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For livsnydere
Et lille åndehul på en tidlig efterårsdag
venter med den næste Lyngbytur søndag
den 25. september.
Mange af os har prøvet det mange gange
før – jeg tror selv, at den kommende tur
vil blive nr. 8 for mit vedkommende –
men alligevel, det vil jeg ikke gå glip af.
Hvad er der så særligt ved den oplevelse?
Turen fra Fiskebæk ned til Frederiksdal,
gennem slusen, ind i Bagsværd og Lyngby søer byder på en lille rejse gennem
historie, natur og søndagsliv. Alle, som
har været med på en frederiksdaltur, kender følelsen af, hvordan stemningen skifter, lige så snart vi bevæger os ind i kanalen på vej mod slusen og den gamle mølle. Her er der lunt, vinden har ikke magt,
og søndagsstemning indfinder sig selv på
grå hverdage. Lyngbyturens grundstemning sættes da også virkelig her, når vi
holder vores første kaffepause før passage
af slusen, og alle snakker løs og måske
deler et ekstra tilskud til morgenkaffen
som f.eks. Gl. Dansk.
Så kommer første rigtige udfordring, når
bådene skal gennem slusen – det kræver
erfaring og koordinering, men det er jo en
af vores stærke sider i klubben. Efter slusen bevæger vi os ind i en hyggelig verden af familieudflugter og andre arrangementer, da Mølleåen især i godt vejr
vrimler med kanoer, og de amatører har
jo som bekendt slet ikke forstand på manøvrering. Her kan vi øve os i at være
tålmodige og agtpågivne. Det plejer at
være sjovt at iagttage og være lidt nysgerrig på denne del af ruten, for der bydes på
mange oplevelser lige fra kærestepar på
romantisk tur til kajakroere, som falder i
vandet.
Næste stop er som regel ved Bagsværd
Rostadion med endnu en kaffepause og
hyggesnak. Lige så snart vi bevæger os
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ind i Bagsværd Sø, skifter stemningen
fuldstændigt, for her oser af målrettethed
og konkurrence, så her får vi et lille indblik i, hvordan det kan være at være elitekaproer. Vi sniger os frem langs kanten,
mens kaproere ræser af sted på banerne,
og vores både kan som regel ikke lade
være med at sætte farten lidt op, så det
ikke skal ligne sneglefart.
Efter en sådan tillempet spurt begynder
frokostlysten at melde sig, og den plejer
at finde sted nede ved Lyngby Roklub,
hvor vi låner terrassen ved åen. Igen et af
de lune steder, hvor hyggen plejer at brede sig rundt om bordene. Jeg har selv en
meget sigende historie om, hvordan fællesskabet plejer at blomstre omkring en
Lyngbytur. Sidste år sad jeg hjemme en
søndag morgen med Lyngbytur på klubbens program og havde tænkt ikke at deltage, for en del ting skulle ordnes i hus og
have. Vejret var dog så smukt, så jeg i
sidste øjeblik valgte at tage ned i klubben,
men ak – der var ikke tid til at lave madpakke eller morgenkaffe. Men det var da
ikke noget problem, og jeg har aldrig fået
så god og omfattende fortæring som på
den tur. Kaffe og Gl. Dansk blev serveret,
mad stod klar til mig, når mit bådhold
ankom osv. - med andre ord – på en
Lyngbytur mærker man virkelig den dybe
fællesskabsånd i klubben. Den er vores
største aktiv!
En anden god erfaring fra mine Lyngbyture er, når vi har nogle af ungerne med,
og det har jeg haft fornøjelse af to gange
på mit bådhold. Ikke alene er det sjovt at
snakke om skoler og ungdomsroning undervejs, det er også godt at have ungerne
med, for så kan fortæringen byde både på
store is og vingummier, og det er jo godt
for ”børn og barnlige sjæle”, som man
siger.
Kirsten H. (561)

Lyngbytur
25. september 2011
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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Præstøtur 2011
(min første langtur)
Sommerens højdepunkt var turen til
Præstø Roklub.
Roklubben ligger smukt for enden af havnen i den hyggelige gamle by med kirken
på en lille bakketop. Ved siden af roklubben ligger der en lille sandstrand med en
badebro. Flere af deltagerne bl.a. Kirsten
L. var friske og var i vandet en del gange.
Fredag ved frokosttid mødtes vi ved roklubben. Solen skinnede, og vi sad udenfor og nød udsigten over fjorden sammen
med de venlige og gæstfrie præstøroere.
Om eftermiddagen roede vi alle sammen
en tur langs havnen, ned i bunden af fjorden forbi, herregården ”Nysø” og videre
op langs Hollænderskoven, hvor der var
læ for vinden. Undervejs fortalte en af de
lokale roere levende om alt, hvad vi så på
turen.
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Det var lidt af en luksustur, for om aftenen var der bestilt dejlig mad til os ude
fra byen. Senere var der byvandring med
den lokal guide, Kaj Christiansen, som
fortalte med liv og sjæl og vidste alt om
byen. Det var en meget fin tur.
Lørdag morgen var der fin sol, og vi roede ud til Maderne. Her gik nogle af os i
land, og mens vi nød udsigten, fik vi flere
historier af en lokal roer.
Efter frokost var der tid, til at man selv
kunne gå rundt og nyde byen. Der var
marked, så der var liv og glade dage.
Om eftermiddagen roede vi igen en dejlig
tur i sol. Herefter kørte jeg hjem beriget
med dejlige minder fra Præstø.
De, der blev til søndag, havde igen fint
vejr og var på en dejlig lang tur.
En stor tak for turen til alle.
Anni C. (531)

Fotos: Henning A.
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Landsmotionsstævne
hvad er det ??
I weekenden den 17.-19. juni 2011 deltog
Birgitte og jeg i Dansk Forening for Rosports Landsmotionsstævne i Skive.
Stævnet afholdes med 3 til 4 års mellemrum, afhængig af, hvornår der er en roklub, der melder sig som vært. I år var
Skive Roklub vært for dette herlige arrangement, som byder alle motionsroere velkommen.
Det er et stort arbejde, og uden en kæmpe
indsats af frivillige fra både værtsklub og
de klubber, der stiller både til rådighed,
kunne det ikke lade sig gøre.
Det foregår på den måde, at man på forhånd tilmelder sig klubvis. På tilmeldingen angiver man, hvor langt man ønsker
at ro, og om man selv stiller styrmand og
båd til rådighed.
Der er ingen betingelser for deltagelse ud
over lysten til at ro og være sammen med
andre roere fra det ganske land, Det er
stedet, hvor man møder gamle venner og
har chancen for at lære nye at kende.
Indkvartering skete fredag aften, og hver
klub fik uddelt en kuvert med spisekuponer, adgangstegn og program til de enkelte deltagere.
Der var mulighed for at slå sit telt op foran klubben, leje sig ind i det nærliggende
Strandtangen, hvor der både var lejligheder og værelser, eller på byens vandrehjem, med andre ord noget for enhver
smag og pengepung.
Vejret var fint fredag aften, og vi hyggede
os i klubben og på terrassen. Baren var
åben, og der var mulighed for at købe
mad, som blev serveret kl. 20.
Som noget helt specielt i år havde DFfR
valgt at lægge maratonroning i den samme weekend. Det betød, at der kl. 21 lød
en kanonsalut, og bådene tog af sted med
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5 min. mellemrum og havde nu hele natten til at ro de 42 sømil svarende til 78
km. Det var festligt at være vidne til, og
vores venner fra Præstø Roklub deltog
også med en 2´er – der blev klappet og
hujet, og bådene kom godt af sted. Næste
morgen kom den hurtigste båd i havn
efter 7 t. og 16 min. – og vi hørte senere
om tider op til 8 t. 56 min. – kravet var, at
de skulle være inde senest kl.7 lørdag
morgen. Birgitte og jeg er begge tidligt
oppe, så vi sad og fulgte dem ved målstregen fra vores østvendte altan – en herlig
morgen med forholdsvis godt vejr og
blikvand (vejret viste sig senere fra en
anden side..).
Der var flot morgenbord, nærmest
brunch, mellem 7.30 og 9. Den nyrenoverede klub har et stort klublokale, der sagtens kunne huse de 3-400 deltagere, der
skulle bespises inden afgang.
Nu var vi desværre kun 2 fra Furesø Roklub i år, så vi havde brug for at finde en
eller flere makkere. Det foregik på den
snedige facon, at vi meldte os på Datingbureauet, som holdt til i Skive Dykkerklubs hus ved stranden. Her kunne alle
møde op fra kl. 8 og melde sig, udfylde
en seddel med eget navn, kompetencer og
ønske om ro-distance. I løbet af morgenen
fandt de gode folk fra Skive Roklub så et
match, Birgitte og jeg kom i en 2’er ,
”Gammeløre” fra Nykøbing Mors, og
med Birgitte fra Odense som 3. mand.
Selve stævnet blev officielt sat i gang kl.9
med musik fra Skive Pigegarde – som
spillede, mens de gik fra klubhuset langs
strandpromenaden hen til stranden, så
man må sige, dagen startede med pomp
og pragt. Stranden er lang og bred, og
bådene kom af sted lidt efter lidt uden
nogen form for problemer.
Vi havde valgt 20 - 25 km og aftalte at ta’
af sted og gøre status efter de første 10
km op langs Skive Fjords vestlige bred.
Vi roede med udsigt til strand, marker og

skrænter, enkelte sommerhuse og en lille
flok køer, der på udturen søgte ly ved at
lægge sig tæt sammen i en klump, og som
på hjemturen havde rejst sig, nu med røven mod vinden.
Vores tur gik fint, men desværre var det
gråvejr med byger og en pæn vind, der
gav os sidebølger hele vejen. Det krævede
vadesko og var en udfordring at komme i
og op af båden uden at blive våde, så vi
besluttede at lade 20 km være nok. Vi
havde en dejlig tur, og vi var ikke mere
våde eller kolde, end at et varmt bad og et
glas rødvin kunne bevare det gode humør.
Når man er på langtur, er der tradition for
landgangsøl, og det lokale bryggeri Hancock havde da også sat vogne op på stranden, men vejret gjorde, at de fleste fortrak
til roklubbens lokaler.
Vi havde en hyggelig eftermiddag og fik
tid til at snakke med såvel kendte som
nye rokammerater.
Efter en lille lur begav vi os mod den
store bådhal, som lå 1 km længere henne
på havnen. Hallen huser sejlbåde om vinteren, men de var jo ude nu, på vandet

eller i havnen, så hallen var i stedet dækket op med lange 25 mands borde, en
velassorteret bar og 2 store buffet’er i
midten. En scene var der også plads til,
og herfra blev der holdt taler og uddelt
præmier, senere spillede et band op til
fest og dans. Udenfor var der festivaltoiletter, og Hancock øl - og pølsevogn, jo
der var sørget for det hele.
Søndag morgen var der brunch fra kl. 8 til
10 og folk begav sig hjemad efterhånden,
som de var klar. Nogle skulle ha’ både på
trailere, andre skulle ro dem hjem, og vi,
der havde ”købt et rosæde”, kunne nøjes
med at finde vej til toget eller bilen og
sige tak for denne gang.
Det var en hyggelig weekend, om end
vejrguderne var lidt nærige med solen,
men vi er enige om, at det hele var turen
værd, og at vi også vil være blandt deltagerne en anden gang.
Det er en sjov måde at få langturserfaring
på og en oplagt vej til ”networking”, som
man siger på moderne dansk.
Tina (95)

Foto: Flemming V.
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Sommerferieroning
2011
Skoleroning i år var en flot succes, selv
om vejret drillede.
Børnene, som deltog var, Alberte, Alexander, Astrid, Christian, Frederik,
Malthe, Marcus, Mikkel og Mikkel, Olivia, Sarah, Selina, Siv, Søren, Victor og
Phillip Hermansen, som allerede i dag er
et mangeårigt medlem, selv om han kun
er 11 år.
Alle mødte op mandag, hvor de modtog
en furesøtrøje med deres navn påtrykt.
Så startede sikkerhedstræningen som det
første punkt på programmet.
Instruktørerne og Nanna gik i gang med
sikkerhedstræning, hvori der indgik
svømning, hvordan man redder sig og
ifører sig redningsvest. Herefter var det
tid til roning i bådene på Furesøen, og
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sidste dag prøvede alle, som havde lyst, at
ro med to årer.
Skoleroningen blev en succes takket være
ungdomsleder Nanna og Furesøhjælperne Sophie, Christine, Helena og
Lasse.
Med 16 børn og fem trænere var der behov for mange både, men heldigvis kunne
vore normale rohold også komme ud at ro
uden problemer.
Tak til alle fra klubben
Kim A. (127)
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På langtur på de
mazuriske søer
En fredag aften i starten af juli mødtes 4
Furesø-roere og kørte til Vejle. Her mødtes vi med 15 andre roere fra det ganske
land. Vi flyttede ind i en bus for at køre
mod Gizycko i det østlige Polen. Formålet var en uges langtur på de mazuriske
søer i det østlige Polen.
Efter en urolig nat med forsøg på at sove i
bussen, indkøb af rødvin og andre nødvendige ting som fx lakrids hos Fleggaard
nåede vi til Stettin, hvor vi spiste morgenmad på et hotel. I det dejligste solskin
kørte vi så tværs gennem Polen og nåede
lørdag aften til Gizycko. Her mødtes vi
med uge 27- holdet, som skulle med bussen hjem efter en vellykket uges roning,
der havde budt på udfordringer med regn
og vind. Vi spiste alle middag sammen og
fik hørt lidt om deres oplevelser og erfaringer.
Vi blev indkvarteret i værelser, ca. 4 roere
på hver i en bygning af ægte polsk standard med skabe, hvor lågerne hang lidt,
og vinduerne dårligt kunne lukkes, men
hva’ pokker. Det er dejligt at have en
seng at sove i.

Søndag morgen kl. 7 var der morgenmad
og afgang i robådene, en tur der blev
ugens længste distance, viste det sig senere. Gennem 4 km kanal nord over en sø
og en pause ved en bro, hvor der lige lå
en kiosk. Videre til byen Wegorzewo,
hvor frokosten blev indtaget. Derefter
tilbage igen med en afstikker til Sztynort,
hvor vi fik en tiltrængt is. Hele dagen bød
vejret på solskin fra en næsten skyfri himmel og meget begrænset vind. Vi nåede
lige hjem til kl. 19 efter en langsommelig
tur tilbage gennem kanalen, hvor jeg hele
tiden måtte bede mine roere om at tage
den med ro. Der var hele tiden trafik imod
os, så der var ikke mulighed for at overhale motorbåde og sejlbåde for motor,
som vi ellers sagtens kunne ro fra, hvis
der ellers var plads.
Mandag bød turen på et kulturelt indslag
med rundvisning på Hitlers Ulveskanse.
Den tur bød på flere udfordringer. Vi cyklede derud, dels på mindre veje dels på
meget sandede stier. Vejen blev lang, da
det aldrig lykkedes at finde den korteste
vej. I alt 57 km cykling var for nogle roere en større udfordring end næsten lige så
mange km på vandet med årer. Men så
meget desto større var glæden over at
være kommet helskindet gennem. På Ulveskansen fik vi en guidet tur, der omfattede sang og andre sjove indslag.
Tirsdag var det tid til at forlade
Gizycko og ro mod Mikolajki,
vores faste base på resten af
turen. Distancen var ca. 40 km,
så der var også tid til geocaching
på en ø undervejs. I Mikolajki
var forholdene omkring bådene
lidt mere besværlige. De skulle
bæres måske 50 m, men det kan
altså godt lade sig gøre, når man
hjælpes ad, og vi blev ret gode
til det efterhånden. Fra bådepladsen var der ca. 500 m til
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campingpladsen, hvor vi skulle bo i nogle
fine hytter med eget badeværelse. Meget
fine forhold.
Onsdag roede vi til Pisz. Vi skulle ro på
den største af søerne, Sniardwy. Den er
113,8 km2. Solen skinnede også denne
dag. Vi skulle gennem en sluse, hvilket
var sjovt at prøve. Men det tog meget tid,
så frokostpausen blev lidt kort, især for de
sidste både. Både på ud- og hjemturen fik
vi set adskillige storke og storkereder. Vi
var hjemme kl. 19 og kunne derefter lige
nå at få bådene lagt på plads, inden porten
blev låst, og der var aftensmad kl. 20.

Torsdagens tur blev kortet lidt af, da mange syntes, at onsdagens tur havde været
hård og lang. Det blev en hyggelig dag
med plads til geocaching, lang frokost og
kaffepause. Vi fik desuden set løsgående
heste med føl. Vi fandt aldrig ud af, hvor
vilde hestene var. De var i hvert fald ikke
menneskesky.
Fredag morgen vågnede vi til et gedigent
regnvejr. Men det kunne ikke stoppe os.
20 km’s roning til byen Ryn, hvor madpakkerne blev indtaget under et halvtag,
og det var dejligt med varm kaffe eller
kakao på en nærliggende café. Derefter

afgang i endnu mere regn. Men kl.14 klarede det op, og vi kunne ro hjem i dejligt
solskin.
Langturen var hermed ved at være slut.
Bådene skulle læsses, inden der kunne
bades, og vi i samlet flok gik ned i byen
for at spise.
Tidligt næste morgen kørte Peter og Lina
med bådene. Lidt senere kørte vi andre
med bussen. Meget tidligt søndag morgen
blev vi vækket, da vi næsten var i Vejle
Roklub. Det var tid til at sige farvel, inden vi drog helt hjem.
Turen har budt på godt
kammeratskab, mange grin
og mange roerfaringer. Fx
er der mange måder at skifte pladser på i en 2-åres
inrigger, forlæns eller baglæns, med årerne på vandet
eller med årerne langs.
Søerne er smukke, minder
på mange måder om Furesøen med siv og træer
langs kanterne, men søområdet er meget større. Søerne er forbundet med nogle
gravede kanaler, da søerne
tidligere har været brugt til
transport. Der var næsten
100 km mellem de 2 yderpunkter af vores roning. Trafikken på
søerne er præget af ferietrafik, især sejlbåde som folk nærmest benytter som sejlende campingvogne. Ved byerne er der
desuden kajakker, vandcykler og indimellem motorbåde og vandskiløbere. Mellem
byerne er det ikke mange, der bevæger
sig ved muskelkraft, så vores seks 2-åres
inriggere vakte en del opsigt.
Tak til Lina og Anne-Mette for det store
arbejde med at arrangere turen og for den
behagelige ledelse undervejs. Tak til alle
andre for uforglemmelige oplevelser.
Lone (613)
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Sikkerhedskursus i modvind
Som det plejer at være, var der også i år
sikkerhedskursus inden kanindåben, og
med stiv nordøstenvind var der særlige
udfordringer.
Første spændingsmoment var naturligvis,
om der overhovedet ville møde nogle op
med de vejrforhold, men sådan en tvivl
var helt uberettiget. Ungdommen var på
banen med Peter, Malthe, Julius, Anders
og Oliver og fra seniorafdelingen må vi
med skam melde, at kun Karen deltog.
Hun viste sig dog at være lige så sej som
ungerne til at kravle op i en sculler, selv
om hun aldrig havde været i nærheden af
to årer før.
Sikkerhedskurset indeholdt lige fra svømmeprøve til påtagning af redningsvest i
vandet og entring af inrigger og outrigger.
Bølgerne stod ind mod bådebroen, så det
var lidt af en vippetur at komme ud i vandet, men man kunne da i det mindste ikke
klage over, at vandet føltes koldt i forhold
til det dejlige varme sommervejr.
Ind imellem øvelserne blev der også plads
til lidt leg af instruktørerne – se f.eks.
billedet af Bo – han har vist misforstået,
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hvordan man sidder i en sculler, men han
er da ellers registreret med B-scullerret.
Nå, men heldigvis er der jo sikkerhedskursus igen næste år, hvor han får en ny
chance.
Det var sjovt og lærerigt at se på anstrengelserne, og især er det imponerende at
se, hvor let alle ungerne hopper op i en
sculler fra vandet selv i høj søgang, og
som senior kan jeg jo ikke lade være med
at tænke, at det er godt nok ærgerligt aldrig at have været ungdomsroer.
Kirsten H. (561)

Fotos: Kirsten H.
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Her kommer Roklubben
Furesø.
Roklubben Furesøs kaproningsafdeling
har i weekenden den 1.-3. juli deltaget i
årets Sorø-regatta. Denne regatta var i år
også vært for de nordiske mesterskaber
for både juniorer og seniorer.
Mange af juniorerne skulle lørdag morgen
i indledende heats for at kvalificere sig til
finalerne. De første juniorer, som skulle i
konkurrence, var Jonas og Frederik.
Drengene roede både 1x og 2x imod ca.
35 andre drenge. Her kæmpede de bravt
imod nogle stærke konkurrenter, som
giver hård konkurrence allerede fra første
tag. Drengene roede også 1x og 2x om
søndagen.

Markus Blanke skulle ro junior B 1x, her
var der ca. 40 drenge til start. Derfor krævede det en sejr i indledende heat, hvis
Markus skulle i finalen. Både lørdag og
søndag roede han 2 meget kraftfulde løb
og kvalificerede sig hermed til finalen
Her blev han begge dage nummer 5.
Ud over sculleren roede Markus også en
kombinationsbåd med en roer fra Bagsværd Roklub. De stillede op til de nordiske mesterskaber for juniorer. Her fik de
en 8. plads ud af 22 hold til start. Dette
14

resultat er virkelig flot, når man tænker på
den korte tid, de har trænet sammen i 2x.
Rebecca og Sofie skulle ud at konkurrere
for første gang sammen i år, efter at holdet har været ramt af skader. Derfor var
det også meget spændende, hvor de lå i
feltet i forhold til deres konkurrenter. I
deres løb om lørdagen var der 17 hold til
start. Mange af modstanderne var fra Sverige, Norge og Finland, og derfor havde
pigerne fået at vide, at de skulle ro deres
indledende heat, som var det en finale –
da der var nogle af modstanderne, vi ikke
kendte. Begge dage vandt de deres indledende løb og kvalificerede sig til den bedste finale. Om lørdagen vandt de overlegent deres finale, og om søndagen blev de
slået af et andet dansk hold fra Bagsværd
Roklub.
Pigerne viste ved denne regatta, at de er på rette fode igen.
Deres primære mål i år er at
kvalificere sig til U17 landsholdet den 27. august på Bagsværd Sø, hvor de den dag
godt kan bruge opbakning fra
klubben, og tilskuere er velkomne til at kigge forbi.
Mads Rude Wind fik erfaring
med at ro med en åre, da han
roede otter sammen med nogle
roere fra Bagsværd Roklub.
Mads roede både lørdag og søndag.
Lørdag skulle master herrer-båden også
ro, med Bo Hartz, Bo Jystrup, Ole Kongsbak og Ole Præst. Disse 4 herrer viste, at
de for hvert løb, de stiller op i, kommer
tættere og tættere på deres modstandere.
Markus Hagan og Henrik er i år rykket op
i junior B-gruppen, hvor der var ca. 25
hold til start. Drengene roede nogle flotte
løb, idet de begge dage kvalificerede sig
til den bedste finale. Hermed viste drengene, at det ikke KUN altid er fysikken,
der er udslagsgivende, men at teknikken

faktisk kan gøre udslaget. I finalen
blev de begge dage nummer 6.
Om søndagen roede Markus Hagan,
Markus Blanke, Henrik og Mads 4x.
De vandt B-finalen i overlegen stil.
Marianne Henney og Jane Hagan stillede op i 2x for masters. Her fik de en
5. plads.
Efter en tilfredsstillende regatta og en
weekend, hvor andre roklubbers trænere kommenterede og lagde
mærke til Roklubben Furesøs flotte resultater, og at vi
stadig er på landkortet. Så
står den nu på lidt afslapning
og ferie, før vi tager på træningslejr i uge 30 med sigte
på årgangsmesterskaberne i
Holstebro og udtagelsesregatta i august.
Kaproningstræner Mads (44)
Fotos: Kim A.
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Kanindåb
Den traditionsrige kanindåb fandt i år sted
lørdag den 13. august. Kong Neptun og
hans hof kom på besøg højtideligt og
smagfuldt klædt helt i tråd med traditionerne i den romerske mytologi, hvor hans
højhed plejer at være afbilledet som en
ældre mand i luftige gevandter med en
trefork i den ene hånd og tøjlerne til søheste i den anden. Alt det er jo symbolsk,
men det passer jo egentlig meget godt på
den gode og myndige ledelse, som bestyrelsen for vores klub udøver under den
trefoldige parole: ”Påholdenhed, påpasselighed og (gå)påmod” og et venligt men
bestemt påbud, når det ikke går efter en
snor. Men der er naturligvis slet ikke noget sammenfald mellem Neptun og bestyrelsesmedlemmerne.
Kaninerne måtte vanen tro tage imod de
mærkeligste fødevarelignende substanser
og ydmygelser og efterfølgende endog
takke Kong Neptun og hans hof for behandlingen. Det er heldigt, at Fødevarekontrollen holder fri om lørdagen, så de
ikke kunne aflægge besøg og uddele Smiley’s. Heldigvis afsluttedes dåben med en
frisk tur i søen, som fjernede nogle af de
værste følger af hoffets gavmilde gaver.

16

En anden lille observation fra dagens dåb
er, at vejrguderne godt nok ikke har været
med de kække furesøroere i starten af
august. Stærk vind fra øst og nordøst har
gjort det svært at komme ud fra vores
bådebro, men mon Neptun, vandenes
guds besøg i klubben har mildnet de vejrmæssige forhold, man har da lov at være
optimist.
Kirsten H. (561)
Velkommen til de 10 nydøbte roere.
I kan nu kalde jer rigtige roere.
Karen Bjerre
Loui Wentzel
Oliver Janum
Anders Hersø Alkjær
Malthe Letting
Peter Torp Eklund
Julius Benjamin Osmundsen
Kenneth Andersen
Merete Dengsøe
Chresten Dengsøe
Fotos: Johannes
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En rotur på Bodensee.
En kold vinteraften så vi en tv-udsendelse
fra byen Überlingen ved Bodensee, og vi
besluttede, at hvis vi nogensinde kom på
de kanter, ville vi gøre stop der. I forbindelse med vores sommerferie sydpå blev
det første stop derfor helt naturligt Bodensee. I Überlingen ligger der en roklub, som vi tog kontakt til via mail. De
svarede pænt tilbage, at vi var mere end
velkomne.

Vinslot i Nussdorf.

Bodensee er Europas 3. største indsø og
har en længde på 46 km. Den er 13 km
bred og har en dybde på op til 100 m.
Søen grænser op til Tyskland, Østrig og
Schweiz.
Efter vores ankomst til Überlingen gik vi
en tur ned til søen og fik straks øje på et
par gig-både på vandet. Som et par blodhunde, der har fundet spor, fulgte vi efter
dem, og snart dukkede ”Überlinger Ruderclub” frem. Vi hilste på nogle af roerne og aftalte at mødes næste morgen
kl.8.00.
Søndag morgen møder klubbens medlemmer ind i lighed med os på Furesøen.
Holdene blev sat, og vi kom ud i en 5-gig.
Dvs. styrmanden sidder på 1. pladsen
med en ”styresko” i lighed med det, vi har
i bl.a. Glenten. Det var en frisk morgen
med let vind og en smule overskyet. Turen gik ned mod byen Unteruhldingen,
som er en tur på 12 km. Undervejs kom vi
forbi et vinslot i byen Nussdorf, og alperne kunne ses mod Schweiz.
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Havnefront i Überlingen.

Alpekig i baggrunden.

Efter en dejlig rotur på Bodensee fik vi
tid til at se os lidt omkring i bådhallen,
som ikke er særlig stor. I roklubben har
de gigbåde til motionsroning og outriggede både til kaproning. Da pladsen i
bådhallen er begrænset, ligger bådene
også meget tæt, hvilket har sine udfordringer. For at undgå skader på både og
mandskab har de fundet på en meget inspirerende løsning. Måske afledt af at
deres nabo er en tennisklub.

Lidt info omkring svømningen
i den kommende sæson.
Igen i år er der mulighed for at
komme ned at svømme i Farum
Svømmehal.
Lørdage i tidsrummet fra kl. 12.00
til 14.00
I trænings-bassinet, som ligger
lidt til venstre for den store hal.
Der vil være mulighed for at tage
svømmeprøven.

Man genbruger gamle tennisbolde. Ved at
dele en tennisbold i to, bore to små huller
og montere en elastiksnor har man en
perfekt og meget simpel løsning.
Det er måske en løsning, vi kan gøre brug
af i vores egen bådhal? Det er altid ærgerligt, når skadede både ikke kan benyttes i
rosæsonen.
Rolf Reuther-Nielsen (633) og Susanne
Vind (588)

Jeg håber at se mange af jer gamle samt nye til en ny sæson.
Der vil være start fra den 1/10-11.
Der vil kunne svømmes helt frem
til vores standerhejsning i marts
2012.
Mvh.
Jens H - red.
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Guld igen til Henrik Stephansen
TILLYKKE HENRIK fra alle dine venner i klubben!
Henrik Stephansen er ikke alene den stærkeste letvægter i verden - han er også den bedste. Igen i Zürich i går vandt han guldmedaljen i herrernes lette singlesculler, en sand
magtdemonstration.
Henrik Stephansen slog igen den 3-dobbelte verdensmester fra New Zealand Duncan
Grant og den stærke italiener Pietro Ruta.
Desværre er letvægt singlesculler IKKE en olympisk bådtype, og derfor kan Henrik
ikke stille op. Øv.
Feltet lå samlet fra start, men Henrik øgede kraften i tagene og uden at sætte kadencen
op, roede han simpelthen fra dem alle. Henrik behøvede ikke engang at spurte, da der i
hvert enkelt rotag var en uhyre kraft.
I dag er Henrik Stephansen manden, alle ønsker at vinde over ved VM i Bled, Slovenien
fra den 29. august. Merete og Jørgen har allerede sikret sig billetter, og det vil være en
god ide at booke allerede, nu såfremt man ønsker at se VM i roning.
Kim A (127)
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Jørgen Olsen (medlem 250) er ikke mere blandt os.
På en træningstur i juni fortalte Jørgen, at han var for træt til at ro,
og bad om at styre på hele turen. Blot en uge senere, d. 29 juni fik vi
at vide, at Jørgen var død efter en uges sygdom hjemme.
Som ung var Jørgen elite-roer i DSR og kastede sig senere over
maratonløb. For en del år siden fik han dog igen interesse for roning
og meldte sig ind i Roklubben Furesø. Han virkede som instruktør,
især i gig-roning, gennem flere sæsoner og har således haft mange
af os med på vores første spæde forsøg med to årer. Jørgen var i det hele taget optaget af
at forbedre teknikken hos alle roere og var af den sjældne type, der ikke kunne sætte sig i
en robåd uden at påpege forbedringsmuligheder hos hver enkelt roer – måtte vi få flere af
hans slags!
For 1½ år siden dannede Jørgen vores gig-hold, af nogle kaldet ingeniør-holdet, grundet
den store overvægt af ingeniører på holdet. Hans tanke var at lære os 4 inriggerroere at ro
med to årer, bare 80% rigtigt, som han selv udtrykte det ved mange lejligheder.
Jørgen satte også utroligt stor pris på det sociale og var derfor også den største fortaler
for kaffen efter træning lørdag formiddag - sommer og vinter.
Han tænkte også meget på, hvorledes tingene skulle gøres bedst muligt for så mange som
muligt i klubben. Vi vil savne ham.
Karl (606), Peter (318), Søren (499), Torben (547).

Tennisfidus
Så har der igen været gang i kreativiteten
hos materielforvalteren og hans flittige
hjælpere. Tro det eller ej, outriggersvirvlerne har fået påmonteret tennisbolde, når de ligger med ”r” opad inde i
bådehallen, som det er vist på billedet.
Efter signende beskytter det svirvlerne
mod at klappe ned i holderne, og så er
der igen en ny ting at lære på outriggerkurserne. Det ser ud som en god ide, da
vi jo er nogle, som ikke altid husker det
der med fastspændingen af svirvlerne
efter brug.
Kirsten H.(561)
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Hvorfor ro med ror ?
En dejlig solrig formiddag i
pinsen er vi 4 roere, som skal
en tur i Svanen.
Da båden er rigget til og alle
mand er klar til afgang, skubber vi glade og forventningsfulde fra ved
broen. Der går dog ikke længe, før styrmanden, som nu febrilsk leder efter styrelinen til roret, udbryder: Hvor er roret?
Forvirringen breder sig snart til resten af
mandskabet. Hvis roret ikke er sat på, så
bør det vel stadig være i båden. Men nej,
roret er ikke i båden, og ingen har set
noget til det. Vi sidder et kort øjeblik og
diskuterer, om vi skal gå op i bådhallen
og lede efter det bortkomne ror, men beslutter os for at fortsætte turen UDEN ror.
Vi har jo altså en styrmand med i båden,
så helt galt kan det vel næppe gå.
Målet var at ro søen rundt, og bare fordi
vi mangler en lille detalje som et ror, bliver der ikke lavet om på det. Så vi fortsætter altså kækt af sted i Svanen, og styrmanden får afprøvet sine kommandoer
”Styrbord 2 stærke” ”Bagbord 2 stærke”,
og på denne måde når vi sikkert rundt
langs søens bred og lægger ligeså sikkert
til igen ved vores egen bro. Alt i alt en
rigtig god oplevelse, hvor vi alle fik afprøvet kommandoer.
Da turen lægges ind på pc’en derhjemme
via GPS-uret, er ruten noget mere karakteristisk, end den plejer at være. Normalt
er ruten aftegnet med bløde kurver, men
her er ruten noget mere kantet.
Roret dukkede op igen. Det var blevet
efterladt under pc-pulten i bådhallen og
blev lagt tilbage i Svanen igen.
Susanne (588)
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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 oktober.
Stof til bladet skal være redaktionen i
hænde senest 17. september.
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
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.roklubbenfureso.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
August
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

September
Søndag d. 25. 9.00 - 16.00 Lyngbytur

Oktober
Lørdag d. 29. 13.00 - 15.00 Supperoning
Lørdag d. 29. 16.00 - 18.00 Standerstrygning
Lørdag d. 29. 18.00 - ? Fællesspisning

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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