)

Ang. langdistancekaproninger (næste side)
Er du blevet interesseret, så kan du læse
mere på nedenstående internetadresse.
Vi vil prøve at følge op på det i et senere
nr.
http://www.roning.dk/da/Aktiviteter/
Konkurrenceroning/
Langdistancestaevner/
Langdistanceturneringen.aspx
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Sikkerhedstræning.
Lørdag den 13. august
kl. 14.00

Igen i år vil Roklubben Furesø invitere medlemmerne til
at træne sikkerheden.
På denne dag er det muligt at
prøve:
 • At tage redningsvest på i
vandet og svømme med den
på.
 • Se hvordan en oppustelig
redningsvest virker.
 • Kæntringsøvelse i en singlesculler.
 • Aflægge 300 meter svømmeprøve.
 Svømme mellem 2 årer
 Kæntringsøvelse i en 2åres inrigger.
Alt dette kan du prøve denne
dag.
Hvor dagen forsætter
med kanindåb kl. 17 og efterfølgende fest.
SÅ LAV EN HEL DAG UD AF
DET!!!
KOM OG FÅ EN MASSE HYGGELIGE TIMER I ROKLUBBEN
MED DINE KLUBKAMMERATER.
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Kaproning i Nakskov
– set fra styrmandsposten.
I løbet af sommeren er vi 3 roere fra Furesø Roklub, som har planlagt at deltage i
DFfR langdistancekaproning i 10 km for
inriggere-. De 5 langdistancestævner skal
foregå i henholdsvis Nakskov, Sønderborg, Kolding, København og Præstø.
Mandskabet består af Rolf ReutherNielsen, Søren Boysen og Susanne Vind.
Langtursbåden Skalleslugeren er udvalgt
til formålet.
I efteråret blev jeg spurgt om jeg ville
agere styrmand for Rolf og Søren, som
begge havde et ønske om at deltage ved
de 5 x langdistancekaproninger. Lidt tøvende sagde jeg ”ja” med løftet om at jeg
også selv ville få lov til at ro på de almindelige træningsaftener med de 2 herrer –
og altså ikke kun sidde på styrmandsposten. To gange om ugen har vi således
trænet på Furesøen i Skalleslugeren og
Rolf og Søren har lagt kræfter i og sveden
har løbet fra deres ansigter. Et ganske
tilfredsstillende syn set fra styrmandsposten.
Den første regatta skal foregå i Nakskov
og lørdag d. 28. maj ankommer vi så til
Nakskov Roklub tidligt om morgenen. Da
vi har fået udleveret et kort over ruten og
vores startnr. finder vi frem til bådtraileren. Med hjælp fra andre roere får vi løftet Skalleslugeren ned og sat den på en
vogn.
Herefter skal bådene vejes. Vi står alle 3
og holder vejret lidt da det bliver Skalleslugerens tur. Bådene skal veje min. 85
kilo og Skalleslugeren vejer 86 kilo. Det
er meget flot og også dejligt at vide at vi
ikke skal ro rundt med for mange kilo. En
af de andre glasfiberbåde har en mervægt
på hele 32 kilo!

Inden starten går får vi tid til at opvarme
lidt i Nakskov Havn. Der er efterhånden
en del både i det relativt lille område,
hvor opvarmningen kan foregå og vi er
alle ved at være godt tændte til den første
regatta.
Det viser sig at Skalleslugeren ikke har en
nummer-holder monteret i stævnen. Jeg
må derfor desværre sidde og vifte med
vores startnr. på de anviste 3 observationsposter på ruten, så det kan blive korrekt noteret. Det må vi hellere få ordnet
inden næste regatta i Sønderborg.
Bådene sendes af sted med 2 minutters
mellemrum og da starten går for Furesø
Roklub sidder jeg selv rank og spændt og
Rolf og Søren lægger kræfter i deres rotag. Det første stykke ud af havnen er til
at gå til, men da vi kommer længere ud
begynder vinden at tage til og bølgerne
bliver større og større. Rolf sidder som nr.
1 og må tage fra for vind og bølgeskvulp.
Det varer dog ikke længe før også Søren
og jeg får det kolde havvand at mærke.
Vandet er lavt i Nakskov og man skal

derfor følge sejlrenden uanset bølgernes
retning. (Jeg sender her en kærlig tanke til
Furesøen, hvor man stort set altid kan
finde lidt læ). Efter at have kæmpet os
gennem de stride bølger når vi frem til
den gule bøje, som er vendingspunktet.
Her skal jeg igen fremvise startnr. for
observationsposten i den omkringliggende båd. På bedste vis sidder jeg og fægter
med vores startnr., mens jeg hiver i roret
af alle kræfter. Så går turen tilbage til
havnen og jeg ånder selv lidt lettet op –
nu er vi da halvvejs. Rolf og Søren har
skiftet ansigtskulør og de kæmper mod
bølgerne, som nu synes at komme fra alle
retninger. Endelig nærmer vi os Nakskov
Havn igen og vinden aftager betydeligt.
Både Rolf og Søren hænger i af alle kræfter og vi kommer over målstregen som nr.
8 ud af 16 både.
Flot kæmpet de herrer - og inden længe er
vi klar til næste regatta i Sønderborg.
Susanne (588)

Rolf og Søren inden starten går i Nakskov.
Foto:Susanne
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Flotte placeringer til
Hjelmsöregattan 2829. maj 2011
I år valgte kaproerne igen at prøve
kræfter i det svenske.
Vi mødtes fredag eftermiddag d. 27. maj
på parkeringspladsen ved Furesøbad, kørte kl. 17 og var efter ca. 2 timers rejse
fremme i Örkeljunga, hvor Hjelmsjö ligger. Dagen før var bådene blevet pakket
på trailer i Bagsværd sammen med DSR’s
både. Så da vi nåede frem, stod trailer
med både og ventede på at blive aflæsset,
så bådene kunne blive rigget til. Drengene, Blanke, Hagan og Henrik, var hurtig
klar og fik prøvet det svenske vand. De
gamle damer, mor-Hagan (Jane) og Marianne, besluttede dog at vente til lørdag
formiddag, dels pga. regnvejr og dels pga.
starttid om lørdagen lå om eftermiddagen.
Emil og Frederik skulle ro Glenten med
Mads Wind og Hagan og måtte også pænt
vente med at prøve vand til lørdag, da
Mads først skulle ankomme lørdag eftermiddag. Glenten skulle kun deltage i løb
om søndagen.
Vi havde heldigvis indlogeret os i hytter
på den nærmeste campingplads, hvorfra
der kun var få minutters gang til bådene.
Heldigvis, for det valgte at regne meget
natten mellem fredag og lørdag, og det
kan være svært at holde alt tørt i et telt.
Lørdag morgen var der mandskabsledermøde kl. 8.00, og da Marianne viste sig,
at have en spidskompetence udi det
svenska språket, tog hun og træner-Mads
til dette møde. Det viste sig at tilmeldingerne ikke var så mange til regattaen, og
der blev taget en hurtig beslutning om at
eftertilmelde Blanke til junior A-løbet om
søndagen.
Regattaen skulle om lørdagen starte kl
10.00, men blev forsinket 2 timer pga.
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problemer med banerne. Der var simpelthen nogle wirer, der var gået løs, så én af
banerne kun var 1 meter bred, hvilket selv
en singlesculler ikke kan nøjes med. Det
gav roerne nogle udfordringer med at få
placeret måltiderne bedst muligt i forhold
til start, men den udfordring var selvfølgelig lige for alle.
Vejret var koldt og blæsende, og vi måtte
alle sande, at det er en god idé også at
træne i hårdt vejr til dagligt.
Den første roer, der skulle i ilden lørdag,
var Blanke, som skulle ro indledende løb
i junior B, 1000 m. Målet var naturligvis
at vinde og komme i A-finalen. Blanke
lagde sig i front og holdt sig foran modstanderne igennem løbet. Der var ingen
grund til at bruge al krudtet, og da modstanderne ikke pressede så meget, kunne
Blanke passere målestregen flere længder
før sine modstandere i kadance 21. I finalen et par timer senere gentog han succesen og vandt 20 sekunder foran nr. 2.
Dernæst blev det damernes tur, men da
der ikke var noget Masters-løb for damer,
måtte Jane og Marianne deltage i 2000 m
løb i dobbeltsculler for damer. Mastersløb er ellers på 1000 m med handicap
efter alder. Forventningerne var derfor
heller ikke så store. Fra starten og de første 1000 m var der efterhånden ret store
bølger og en solid modvind. Ved 2000 m
skulle de søde startpiger og –drenge holde
bådene, indtil starten gik. Men det var
ikke nemt, og startdrengen, der skulle
holde Gulspurven, endte da også med at
ryge i vandet, og dermed fik vi opklaret,
hvorfor bådholderne har redningsvest på!
Dernæst besluttede følge-båden, at der
skulle være flydende start. Så gik det ellers over stok og sten – eller bølgetop ogdal. Det var mest et hårdt slid. Efter 1000
m røg det ene hjul på Mariannes sæde, og
Gulspurven var nødt til at gå ud af løbet.
Kort efter dette løb blev det unge Hagan
og Henriks tur i dobbeltsculler junior B.

Der var ikke indledende løb i deres klasse, så de gik direkte i finalen, som de
vandt efter flot roning.
Dagen sluttede altså med 2 guldmedaljer
til Furesø.
Mads Wind ankom med toget, og drengene fik rigget Glenten til og prøvet vand.
Aftensmaden blev indtaget på et pizzaria
downtown, og vi gik mætte og tilfredse i
seng.
Søndag morgen blev startlisten nærlæst,
og det gik op for os, at der kun var et løb
mellem Hagans og Henriks dobbeltscullerløb og det løb, som dobbelfireren skulle deltage i. Vi foretog derfor en hurtig
omrokering af mandskabet på Glenten,
hvor Hagan blev skiftet ud med Blanke.
Søndag var der sat et tæt pakket program
for Blanke. Han skulle først ro finale (der
var ikke noget indledende løb) i junior A,
dernæst indledende løb i junior B, så finale i junior B og til sidst finale i dobbeltfirer med Emil, Frederik og Mads. Alle
fire løb blev vundet, og dermed fik Blanke 3 guldmedaljer den dag. Emil, Frederik og Mads kunne også glæde sig over
guldmedalje i dobbeltfirer junior B- løbet.
Hagan og Henrik stillede igen op i junior
B- dobbeltsculler og kom på en 2. plads,
altså en sølvmedalje til dem.

roerne får de fornødne informationer om
løbene. Jane sørgede for indkøb til morgenmad og frokost, og Marianne og Jane
lagde biler til transporten. Roklubben
betalte for transport af bådene og startgebyr til løbene. Roerne betalte selv mad,
færge, brændstof og leje af hytter.

Marianne og Jane forsøgte sig også søndag med 2000 m dameløb dobbeltsculler
og kom ind på en 4. plads ud af 4 deltagende både. Nogle var så venlige at sige,
at det så pænt ud, tak for det!
Alt i alt blev der i weekenden høstet 6
guldmeldaljer og 1 sølvmedalje til Roklubben Furesø, og efter at have pakket
bådene på traileren og spist en velfortjent
sen frokost pakkede vi bilerne og vendte
næserne hjemad.

Mvh.
Jens S. Hemmingsen (red)

Jane (657)

Svømning i Farum
Svømmehal
I år vil der allerede være mulighed
for at komme i svømmehallen

fra lørdag den 20/8-11
mellem kl. 12.00 og 14.00.

Undertegnede har selv tænkt sig
at dukke op, og jeg håber at se
nogle af jer, der plejer at komme nye medlemmer er også velkomne.
Der vil komme yderlig info omkring,
hvornår vi starter på den nye sæson senere.

Sidst vil jeg lige fortælle lidt om arbejdsfordelingen og betalingen til sådan en
weekend. Træner-Mads sørgede for, at
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Marcus Blanke.

Foto: Kim A. 127

Referat fra
Generalforsamling
torsdag den 24. februar 2011 kl. 19.00
Restaurant Furesøbad Marina
Der er dags dato 173 medlemmer i roklubben, og heraf er 11 passive og 162
aktive.
Mindst en fjerdedel skal være tilstede ved
generalforsamlingen for at være beslutningsdygtig,
1. Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslår Jens Risum – valgt
ved akklamation.
Dirigent konstaterede, at generalforsamling var indkaldt efter lovene og derfor
lovlig.
2. Beretninger
Formand (Kim Andersen)
Rochef (Martin Diedrichsen)
Ungdomsleder (Nanna Vilen)
Kapronings chef (Henrik Rong)
Materiel forvalter (Bo Jystrup)
De enkelte beretninger kan læses i selvstændige dokumenter.
Kommentarer til beretningerne:
Hvor mange u-roer er der ? : 29
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Opfordring til at støvsuge både !: Det er
ok - bådene skal være rene tørre når de
stilles på plads.
Hvad er resultatet af medlemsmødet i
2010 – hvad er der sket med punkterne –
hvilke beslutninger er truffet. ? Referat er
skrevet – punkter er behandlet på bestyrelsesmøder.
Beretningen vedtaget ved akklamation.
3. Fremlæggelse af regnskab 2010 til
godkendelse og budgetforslag for 2011 til
orientering
Regnskab fremlagt af Marianne Henney godkendt ved akklamation.
Kommentarer til regnskabet og budget:
John Kissow ønsker det fremgår at vores
egenkapital er kr. 235.000,00 og at dette
fremgår tydeligt af regnskabet: Bestyrelsen har noteret bemærkningen og vil tage
det under overvejelse.
Jørgen P. Olsen synes det er uheldigt at vi
ikke kan holde budgettet for fx kaproning
samt at vi budgettere med underskud for
2011.
4.
Lovændring af §12.1

Nuværende formulering

Ændret formulering

§ 12

§ 12

1. Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed og er
beslutningsdygtig når mindst
1/4 af de stemmeberettigede
medlemmer er til sted. Ordinær
generalforsamling afholdes
inden udgangen af februar og
indkaldes med 14 dages varsel
gennem medlemsblad eller ved
skriftlig varsel til samtlige medlemmer.

1. Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed og er
beslutningsdygtig når mindst
1/4 af de stemmeberettigede
medlemmer er til stede. Ordinær generalforsamling afholdes
inden udgangen af februar og
indkaldes med 14 dages varsel
ved information
på klubbens hjemmeside og
udsendelse af e-mail til de medlemmer, som har angivet email adresse.

Kommentarer
Formulering
følger DIF /
DFfR anbefaling.
Indkaldelse udsendes således
ikke mere pr
brev.

Dirigent bad om en vejledende afstemning for at se om forslaget kunne vedtages. Den vejledende afstemning viste, at
forslaget ikke ville kunne vedtages med
det nødvendige ¾ flertal af de fremmødte
stemme berettigede. Forslaget blev derfor
ikke sat til endelig afstemning.
5. Indkomne forslag
”Jeg foreslår, at Roklubben Furesø snarest indkøber en hjertestarter til efterfølgende opsætning i roklubbens bådhal på
et af bestyrelsen valgt sted.”

Torben Sørensen opstiller – valgt ved
akklamation
Kaproningschef Henrik Rong

Forslag stillet af John Kissow Petersen
medlem nr. 203. Bekræftet modtaget af
formand 16.02.2010.
Der var en stemme for, en der undlod at
stemme, resten imod – forslaget er nedstemt.

Revisor Tina Porsbak
Genopstiller – valgt ved akklamation
Revisor Ellen Risum

Genopstiller – valgt ved akklamation
Suppleant (senior) Karin Beck
Genopstiller – valgt ved akklamation
Suppleant (uroer)Frederik Hermansen
Genopstiller – valgt ved akklamation
Valg af revisorer og revisorsuppleanter

Genopstiller – valgt ved akklamation
Revisorsuppleant Helle Nielsen
Genopstiller – valgt ved akklamation

6. Valg af bestyrelse
På valg i ulige år er:
Formand Kim Andersen
Genopstiller – valgt ved akklamation
Rochef Martin Diedrichsen
Genopstiller ikke

7. Eventuelt
Km-gæt: 2010 – højest : 522.000 – lavest:
52.000 – det rigtige tal er: 91709 Km.
Vinder: 91470: #217: Henning.
Uddeling af Kilometer-gaver blev foretaget af Martin og Bo.
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Der blev sagt farvel til Martin og tak for
indsatsen.
Tak for indsatsen til husforvalter + husbond.
Tak for indsatsten til Erik og Johannes for
indsatsen med Furore.
Situationen med Furore blev drøftet:

Kirsten Halsnæs vil gerne skrive
artikler.


Erik vil stadig gerne hjælpe til
med at ansøge biblioteksstyrelsen.
Kim opfordres til at få en snak
med Johannes.



8. Dirigent fratræder hvervet
Tak til Jens for en vel gennemført generalforsamling.
Referatet kan også ses på klubbens hjemmeside. Her finder du også beretningerne
fra de forskellige udvalg.

Ny båd ved navn Helge,
en 4+ gig- type
Båden er fra 1974 og bygget i Odense.
Vi har lånt den af Holte Roklub, da vi
igennem et stykke tid har spurgt, om vi
måtte prøve en bådtype som den. Det var
GIG- holdet, som ville prøve kræfter med
en åre i en 4+ GIG- type.
Vi kan låne den, til vi finder ud af, om det
er noget for os – og så købe den – eller vi
siger tak for lån.
Båden er i meget fin stand. Men pas på,
den er sårbar på mange måder. Først og
fremmest er der ingen messing på kølen,
så den skal stilles med forsigtighed på
bukkene. Der er heller ingen bundbrædder, og træder man i bunden, ødelægger
man båden, så der må kun trædes, hvor
der er trædeplader.
Bådtypen er for de roere, som ønsker at ro
outriggede både med en åre. Det er meget svært og kræver både rutinerede roere
og et hold, som kan ro sammen. Det er
samtidig vigtigt, at roernes størrelse er
nogenlunde ensartet. Der er styrmand,
således at rostilen kan rettes til, og der er
god kontrol over båden.
Når Helge skal i vandet, kan den bæres ud
med lidt forsigtighed eller sættes på en
inriggervogn og køre op og i vandet.
Tak til Holte Roklub som stiller en flot
båd til rådighed helt gratis og på den måde hjælper os med at prøve en ny bådtype
af!
Kim A. (127)

Helge blev hentet af Jørgen O, Søren, Peter, Karl, Torben og Kim A.
Foto´s: Kim A.
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Kanindåb
Er du døbt?

Kan du svarer nej, så læs her!
Nu kommer Kong Neptun og hans hof forbi Roklubben Furesø, og han vil
indvie alle kaniner som rigtige roere. Så hvis du ikke er døbt, skal du
tilmelde dig.
Men du kunne jo nok tænke dig at vide, hvornår Kong Neptun kommer
forbi?
Det vil ske lørdag den 13. august kl. 17.00.
Det eneste du skal, efter du har tilmeldt dig, er at møde op i noget tøj,
du ikke bliver ked af, at du ikke kan bruge bagefter.
Dåben er en tradition, som alle roklubber har brugt i over 100 år,
derfor holder vi også denne tradition i live i Roklubben Furesø.
Kanindåben har der altid været lidt mystik omkring for nye kaniner, og
det er bestemt en del af dåben. Derfor kan vi ikke forklare så meget
om dåben, andet end at det er ufarligt, og at man helt sikkert vil blive
udstillet på en harmløs måde over for resten af klubbens medlemmer.
Efter kanindåben vil vi så feste til den store guldmedalje.
Det vil sige, du også skal tilmelde dig festen. Der vil blive hygget hele
natten i klubben samt delt dåbsbeviser ud.
Mød op og se på, hvis du er døbt, og vær med, hvis du ikke er døbt. Det
er en sjov oplevelse, som du skal opleve.
Har du yderlige spørgsmål, så kontakt Martin N. Diedrichsen
23278431 / email gron@krudt.dk
Du kan tilmelde dig begge arrangementer på klubbens hjemmeside (ved
at logge dig ind på medlemsdelen).
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Klubbens TAK
til de roere som har ydet
en god frivillig indsats for
klubben i sæson 2010
Der var en god opbakning til Roklubben Furesøs ”Takke- middag” fredag
den 10. juni til de medlemmer, som har
udført frivilligt arbejde for klubben i
løbet af den foregående sæson.
Traditionen tro er det de ansvarlige for
vore aktivitets- områder, som inviterer
de medlemmer, som de mener har ydet
god indsats. Det er vor allestedsnærværende rochef, materielforvalter, ungdomsleder og kaproningschef, som giver navnene på de flittige medlemmer.
Nogle af de områder, der er lagt vægt
på, er: træning af medlemmer, vedligeholdelse og udbedring af slid og skader
på vore både, bestyrelsen, redaktionen
af Furore og hjemmeside, trænere og
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instruktører til vore roskoler, ungdomstrænere, husforvalter med hjælpere samt kaproerne … og sikkert andre, som jeg ikke kan komme i tanke
om nu.
Som tak inviterede Roklubben Furesø
på en hyggeaften med grill. Den blev
afholdt på terrassen med grill sat op ud
mod søen. Der blev serveret øl af mange typer, vand og lidt vin. Maden blev
leveret af restauranten Furesø Marina,
som leverede alt det nødvendige. Til
kaffen havde vi købt tærter fra Farum
Konditori.
Fra start til slut oplevede jeg en fantastisk stemning og glæde ved at være
sammen. Tak til alle de medlemmer,
som har tid og lyst til at udføre et arbejde for klubben og deres rokammerater.
Kim A. (127)

Havnetur
Nu har I muligheden for at opleve vores flotte hovedstad fra vandsiden.
Havnetur 2011 bliver den 28. august kl. 9.00
I år låner vi både i roklubberne SAS og ARK, begge på det ydre Islands Brygge.
Man møder i den klub, man vil få besked på, kl. 9.00. Her vil bådene blive sat i
vandet.
Den præcise tur planlægges senere, men det er sandsynligt, at turen ser nogenlunde
sådan her ud: Først ror vi en tur i Sydhavnen, hvor vi bl.a. vil kunne se nogle af de
mange nye bygninger fra vandsiden. Herefter ros der tilbage til roklubberne på Islands Brygge (SAS og ARK), hvor vi holder dagens første pause.
Efter lidt mad går turen videre gennem Frederiksholms Kanal, rundt om Christiansborg med mere, og muligvis ror vi ud til Trekroner Fortet. Efter at være kommet ud
i hovedløbet igen, ros der over til Holmen, hvor Roklubben Halvtolv har givet os
lov til at sidde og spise vores frokost.
Efter en god pause med frokost går turen videre rundt i Holmens Kanal.
Når vi er kommet ud af Holmens område, ror vi til Christianshavns Kanal.
Når alle er kommet ud af denne kanal, er der kun den korte tur at ro tilbage til den
roklub, man startede i, og jeg håber, at alle har haft en flot, hyggelig og dejlig tur.
For at kunne deltage skal man tilmelde sig. Derudover skal man havde aflagt svømmeprøve. Desuden er det et krav, at man kan skifte plads i båden.
Du skal selv sørge for transporten hen til den klub, du skal starte i, og du skal også
selv sørge for forplejning og andet, du måtte få brug for på turen.
Vi skal have bådholdene til at gå op med en langtursstyrmand i alle både.
Det betyder også, at du ikke kan være sikker på at komme med, før bådholdene er
sat. Vi har fået lov at låne 8 både til i alt 30 roere, så hvis der er flere tilmeldte, vil
der blive tale om lodtrækning. For at vi kan udnytte alle pladserne, kræver det dog
også, at der er mindst 8 tilmeldte langtursstyrmænd.
Sidste tilmelding er den 14/8.
Derefter vil bådholdene blive sat, og I vil kunne se på hjemmesiden, hvilken klub I
skal møde op i, og i tilfælde af overtegning, om I er kommet på venteliste. Bemærk
at tilmelding er bindende, når tilmeldingsfristen er udløbet. Bådholdene bliver sat
på forhånd, så hvis man udebliver, betyder det, at andre ikke kan komme ud at ro!!
Evt. spørgsmål kan stilles til rochefen på mail rochef@roklubbenfureso.dk
Afbud efter sidste tilmelding SKAL gives til rochefen.
For at kunne tilmelde dig via hjemmesiden skal du være logget ind. Det kan gøres
på medlemsdelen.

13

Fisa Tour 2010
Min seneste rotur gik til Australien, nærmere bestemt delstaten Queensland.
Jeg fløj fra København via Singapore til
Brisbane, hvor turen startede. De første
par dage var af mere privat karakter. Jeg
boede hos en af arrangørerne, Ainsley, en
gæv roer, som jeg første gang mødte i
New York for 4 år siden, og som jeg siden viste rundt i København et par år senere. Nu ville hun så gøre gengæld, og
både hun og hendes mand Eddie tog sig
kærligt af mig, og jeg følte mig hjemme
lige fra starten, og meget velkommen i
deres familie.
Fisa- turen startede med indkvartering på
et hotel i Brisbane, og senere reception i
roklubbens lokaler, et kvarters gang derfra. Her mødtes nye og gamle deltagere til
en snak over grillmad, fadøl og rødvin,
det er altid spændende at se hvem der
kommer, hvor mange man (gen)kender,
og også at lære nye roere at kende. Denne
tur skilte sig ud på et punkt, jeg fik en ny
søster. For første gang var jeg eneste danske kvindelige deltager, så jeg vidste ikke
på forhånd hvem jeg skulle dele værelse
med. Det viste sig at være en jævnaldrende ropige fra Canada ved navn Mona.
Flere mente, at hun og jeg lignede hinanden, og vi var så meget sammen, at alle
troede vi kendte hinanden i forvejen, deraf tilnavnet ”the sisters”.
Næste dag gik selve roningen i gang, startende med officielle taler, og stort morgenbord. Det telt der var sat op til lejligheden, var tænkt som ”skygge” for os og
maden, men blev i stedet vores ly for regnen. Nå, men roere er jo ikke sådan at
stoppe, så af sted kom vi, 60 roere i 12
både – alle outriggere – 4’er med styrmand.
Jeg kom af sted med Hussein fra Tyrkiet,
Homain fra Ægypten (bosat og tilmeldt
fra Canada, Nouri fra Japan, og med
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dansk styrmand ved roret, nemlig Bjørn
fra Århus. Det gik strygende derudad,
selvom Hussein var noget utilfreds med
strokens - Nouris - lange seje træk. Vi
havde ingen skift, eller pauser på land, så
vi ankom til frokost, efter 22 km, som båd
nr. 2!
Det viste sig at være en rigtig god beslutning, regnvejr og blæst tog til, og flere
både havde store udfordringer med at
komme helskindet frem. En enkelt uerfaren roer røg i vandet undervejs, men ingen kom til skade.
Faktisk var vejret så dårligt, at eftermiddagens distance blev aflyst, bådene kom
på trailer, og vi tog biler og taxi tilbage til
byen.
Vejrudsigten lød: ”Brace yourself for a
weekend of shower power”
Vejret er ingen herrer over, og det er kendetegnede for langture i det hele taget, at
man skal være beredt på lidt af hvert, og
ta’ det med et smil, hvis ikke man vil ha’
ødelagt sin ferie. Samværet og hyggen,
som roere er så gode til, hjælper på det
hele.
Jeg vil ikke beskrive hver enkelt rodag i
detaljer, men blot sige, at vi sammenlagt
fik roet ca. 100 km mod forventet 180
km, så ja, der var basis for sightseeing og

”the sisters”
Foto: Tina

studie i menneskers reaktion på uventede
begivenheder.
I Queensland kører alle bilerne med teksten ”Sunshine Coast” på deres nummerplader, det grinte vi en del af, da det regnede en stor del af tiden, særligt den første del af turen.
Efterfølgende blev landsdelen ramt af
uvejr og oversvømmelser der overstiger,
hvad vi danskere vist kan forestille os, så
set i bakspejlet var det, vi var udsat for
kun begyndelsen, og de indfødte fik siden
ødelagt materiel for millioner, mistede en
rosæson, og mange deres hjem for flere
uger. Den slags verdensnyheder gør et
stort indtryk, når man for få måneder siden stod og hyggede sig i en roklub, som
siden blev oversvømmet, da floden gennem Brisbane løb over alle siden breder i
januar.

der at ro, og senere kommanderes der
måske ”paddle on water”, eller på dansk,
årerne på vandet.

Tilbage til roningen, et par citater/
udtalelser siger måske mere end mange
ord:
En styrmand kan f.eks. spørge ”hvem kan
ro mellem 18 og 22?”, - det er ikke klokken der her er tale om. Oversat går det ud
på, at styrmanden ønsker at vælge en
stroke, der kan holde en passende kadence.

Det er ingen sag at få bådene i vandet
når man er mange.
Foto: Tina

Hvis nogen siger ”Teabag rowing” mener
de, at den pågældende roer dypper åren
uden at trække vand, og når styrmanden
råber ”get together” betyder det hold takten, følg stroken etc.
En aften vi var ude at spise mødte vi Rachel, som havde været styrmand den dag,
og hun sagde: ”I don’t think I got any
new friends today..”, og med det mente
hun, at de havde diskuteret en del i båden,
at nogen ikke havde adlydt hendes ordre,
eller var utilfredse med den….
Mange gange er det også helt fredsommeligt som ”come forward” – til roning klar,
and ”row” eller blot ”go” – og vi begyn-

Senere kom bedre vejr og vi var nu flyttet
til den populære bade-surferby Noosa.
Herfra roede vi til en kæmpe sø, som vi
næste dag krydsede. Det var lidt grænseoverskridende da krydset var 10 - 15 km,
heldigvis havde vi følgebåd med, det er
der altid på Fisa’s ture, sikkerhed er vigtigt.
Senere gik det også op for os, at det var
en meget lavvandet sø, så vi havde ikke
behøvet at bekymre os. Alle klarede da
også turen i fin stil, omend dem der roede, i noget der mindede om Sivsangeren,
var noget brugte den dag. Lidt sjovt, for
Caroline fra England, som var den ene
roer, lignede absolut ikke den sporty type,
men jeg må sige hun var sej, og gjorde
det godt. De der satte hold har helt sikkert
kendt hende og vidst hun ku’ klare mosten.
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Erfarne langtursroere vil vide, at styrmanden normalt er udstyret med en rulle kiks,
slik eller andet til at holde gejsten oppe,
her på turen blev styrmanden udstyret
med solcreme af høj faktor – der er tænkt
på alt, og det er vel også en form for sikkerhed, at roerne ikke bliver forbrændt
under turen.

grillet oksekød, sweet potatoes og masser
af spændende salater – og det er altid muligt at købe en god flaske vin, eller en stor
kold øl, så der er ingen der mangler noget. Ligegyldig hvor man er i verden, har
roere meget tilfælles udover sporten, de
elsker naturen, god mad, en lille én og
masser af hyggeligt samvær.

Mens vi var i Noosa, var flere af os heldige at prøve deres nye Coastel Boat – de
kan anbefales (se foto).
Den længste rodistance på turen var 36
km, og det var en dag med sol og blæst,
en meget fin tur!

Som nogen af jer ved, var denne tur ikke
kommet i stand uden den support jeg
modtog i anledning af min 50 års fødselsdag, så tusind tak til alle jer der bidrog, på
den ene eller anden måde!
I år går turen til landstævnet i Skive, og
næste år håber jeg at få en plads på turen
til Canada.

Aftenerne bød på god mad, en aften i
Noosa fik vi ”pil selv rejer” ad libitum –
vi sad rundt om poolen til hotellet, og det
var hyggeligt og ret sommerligt. En anden
aften fik vi helstegt pattegris, lækkert

Tina, (95)

Klar til start efter en kort pause (Coastel boat).
Foto: Tina
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Klippet fra: Frederiksborg Amts Avis

Langtur på Isefjord og
Roskilde Fjord. 27.-29.
maj 2011.
Årets beretning fra Gedesbyholdets langtur – ikke med udgangspunkt i Gedesby
på Falster - men i Nødebohuse i Kikhavn,
med planer om roning på Nordkysten.
Ankermand er Jesper Bøgelund, som i år
ikke kunne låne sommerhuset i Gedesby;
men det stopper ikke Jespers planer for
den årlige mandetur. Nej, i år var basen
sommerhuset i Nødebohuse, 5 minutters
gang fra Kattegat og den mondæne Nordkyst.
Roning på Nordkysten er vanskelig, da
vinden helst skal i syd og ikke så kraftig,
at roerne blæser til Norge. Jesper besøgte
i forvejen Hundested Roklub og fik en
aftale i stand med lån af både. Dejlige
træbåde, bygget til klubben af den lokale
bådebygger i Hundested. Skulle uheldet
være ude, og vinden gik i vest, øst eller
nord, var det nødvendigt at have en plan
B klar. Jesper aftalte med Frederiksværk
Roklub, at vi kunne låne både der, om
nødvendigt.
Det indledende planlægningsmøde i ROFU gik nemt, da mange af roerne kender
rutinerne fra tidligere ture til Gedesby.
Der blev udnævnt madskaffehold, ølskaffehold, dessertskaffehold osv. Jesper var
som sædvanlig vært, turleder og øverste
Admiral. I år blev holdet: Kurt, Ole, Tom,
Henning, Bent, Karl, Kim og selvfølgelig
Jesper.
Vi ankom i tre biler i løbet af fredagen,
efterhånden som roerne fik fri fra job og
andre gøremål. Den sidste bil, som ankom, var Bents, med Karl og Kim. Vi
kom lige i tide til en god øl og lidt hygge
foran pejsen, før vi kunne gå til bords og
nyde Jespers eminente fiskeret. En god
start på weekenden.
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Efter middagen gik vi tur langs stranden
mod Knud Rasmussens hus. Vi så Kattegat vise tænder, med frådende hvide
skumtoppe på store bølger og med hård
blæst til kuling. Vi fik masser af vind i
håret og konkluderede, at roning på Nordkysten ikke var muligt. Vi måtte krybe
ind i Roskilde Fjord for at kunne ro forsvarligt.
Lørdag morgen var dejlig – men stadig
med kraftig vind. Heldigvis havde Jesper
jo booket 2 både i Frederiksværk Roklub,
så vi satte plan B i værk.
Vi riggede bådene til, en firer og en toer
og tog af sted i hård blæst fra sydvest.
Turen gik mod sydvest mod Sølager,
langs fjorden, som er utrolig lavvandet.
Vi roede ud mod sejlrenden for at få lidt
mere dybde, men besluttede os for at gå
langs bundgarnenes yderside. Da vi nærmede os Sølager, lige før munding af
Roskilde Fjord, stak vi over til Hornsherred, i læ af Nordskoven.
Da vi kom i læ opdagede vi, at vandet
sine steder kun var 20 cm dybt, heldigvis
klart og uden sten. Forsigtigt kom vi ind
til kysten ved et primitivt anlæg og lagde
til for at hvile og få en god kop kaffe.
Efter kaffen gik turen langs kysten i læ, vi
måtte ro væk fra kysten flere gange på
grund af ringe vanddybde og mulighed
for sten under vandet. Vi nåede helskindet
til bestemmelsesstedet, nogle strandenge
Jesper havde udset sig som det perfekte
sted for en velfortjent frokost.
Turen gik samme vej tilbage, da vi ikke
ville krydse over fjorden på grund af den
kraftige vind.
Efter et godt bad gik turen til Hundested
havn, hvor vi i Bryggeriet købte et par
glas god hjemmebrygget øl. Hendes Majestæt Dronningens biler, chauffører, sikkerhedsfolk, presse og andet godtfolk var
opstillet ved havnekajen. Vi havde ikke
tid til at vente på, at chaluppen med dron-

ningen ”vist nok var lige på nippet til at
ankomme”. Vi havde vigtigere ting at
lave, nemlig et seriøst grillaftens-måltid,
som vi skulle tilberede og nyde i Jespers
sommerhus.
Om søndagen blæste det stadig, og vi
besluttede at tage til Hundested Roklub
for at rådspørge de lokale roeksperter om
dagens rotur. De advarede mod at gå mod
nord og anbefalede, at vi gik direkte mod
Skansehage og derefter i bugten til Rørvig Havn.
Bølgerne var betydelige, nogle gange
tårnede de sig op langt over båden og
vores hoveder. Det var en rigtig havroning, og vi var glade for de kraftige træårer og de gode både.
Det var en meget hård tur, hvor det ikke
var muligt at skifte pladser særlig ofte.
Efter et par timer anløb vi Rørvig Havn,
hvor vi fandt et fredeligt sted at lægge til.
Vi fandt lidt ly for blæsten og fik en beskeden forfriskning.

Der var ikke stemning for at ro længere
mod syd. Vi tog redningsvestene på og
roede tilbage til Hundested.
Efter en gevaldig gyngetur i strid blæst
kom vi velbeholdne og godt trætte tilbage
til Hundested- klubben. Her blev vi modtaget af roerne, som havde fulgt os med
kikkerter dagen igennem og var glade for
at se os. Vi fik en hyggelig snak om roning mm., og vi blev budt på frokost. Vi
havde dog planlagt at spise frokost i Jespers sommerhus, så vi takkede nej til
frokost- tilbuddet. Vi skyndte os hjem til
en hyggelig frokost, hvorefter vi gjorde
huset rent og tog hjem efter en dejlig
weekend.
Tak til Jesper for et flot arrangement med
booking i to roklubber og det dejlige hus
som base. Tak fra Henning, Kurt, Karl,
Bent, Ole og Tom fra Kim.
Kim A. (127)

.. og endelig bliver det tid til en kop kaffe og et hvil.
Bent, Tom, Karl, Kurt, Henning, Jesper og Ole.
Foto:Kim.
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Min første tur i singlesculler
Jeg har længe ønsket at prøve at ro sculler
og forestillede mig at "arbejde mig frem"
ved først at blive fortrolig med gig.
Sidste år lykkedes det ikke at komme
på outrigger- kursus, da jeg var optaget til
anden side begge weekends. Det var rigtig ærgeligt, så jeg satsede virkelig på at
deltage på kurset i år, og det lykkedes den
30/4-1/5. Lørdag roede jeg i en 4'er og
søndag i en 2'er sammen med Bo Hartz.
Bo roste mig, så jeg fik blod på tanden
og tilmeldte mig sculler- tekniktræning et
par onsdage i forventning om, at vi startede "blødt ud" i en 2'er igen. Men næænej, Marianne tildelte os en singlesculler
hver... Uhh-ha, nu var det nu... Jeg meldte
mig frivilligt til at gå sidst ud, da Marianne nok skulle bruge noget tid på at få mig
igang.
Med måsen skruet i sædet, skubbede Marianne mig fra land - dvs. vinkelret på
broen, hvor Marianne holdt fast i båden,
og jeg prøvede et par rotag. ÅRERNE PÅ
VANDET.... SAML HÆNDERNE... gjaldede Mariannes kyndige røst fra broen,
og så slap hun... Det er vist længe siden,
jeg har haft spændt så mange muskler på
én gang, i forsøg på at holde balancen.
Jeg var helt sikker på, at jeg nok skulle i
vandet (det har jeg jo prøvet før i Sivsangeren), men jeg var nu også indstillet på
at koncentrere mig og kæmpe for at holde
mig i båden.
ÅRERNE PÅ VANDET.... SAML HÆNDERNE... ÅRERNE PÅ VANDET....
SAML HÆNDERNE... korte rotag... Det
gik da meget godt. Guuud - jeg skal jo
også kigge bagud. Kort kig over skulderen, blev blændet af den lave aftensol, så
jeg må hellere kigge igen. ÅRERNE PÅ
VANDET.... SAML HÆNDERNE... - og
kig ordentligt tilbage.
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Af sted gik det i roligt tempo. Hen langs
badebroerne så jeg var tæt på land, hvis
jeg tippede rundt. VENDE.... gik også
fint. Et par gange frem og tilbage i bugten
og så dirigerede Marianne mig til at ro
mellem havnen og Fandens Hage. Marianne og Bo instruerede os fra motorbåden, og vil du tænke dig, jeg fik ros "Det
ser rigtig fint ud Ellis" råbte Marianne fra
båden. "Nu kan du godt begynde at øve
dig i ikke at skrabe med årerne". Nå nå
nå, rooolig nu tænkte jeg, mens jeg alligevel prøvede at få årerne et par millimeter
over vandet. Jeg synes ellers det gik
så fint med ÅRERNE PÅ VANDET....
SAML HÆNDERNE...
Så blev det tid at slutte aftenens træning,
og det betyder jo også at lægge til broen.
Føj da. Hvordan mon det skal foregå.
Marianne instruerede igen fra broen. "45
grader, ÅRERNE PÅ VANDET....
SAML HÆNDERNE... bagbords åre over
broen..." Men nej, jeg kunne ikke få åren
over broen, så den ramte broen og gik
langs. Marianne greb fat i riggen og reddede mig fra at tippe rundt. Pyhh ha. Jeg
havde krampe i benene, så det var svært
at komme op af båden, men det lykkedes
med en hjælpende hånd.
Det var vel nok en dejlig oplevelse. Det
var slet ikke så svært at holde balancen,
som jeg havde forventet eller nærmere
frygtet. Og når der var lidt ubalance - ja
så kunne jeg være sikker på, at det var
mig der gjorde noget forkert. Det, jeg
synes, var sværest, var at ro lige. Jeg måtte hele tiden rette op.
I klublokalet så vi video, som Bo havde
optaget fra motorbåden. Det havde jeg
slet ikke observeret (så havde jeg selvfølgelig taget læbestift på og sat håret ;o).
Jeg var koncentreret om ÅRERNE PÅ
VANDET.... SAML HÆNDERNE...
Jeg var da helt høj, da jeg kom hjem og
fortalte Kim om min debut i singlesculler.
Vi var begge tilmeldt tekniktræning 2

uger senere, så han kunne godt glæde sig.
Men desværre var vejret ikke med os 2
uger senere, så scullertræningen blev aflyst. Nu glæder vi os til tekniktræning i
august og håber på godt vejr, så Kim også
kan få prøvet singlesculler, og jeg kan
genoptage træningen. Jeg skal vist øve
mig i at lægge til og fra 20 gange i træk,
komme alene op og ned i båden, ro lige,
årerne næsten på vandet (ikke skrabe) og
meget andet. Det bliver sjovt :o)
Tusind tak til instruktørerne for jeres
ihærdige indsats, imponerende tålmodighed og gode humør.
Ellis (553)

Årets tur til Præstø Roklub
weekenden den 29/7 - 31/7 2011.
Vi ror sammen med Præstø Roklub ture på og ved Præstø Fjord.
Eks. badetur til Feddet, tur til Maderne (et lavvandet naturområde med strandenge og et rigt fugleliv), fjorden rundt m.m.
Fjorden er ca. dobbelt så stor som Furesøen, men der er kun 5-8 meter dybt.
Turen til Præstø er en ”langtur”, hvilket betyder, at du skal have din svømmeprøve på plads. Det betyder også, at vi skal have en langtursstyrmand eller en
lokale styrmand i hver båd.
Overnatningen sker ved Præstø Roklub i telt, som du selv skal sørge for. Du
sørger selv for forplejningen på hele turen. Det er normalt, at vi bruger Præstø
Roklubs store grill til at tilberede vores mad. I Præstø er der mange indkøbsmuligheder, og der plejer at være tid til at handle lørdag formiddag, hvis du
ikke kan have det hele med selv.
Da det er en tur, hvor deltagerne selv klarer det hele, skal du også selv sørge
for transporten. Jeg vil dog forslå, at deltagerne taler samme om fælleskørsel.
Vil du vide mere, er jeg sikker på, at nogle af dem, som har været med mange
gange, gerne vil fortælle om turen og være behjælpelige med gode råd. Tal
med f.eks. Hanne (105), Vagn (186), Johannes (7)
Som noget nyt i år prøver vi fredag at arrangere en fælles middag kl. 17.00 og
bytur med den lokale guide kl. 18.00 – 20.00 for de medlemmer, der kommer
til Præstø fredag.
Tilmelding gøres på hjemmesiden (medlemsdelen).
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Tekniktræning
I lighed med tidligere år afholder vi
tekniktræning seks onsdage i løbet af
sæsonen. Denne træning henvender
sig til alle, både begyndere og øvede,
der ikke har scullerret, og som har lyst
til at blive bedre til at ro.
Dog kræves det, at man er frigivet.
På disse aftener vil der være mulighed
for at få undervisning i sculler, gig og
andre outriggere og inrigger.
Da alle er frigivet til at ro inrigger, vil
vi fokusere på at forbedre den enkeltes
teknik, så åretaget bliver så optimalt
som muligt.
Evt. spørgsmål kan stilles til Marianne
Henney.
Onsdag d. 10. august 18.45
Onsdag d. 17. august 18.45
Onsdag d. 24. august 18.45
Tilmelding gøres på hjemmesiden
(medlemsdelen).

Skulpturen ”Udsyn”
Foto: Kim A.
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Hjælp os 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@roklubbenfureso.dk

Kontingent?
Kontingentet opkræves halv- eller helårlig forud:
Juniorer (indtil 18 år). . . . .500 kr.
halvårlig
900 kr. helårlig
Seniorer . . . . . . . . 750 kr. halvårlig
1.400 kr. helårlig
Passive . . . . . . . . . 300 kr. helårlig
Indskud seniorer 200 kr., juniorer
100 kr.
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 generalforsamlingen).
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@roklubbenfureso.dk
Sekretær: Adda Nielsen
Vibevangen 7
3520 Farum
tlf. 4495 6694
e-mail:
sekretaer@roklubbenfureso.dk
Kasserer: Karin Beck
Dalgas Have 2 1.tv.
2000 Frederiksberg
tlf. 3888 9200 / 2625 9200
e-mail:
kasserer@roklubbenfureso.dk
Rochef: Torben Sørensen
Mosegårdpark 17
3500 Værløse
tlf. 4447 3435/4081 3404
e-mail:
rochef@roklubbenfureso.dk
Materielforvalter: Bo Jystrup
Sandholmvej 8
3450 Allerød
tlf. 4499 2727
e-mail:
materielforvalter@roklubbenfureso.dk
Ungdomsleder: Nanna Vilen
Boserupvej 10
3520 Farum
tlf. 3023 3640
e-mail:
ungdomsleder@roklubbenfureso.dk
Kaproningschef: Henrik Rong
Toftegårdsvej 28
3500 Værløse
tlf. 2488 9334
e-mail:
kaproningschef@roklubbenfureso.dk

Suppleanter: Frederik Hermansen
Ryetvej 35 st. th.
3500 Værløse
tlf. 2272 1097
e-mail:
suppleant_u@roklubbenfureso.dk
Husforvalter: Ellis Damgaard
Boserupvej 13
3520 Farum
tlf. 2328 4268
e-mail:
husforvalter@roklubbenfureso.dk

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

Ansvarshavende redaktør:
Jens S. Hemmingsen
Lyngholm Park 55
3520 Farum
tlf. 4495 3693
e-mail:
redaktoer@roklubbenfureso.dk
Sats og layout:
Johannes W. Henriksen
Ryetvej 61 2.th.
3500 Værløse
tlf. 4448 3263
e-mail:
layout@roklubbenfureso.dk
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B
Klubkalender
Juli
Fredag d. 29.

Præstøtur

Lørdag d. 30 Præstøtur
Søndag d. 31. Præstøtur

August
Onsdag d 10. 18.45 Tekniktræning
Lørdag d. 13. 14.00 Sikkerhedstræning
Lørdag d. 13. 17.00 Kanindåb
Lørdag d. 13. 19.30 Kanindåbsfest
Onsdag d 17. 18.45 Tekniktræning
Lørdag d. 20. 10.00 - 16.00 Styrmandskursus
Søndag d. 21. 9.00 - 16.00 Styrmandskursus
Onsdag d. 24. 18.45 Tekniktræning
Lørdag d. 27. Danske Bank Cup (ungdom)
Søndag d. 28. 9.00 - 16.00 Havnetur

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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