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Supperoning
lørdag den 29. oktober kl. 12.00
Har du lyst, så kom med og ro den sidste rotur, før standeren for Roklubben Furesø nedhales.
- Vi mødes klokken 12.00 i klubben, hvor bådholdene er sat. Derfor skal
du tilmelde dig.
– vi ror en time og lægger til ved udsigtshytten ved Kollekolle klokken
13.30, hvor Jesper med medkokke står parat med den dejligste varme
suppe på bålet.
- Suppen koster 25 kr, og husk selv at medbringe drikkevarer. Tag gerne
lige penge med.
Standerstrygningen starter klokken 16.00.
Evt. spørgsmål kan stilles til Jesper på 41 56 19 55.
For at kunne tilmelde dig skal du være logget ind. Det kan gøres på medlemsdelen.

Mørkeroning i 1x!

Er det tilladt – nej – nej og atter nej.
Hvorfor er det ikke det? Det fremgår i al tydelighed af roreglementet:
1.7. Roning i mørke:
• Må kun foretages i både med styrmandsplads.
• Båden skal føre de af klubben godkendte lygter.
Og nej det ene rullesæde, som er i en sculler, er ikke en styrmandsplads!
Bestemmelsen er ikke i vores roreglement fordi klubben vil, forhindre medlemmer i at
ro og træne - men af sikkerhedsmæssige årsager.

Et lille
Kend dit roreglement, og bliv mere sikker på vandet.
Roreglementet er ikke statisk - det kan ændres – så hvis du ønsker ændringer – så send
dit forslag til rochefen – så skal det nok blive behandlet.
Med venlig hilsen
Bo (96)
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Standerstrygning
Lørdag, 29. oktober
fra kl. 16.00
Så er endnu en sommer gået, og sæsonen
slutter!!!
Det fejres med, at vi tager standeren ned og
dermed afslutter denne sæson.
Formanden holder en tale kl. 16.00, hvor han
vil tage afsked med sæsonen.
Efter formandens tale vil standeren blive taget
ned og pakket væk hele vinteren.
Når alt det formelle er overstået, byder klubben på en lille pindemad og et glas vin.
Arrangementet slutter med fællesspisning af
medbragt mad.
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Søndagsroning i Københavns Havn
Lige nu sidder jeg på min bløde stol med
glødende hud og trætte lemmer efter en
lang dag på vandet.
Holdene mødtes ved bådpladsen foran
Amager Ro- og Kajakklub og Roklubben
SAS, som ligger side om side på Islands
Brygge direkte ned til havneløbet.
Roholdene var sat i forvejen af rochefen
efter nøje overvejelse og hensyntagen til
hver enkelt roer. Det blev en sluttet flok
på 4 både, 3 x 4 og 1 x 2
Turen startede med en kort samling i SAS
klublokale, hvor bådførerne fik uddelt
kort, og ruten og reglerne for roning i
havnen blev gennemgået af Torben.
Efter at bådene var fundet, klargjort og
sat i vandet, gik turen mod syd til slusen.
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Herefter ind i kanalerne imellem de høje
beboelsesejendomme til Teglværkshavnen. Roning i kanalerne er lidt som at ro i
Venedig, hvor alle lejlighederne har adgang til vandet, og man kan hoppe direkte
i båden, hvis man bor i stueplan.
Flotillen gik med kraftig vind i ryggen op
igennem havnen. Bådens fart med træsejl
var ikke mindre end 7 km/timen. Så vi
kom hurtigt og nemt til Langebro, hvor
bådene samledes, før turen gik op ad Frederiksholms Kanal til Gammel Strand og
forbi Christiansborg Slotsplads. Bådene
blev grundigt fotograferet af turister, så
roerne pryder utallige fotoalbum verden
over.
Efter samling af bådene foran Asiatisk
Plads og langs østbredden, drog bådene
forbi Skuespilhuset og før Operaen ad
Trangraven ned til Halvtolv, hvor vi blev
tanket op af vores medbragte kaffe/te,

eller hvad der nu var medbragt. Med udsigt til Kanonbådshallerne hyggede vi os,
og nogle var henne at se på Eva og Kurts
nye bolig ved siden af Halvtolv.
Opfrisket og med ny energi gik turen op
ad havnen – forbi Den Lille Havfrue – og
ind igennem kanalen ved isbjørnen og op
langs Langelinies bagside, Pakhuskajen.
Herfra kunne vi se de kæmpemæssige
luksuslinere opankret ved Langelinie. Vi
roede over til Amerikakaj og tilbage igen
og ud ved isbjørnen.
Båden krydsede havnen igen og gik herefter til Trekroner Fortet, som ligger i
ensom majestæt og passer på indgangen
til Københavns Havn. Her skal vi igennem en smal indsejling med skydeskår på
begge sider. Vi bliver straks prajet, og
heldigvis har rochef Torben sørget for
adgang, så vi fik lov at lægge til kajen
inde i fortet.
Denne gamle befæstning ligger uforandret som dengang, den var Københavns
forpost. I de historiske omgivelser i strid
vind fra syd indtog vi vor højst fortjente
frokost og - for nogles vedkommende med en is til dessert.

Vi var sikkre på, at hele turen hjem ville
blive hård, da vi havde stik modvind, hård
vind og bølger, som rullede mod os den
ene efter den anden i en endeløs rækkefølge.
Bådene klarede det i fin stil, og turen
hjem gik igennem den charmerende Frederiksholms Kanal igennem Christianshavn. En munter og glad roning med
mange mennesker omkring os på kajen.
Herefter var der turen langs Islands Brygge til ARK og SAS.
Efter at have rengjort bådene og stillet
dem på plads i bådehusene samledes roerne i solen ved havnen i SAS- klubben..
Tak Torben fra Jesper Bøgelund, Pia
Nordbjærg, Anni Creutzburg, Jens Chr.
Hansen, Lone Klit Reiff, Adda Nielsen,
Kirsten Frank, Bodil Porskrog, Ellen Risum, Jens Risum, Peter Ley, Lisbeth Mygind, Marianne Redder, Kate Nielsen,
Jens S Hemmingsen, Kim Andersen, og
Rune Helgesen.
Billeder og tekst: Kim A. 127
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Lyngbytur med bonusvejr
Efteråret har sidst i september godt nok
budt på et helt usædvanligt dejligt vejr
med solskin og blankt vand, hvor det næsten var tortur, hvis der ikke var tid til at
komme ud at ro. Det fik vi også glæde af
på lyngbyturen søndag den 25/9, hvor 20
roere drog af sted fra klubben. Et ret flot
antal, når man tænker på, at der samtidig
var VM i cykelløb med frie tilskuerpladser på Geels Bakke.
Kaffepause med energidrik
Ungdomsroerne havde sat et stærkt hold
til lyngbyturen, og Tom drog af sted med
Julius, Peter, Frederik og Jonas i Krikanden. Åh, åh snart blev mit bådteam af lidt
ældre årgang klar over, at lyngbyturen
ville blive lidt mere krævende end normalt, for vi havde kun lige rundet Fandens Hage, før ”drengeskuden” passerede
forbi os i raskt tempo. Selv om lyngbyturen naturligvis overhovedet ikke handler
om, hvem der kan komme først (hm, hm),
gik snakken straks hos os: Har vi en chance for at overhale dem? Kan de holde i
længden, og er det ikke bare knægtenes
overmod? Gamle og kloge, som vi er,
valgte vi at lade knægtene få lidt snor og
bare lade dem passere, de ville jo blive
trætte og presse sig selv for meget.
Man skal dog ikke undervurdere drenge
nu til dags, de var godt forberedte og satsede bl.a. på ”Cociolademælk”- energidrik til kaffepausen i Frederiksdal, mens
vi andre bare sad og drak lidt kaffe og te.
Sidegevinst ved cykelløbet
Turen gik videre ned gennem Mølleåen
og til Bagsværd og Lyngby Sø, og det
viste sig at være en fordel, at vi havde
konkurrence af VM i cykling, for der var
noget mere fredsommeligt og færre kanoer end forventet i sådan et godt vejr. En
enkelt større kanotur- skoleudflugt kom –
på tværs – forbi vores vej, og vi fik en
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lille snak om kønsroller, for der var godt
nok en klar tendens til, at det var farmand
af sted med ungerne som den stærke roer
i kanoerne. Måske kan mødrene lære lidt
her om, hvordan man nyder en søndag, nu
hvor vi endda har fået kvindelig statsminister og massiv fremgang af kvindelige
ministre.
Vi kom let ned til frokosten ved Lyngby
Roklub, og her kan man igen lige bemærke en lille detalje om, hvordan drengeskuden forberedte sig til turen hjem med at
en af deltagerne tog sig en lille
”powernap” under frokosten.

Slået på målstregen
Turen hjem gik meget nemt, og vores
bådteams selvtillid var høj, da vi nærmede os Fandens Hage med drengeskuden i
behørig sikkerhedsafstand bagved. Så kan
de lære det, lød det i vores båd, de er udbrændte og kan ikke overhale os, ærgerligt for dem. Der havde vi dog forregnet
os. Toms gamle kaproerinstinkt havde
klart luret sluttaktikken af, og som i Tour
de France, hvor førerrytterne får lov at
brænde sig ud i spidsen, indtil de rigtige
vindere passerer i sidste øjeblik, måtte vi
se os passeret af drengene tæt op til målstregen (undskyld vores bro).
Billeder og tekst Kirsten H. 561

En sensommeraften ved
Furesøen
Vi tre møder op til brovagt en skøn aften
sidst i august.
På pladsen foran hallen stimler mange
roere allerede sammen; der er tekniktræning.
Sikken en trængsel for at få de henved 20
både i vandet - det er vist nær ved rekord.
En af os er heldige at komme med på et
rohold, for der er jo ikke mange bådhold
at sammensætte, det har Marianne allerede gjort. Kan I forestille jer, hvor lang tid
det tager at skrive både og roere ”ud” i
protokolsystemet? Vi lærte virkelig systemet og de små genveje at kende.
Det var onsdag aften, men vi havde spist
hjemmefra, og så gik vi i gang.
Bådhallen var så godt som tom; så der
blev fejet grundigt, også på pladsen ved
vandhanerne, og broen blev renset for
fordøjet andemad. Vi havde sandelig nok

at gøre, inden vi skulle lave kaffe, te og
skære melon og kage ud til aftenens servering.
Aftenens tekniktræning sluttede af med
kæntringsøvelser for scullerroerne. Det
var en oplevelse at overvære - de klarede
det fint. Det så nu ikke hele tiden så let
ud, men Marianne instruerede, og Rune
viste, hvor let og elegant det kan foregå...
Jeg er sikker på, at de kolde og våde roere
nød det efterfølgende brusebad, det var
nemlig i orden efter oversvømmelserne.
Så var der servering på terrassen, hyggelig snakken og gode historier, nye aftaler
for formiddagsroerne.... og så sivede folk
hver til sit efter endnu en skøn aften på
Furesøen.
Opvasken gik som en leg, og snart var det
tid at lukke og låse.
Glæd dig til det er din tur til at tage vagten!!!
Hilsen
Astriid 511
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Tur til VM i Bled, Slovenien

Dette års VM i roning, den 27. august til
4. september, blev afholdt i Bled ca. 25
km syd for grænsen til Østrig.
Søen ligger i udkanten af Sloveniens største nationalpark med landets højeste bjerg
på 2.864 m. Det er nok verdens smukkest
beliggende robane, med lave bjerge omkring søen og høje bjergkæder ind mod
Østrig. Søen er lige 2.000 m lang, og der
er gang- og cykelsti hele vejen rundt.
Byen Bled er en lille kurby med mange
store hoteller. Startpontonerne ligger helt
inde ved land i byen. Ved 1.000 m er der
en høj klippe, hvor der på toppen ligger
en 1.000 år gammel borg, som er restaureret. Her kan man stå og se ned på banen
og bådene, som var man i helikopter.
Ved 1.500 m ligger der en lille ø med et
kloster og en kirke, hvor klokkerne slår
hvert kvarter.
Målstregen er så tæt på stranden, at otteren skal bremse op.
8

Efter den våde sommer i DK var det dejligt, at komme syd for Alperne, 35 grader
og sol hver dag. Der var varslet dårligt
vejr i slutningen af ugen, men det blev
ikke til noget.
Furesøs Henrik skulle vi jo ned og heppe
på. Henrik havde vundet i letvægts singlesculler 2 gange i løbet af sæsonen i Hamborg og Luzern, så det var spændende at
se, om konkurrenterne havde forbedret
sig.
Efter godt 3 ugers træningslejr i det sydlige Østrig kom landsholdet til Bled 25.
august. Lørdag aften var der åbningsceremoni med slovensk folklore og unge med
dans og optræden med spring, som endte i
søen, og da de kom op, havde de skiftet
tøj. Gamle lokale bådtyper med gondoliere lå på søen og bragte de optrædende ind.
Hele søen blev fyldt med levende lys på
vandet, efterhånden som mørket tog til.
Historien om det var, at en lokal mand
brugte hele året på at fylde stearin i ægge-

skaller, som så blev sat i søen til festivaler, i år til VM.
Aftenen sluttede med et fest-fyrværkeri,
der ville gøre Tivoli misundelig.
Søndag den 28. august startede kaproningen. I Henriks løb var der 22 deltagere,
og midt på formiddagen vandt han sit
indledende løb i hurtigste tid, så Henrik
gik direkte til semifinalen (12 bedste),
som først skulle ros torsdag, så han havde
nogle dage med let træning 2 gange daglig.
Der er samlet 25 bådtyper for mænd og
kvinder, og alle skal have 2 chancer for at
nå frem til finalen, så der var mange løb
at se hver dag.
Torsdag var en spændende dag. Fra 2
semifinaler med 6 roere gik de 3 bedste
fra hvert heat til A- finalen. Efter en hurtig start prøver Henrik altid at ro så økonomisk som muligt så han ved 500 m er
nr. 4, ved 1.000 m er han roet op til de
forreste, og herfra overhaler han konkurrenterne, som så må sande, at de er startet
for hårdt, så han i mål er 5 sek. foran nr.
2, igen i hurtigste tid.

Allerede fredag skulle finalen ros. Det
turkisblå vand var roligt, rigtig gode forhold. God start, ved 500 m nr. 6, men kun
knapt 2 sek. efter den førende franskmand, ved 1.000 m nr. 2, men kun 2 tiendedele sek. efter New Zealands tidligere
verdensmester. Ved 1.500 m nr. 1, 4 sek.
foran New Zealand., I mål 7 sek. , 4 1/2
bådlængde foran Italien og 9 sek. foran
New Zealand på 3.-pladsen.
Henrik får stor anerkendelse fra alle sider
for sit store forspring.
Liv og Bo Hartz var kørt til Slovenien for
at se Henrik ro, og Henriks mor Kirsten
var der også. Så fredag aften fejrede vi
Furesø-roere vores verdensmester med en
middag på den gamle borg, højt over robanen, så det var en fin afslutning.
Danmark roede sig til OL- pladser til næste år i dobbeltsculler letvægt for kvinder
og mænd og letvægtsfirer for mænd og
fik bronzemedaljer i letvægtsdobbelt-firer
og letvægtsotter for mænd.
Efter søndagens afslutning drog vi igen
mod DK. Regnvejret begyndte i München.
Merete 25 og Jørgen Andersen 3
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Henrik Stephansen ankommer
til Danmark med guldmedalje
LM1X - og hermed en guldmedalje til Roklubben Furesø
Foran fjernsynet
jublede vi med
Stene, da Henrik
strøg over målstregen i en overbevisende stil –
mange bådlængder før nummer 2
– den regerende
verdensmester fra
New Zealand.
Høje af jubel,
med pulsen i top og sved på panden kunne vi nu slappe af sammen med vor stærke roer.
Søndag aften kom vor nykårede verdensmester til Københavns Lufthavn, fra
Ljubljana i Slovenien.
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Vi fyldte en bil for at være i lufthavnen
når Henrik kom hjem. I ankomsthallen
mødte vi en stor gruppe roere og repræsentanter for DFfR. Sammen hyldede vi
roerne, da de kom – en efter en. Der var
kun en GULD- medalje, og det var Henrik Stephansen fra Roklubben Furesø.
Vi hyggede os med Henrik, hans forældre, Stene, Ole, Rong, Birgitte og Kim i
lufthavnen – hvor vi fik de spændende
beretninger fra Verdensmesterskabet i
Bled, Slovenien.
Billeder og tekst: Kim A.127

Hædring af medaljer vundet ved
verdensmesterskabet af DFfR
Traditionen tro blev der efter verdensmesterskabet arrangeret en medaljereception
af en roklub med deltagere. Det blev Tirsdag den 6. september, hvor Roskilde Roklub og DFfR inviterer til fejring af VMroernes flotte resultater og fantastisk store
indsats.
Gæsterne blev budt velkommen af Roskildegarden, som truttede i blanke messinghorn og slog på tromme og svingede
med arme og ben.
Der blev holdt velkomsttaler af Roskilde
Roklubs formand Ove Pedersen og Roskildes borgmester Joy Mogensen og en
lang række af folk fra roningens verden

med den nykårede formand Henning Bay
Nielsen som hovedtaler.
Efter en flot buffet blev der holdt en række taler for hver sin deltagende båd – men
bedst af alle – og den med de flotteste ord
– og den flotteste roer – var Furesø- roeren Henrik Stephansen. Det var den eneste guldmedalje, og derfor var der stor
opmærksomhed på Henrik og Furesøfolkene.
Efter et par timers fest, støj, musik og
snak – gik turen tilbage til den dejlige
Furesø.
Billeder og tekst: Kim A.127

DFfR Formand Henning Bay og Henriks
træner Thommas

Henrik sammen med træneren Thomas

Roskildegarden foran Roskilde Roklub
og rød løber til festlighederne

Henrik med guldmedalje modtager klapsalver og jubel
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På rotur i Ry
Første weekend i september tog 16 furesøroere til Ry for at ro. Vi mødtes i Ry
Roklub fredag middag kl. 12.
Den første rotur gik mod Mossø. Først en
kort tur over Birksø, hvor bådene skal
bæres over vejen til Gudensø. Det kan
lade sig gøre, når man hjælpes ad, men en
4-åres- inrigger er altså tung. Godt vi
sjældent skal bære på bådene. Da bæringen er vel overstået, har vi ca. 10 km op
ad Gudensø og Gudenåen til Mossø. Vi
roede kun kort på Mossø. Vi lagde til ved
Klostermølle. Her blev eftermiddagskaffen indtaget, og der var mulighed for at
nyde turens kulturelle indslag. Klostermøllen med malerisk tørrelade og udstilling om fortidens papirproduktion på stedet. Vandkraft og let adgang til træ har
været gode forudsætninger.
Tilbageturen samme vej bød selvfølgelig
igen på overbæringen, men så var vi også
hjemme. Vi slog telte op, slappede af
efter de 23 km i bådene og spiste Sørens
lækre spagettisovs.
Lørdagens tur gik heldigvis den modsatte
vej mod Silkeborg. Heldigvis, så der var
ingen overbæring. Første stop var ved
campingpladsen ved Skyttehuset, over for
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Ålekroen. Det ligger på det smalle stykke
mellem Julsø og Borresø. Videre til Silkeborg Roklub, hvor vi holdt en lang frokostpause med plads til en gåtur i byen.
På tilbagevejen roede vi ind i Brillerne,
nogle sjove små søer, som kan nås gennem en smal kanal og en del siv. Det var
sjovt. Vi var også lige rundt om Paradisøerne for at få det hele med. I alt 40 km i
solskin.
Inden vi kunne sætte os ved det veldækkede bord nåede vi at se en større ballonfærd over Birksø.
Søndag morgen startede weekendens sidste rotur. En rundtur i Knudsø og ud til
Himmelbjerget. Efter 20 km var vi tilbage
ved Ry. Så var der blot tilbage at aflevere
både og rydde op
Tak til Søren L. og Peter for en ualmindelig velplanlagt tur. Selv vejret var planlagt
i detaljer. Det startede med at regne søndag eftermiddag kort tid efter, at vi havde
sat os i bilerne på vej hjem.
Gudenåen og Silkeborgsøerne er smukke
en solbeskinnet weekend i september, og
der er utvivlsomt mulighed for mange
flere gode rooplevelser.
Lone 613

Fotos: Tom 128
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U18 - landsholdet 2011
Den 22.-26. september var der regatta for
det danske U-18 landshold, Baltic CUP. I
år havde Roklubben Furesø hele 3 roere
med og en træner. Roere Rebecca Busk,
Sofie Råberg Mikkelsen, Markus Blanke
og træner Mads Boesen.
Torsdag formiddag mødtes 22 friske og
spændte roere med deres trænere, ved
Bagsværd Roklub, hvorfra vi kørte en
lang tur i bus til Karlshamn i Sverige. Vi
sejlede med færge over Østersøen til Klapeda i Litauen. Færgeoverfarten varede
14 timer, og der var derfor kahytter til
passagererne. Udover det var der en opholdsstue og en kantine, maden var som
forventet ikke af særlig høj kvalitet, men
det kunne lige klemmes ned.
Efter en god nats søvn i de små kahytter
på den gyngende færge og en gang morgenmad skulle vi med bus igen. 320 kilometers landevej var tilbage, inden vi ankom til Trakai, hvor regattaen blev afholdt. Vi blev kørt direkte til vores hotel.
Hotellet var stort, flot, pænt og vedligeholdt. Vi boede på forholdsvis store værelser til 2 og 3 personer.
Vi spiste frokost på hotellet, og derefter
pakkede vi en lille taske med træningstøj,
håndklæde, skiftetøj og tog over til rostadionet.

Bådene blev rigget til, og vi tog alle en
kort tur op og ned langs banen for at se,
hvordan der så ud og lære noget om vindog strømforholdene, så vi var bedst muligt forberedte til regattaen.
Derefter tog vi tilbage til hotellet og spiste aftensmad, og så var det ellers hurtigt i
seng, så vi kunne være udhvilede til morgendagens strabadser.
Lørdag morgen startede vi dagen med et
hurtigt bad, spiste morgenmad og pakkede vores tasker, før vi kørte til ro-stadion.
Vi var på ro-stadionet i god tid, så vi kunne nå at gøre de sidste småting klar til
løbene.
De forskellige landshold startede med en
åbnings-ceremoni, hvor byens borgmester
samt formanden for regattaen sagde nogle
ord. Herefter startede årets U18- landsholds- regatta, Baltic CUP 2011. Det var
for de fleste af os vores første internationale regatta på landsholdet, så det var
klart, at vi var både spændte og nervøse,
men samtidig også tændte og klar til at ro
så stærkt som overhovedet muligt.
Det blev der i de indledende løb for Furesøens dobbelsculler med Rebecca Busk
og Sofie Råberg Mikkelsen, de vandt
deres indledende løb.
Marcus Blanke, Roklubben Furesø, der
sad på kombinations- båden med Roskilde og Bagsværd roede sig til en sikker 3.plads, som gav adgang til finalen.

Her ses Danmarks 4-. Markus Blanke sidder som 2. i båden fra højre
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Næsten alle danske både roede sig i finalen, kun med undtagelse af pige- singlesculleren fra Sorø, der ikke havde meget
at stille op, da hun kun var 96'er dvs. 1415 år og deltog til et U-18 stævne, hun
roede sig dog til en flot 2.- plads i sin Bfinale.
Der var fælles spisning for alle roerne på
ro-stadionet, og derefter var det blevet tid
til finalerne. Rebecca Busk og Sofie Råberg Mikkelsen havde trænet hårdt i flere
uger inden og var derfor i topform og klar
til at præstere, det viste de i den grad også.

Roklubben Furesøs 2 piger.
(Fra venstre ses Sofie Råberg Mikkelsen
og Rebecca Busk.)
Ved de første 600 meter lå de på en 2.plads kun en længde fra tyskerne, der
førte. Men så, 20 meter fra mål, hvor de
lå på en 3.- plads helt tæt med de svenske
piger på 2 pladsen, knækkede pigerne
uheldigvis en åre. Der var ikke meget at
gøre, de måtte drive over målstregen på
en 6.- plads. Pigerne havde, hvis ikke de
havde haft deres uheld, roet en utrolig
hurtig tid på ca. 7.35, hele 15 sekunder
hurtigere end deres tidligere hurtigste tid.
Så var det blevet Marcus Blankes tid til at
ro. Drengene havde lagt sig op mod nogle
store drenge, de kæmpede side om side
med den russiske båd hen til 1500 meter-

mærket, hvor de trak fra og endte på en 6.
- plads. I alt fik Danmark 2 gange bronze
og en gang sølv. Samlet efter lørdagens
2000 metrer lå Danmark på en første
plads i den samlede stilling.
Så var det et hurtigt bad og så tilbage til
hotellet, hvor vi spiste aftensmad. Efter
maden var der bowling og billard sammen med de andre nationer, og efter 2
timers spil var det sengetid for de trætte
roere, der havde en ny dag i vente med
500 meter - løbene.
Søndag morgen var det tidligt op, da første løb allerede var kl. 8.30, 2 timer tidligere end om lørdagen. Taskerne var pakket aftenen inden, så der var hurtig morgenmad på hotellet, der blev pakket bus,
og så var det af sted til ro-stadion. På 500
meter - distancen viste Danmark ikke den
samme dominerende side som fra lørdagens løb, det blev kun til en enkelt medalje på denne distance.
Rebecca Busk og Sofie Råberg Mikkelsen
roede en flot sprint på de 500 meter, som
førte dem videre til finalen. Det samme
gjorde Marcus Blankes båd også, de var
dog hårdt pressede af nordmændene der
kun var 0,45 sekunder fra at tage deres
finaleplads.
Det var ikke lang tids pause mellem løbende, allerede efter 1 times pause skulle
holdene på vandet igen. Pigerne kom på
en 5.- plads kun under 1 sekund fra 3.pladsen og Marcus´ båd fik en flot 6.plads.
Begge både slog deres tidligere bedste
tider både på 2000 meter- og 500 meterdistancen, og det var da også en flok glade og tilfredse roere der kom hjem til
Danmark igen. Den hårde træning havde
givet udbytte, og det havde været et særdeles godt stævne. Tilbage var der ca. 24
timers transport tilbage til Danmark.
Roernes træner Mads Boesen var meget
tilfreds med resultaterne. ”Disse 3 roere
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har alle knoklet stenhårdt for at opnå det
største og bedste niveau før stævnet. De
har trænet ca. 6-8 gange om ugen de seneste mange uger. Til træning har de vist
stor professionalisme, også selvom det til
tider har været hårdt. Jeg håber meget, at
det ikke er sidste gang, at de repræsenterer Danmark / Roklubben Furesø i internationalt regi. De har samtidig vist, at de
primært kan være med hos de bedste U18
- landsholdsroere, på roernes kongedistance 2000 meter”

Her ses hele Roklubben Furesøs hold.
(Øverst fra venstre ses: Rebecca Busk,
Markus Blanke, Sofie Råberg Mikkelsen.
Nederst træner Mads Boesen)
Marcus B. 615
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Et forrygende DM for Roklubben Furesø
Det blev til ikke færre end fire guldmedaljer, en tredjeplads samt en femteplads
for Furesø ved årets DM. Størst forhåbning var der naturligvis til Henrik Stephansen, som netop har vundet VM. Stictor svigtede naturligvis ikke og vandt
begge løb, han stillede op i.
Regattaen startede med voldsomme tågebanker, som forsinkede de indledende løb
en time.
Da tågen endelig lettede, blev første
mand, Emil Søndergård Hansen, sendt på
banen. Desværre måtte han efter det indledende løb se sig henvist til B-finalen.
Her blev det til en flot 2.-plads, hvilket
svarer til, at han samlet set er nummer
otte i Danmark. Det er flot roet af en, som
ror sin første sæson. Det er i øvrigt interessant at bemærke, at Emils tid i Bfinalen var bedre end tiden for den, som
blev nr. 2 i A-finalen.
Næste roer var Marcus Blanke, som i
dagens anledning var rykket en aldersklasse op og roede i A-rækken. Det var
for stor en mundfuld for en, som ”kun” er
180 cm høj. Marcus blev nr. 4 i indledende og var dermed helt ude af dette A-løb.
Det bliver spændende at følge Blanke, når
han de næste to år kan ro i A-rækken
sammen med jævnaldrende.
Så blev det pigernes (Rebeccas og Sofies)
tur. De var i sidste øjeblik blevet tilmeldt
i 2X junior B, hvor de aldersmæssigt hører hjemme. De har netop været til Baltic
Cup, og desuden er Sofie udtaget til Bymatch. Der er ingen tvivl om, at de er to
talentfulde piger, og de svigtede da heller
ikke klubben, idet de vandt guld 14 sekunder før nummer to. Meget flot roning.
Herefter kom turen til gamle Ole x 2 + Bo
x 2 (Ole Præst og Kongsbak samt Bo
Hartz og Jystrup) i 4X. Her blev det til en

femteplads. Det kan være, at man med
mere arbejde på teknikken kan avancere i
feltet.
Så kom de to løb, vi alle havde glædet os
til at se. Først skulle Stictor ro 1X let,
hvor den eneste reelle modstander var
Morten Jørgensen fra guldfireren. Det
blev som ventet en meget overlegen sejr
til Stictor, som vandt med seks sekunder
over Morten.
Cirka en time senere skulle de begge to ro
1X tung. Igen var billedet helt det samme,
idet Stictor vandt med Morten som nummer to og cirka samme vindermargin
igen. Efter dette løb viste Stictor, hvordan
man står op i båden og holder regattaens
største pokal højt over hovedet. (se billede)

Foto Ole 539

I sidste øjeblik blev det besluttet, at Emil
og Blanke skulle have en chance mere, og
man fik dem tilmeldt i 2X junior B. De
har faktisk aldring roet 2X sammen, men
det til trods vandt de løbet. Så var den
fjerde guldmedalje hjemme. Det viser, at
de begge to har et meget stort potentiale,
og de livede lidt op efter skuffelsen i de
indledende løb.
Som rosinen i pølseenden var det de gamle damers tur (Jane Hagan og Marianne
Henney). De var i et skrapt felt med flere
landsholdsveteraner i bådene. Alligevel
sikrede de sig en tredjeplads, hvilket var
meget tilfredsstillende. Det er Janes første
sæson, og hele sæsonen har stort set været
fokuseret på teknik. Det bar tydeligvis
frugt, selv om der var et godt stykke op til
2.-pladsen. Placeringen udløste i øvrigt et
mere muntert indslag på tilskuerpladserne, idet Michael Kassow havde lovet, at
han ville hoppe nøgen i søen, såfremt
Merete Boldt og makker blev slået. Det
blev de, og Michael måtte en tur i baljen
foran alle tilskuerne. Forhåbentlig var
prinsessen taget hjem på det tidspunkt,
men det melder historien ikke noget om.
Det blev en rigtig dejlig dag i Brabrand,
hvor solen skinnede fra en skyfri himmel
hele dagen (efter at tågen var lettet), og
det føltes, som om den især skinnede på
Furesø-roerne. Det blev dagen, hvor vi
gik fra at ro med gule årer til at ro med
guldårer. Tak til store og lille Michael
(hhv. Emils far og Kassow) for stor støtte
på lægterne. Tak til de øvrige Furesøsupportere Jørgen A, Merete og Kim samt
til Mads for teknisk bistand.
Marianne Henney 51
Emil Søndergård
Hansen vandt.
Sølv i JM1X B, TUCup, 1500 m. B- finale guldmedalje.
Foto Kim A 127
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En verdensmester
kommer til byen
Furesøs borgmester Ole Bondo Christensen blev så begejstret over at få
et verdensmesterskab til kommunen, at
det måtte fejres. Han iværksatte resolut en
invitation til Roklubben Furesø og naturligvis specielt til Henrik Stephansen som
dagens mand. Det blev onsdag den 28.
september på Rådhuset. Oven i den store
begivenhed blev der serveret rådhuspandekager til stor glæde for alle de fremmødte roere.

hans nuværende bedrift, men også lidt
”historisk”, som tog udgangspunkt i drengeårene i Furesø Roklub med Nils Henrik
Stene og træner Jørgen Andersen, og som
kulminerede med triumfen i 2006, hvor
Henrik og Stene vandt guld ved Junior
Verdensmesterskaberne i Amsterdam.
Ole Bondo Christensen fortsatte herefter i
en sjov og munter tone til den begivenhed, vi fejrede, nemlig Verdensmesterskabet i letvægts singleculler 2011!
Foruden en god portion roere var direktøren for Sport og Fritid, Peter Rosgaard, og
medlemmer af Kultur- og Fritidsudvalget
også mødt op. Lokalpressens
repræsentanter var ligeledes til
stede.
Og på alle roernes vegne siger
vi stor tak til Henrik for anledningen til også at få rådhuspandekager.
Tillykke Henrik og tillykke
Furesø!

Billeder og tekst Kim A 127

Væggene i lokalet var
prydet af plakater med
en glad Henrik ”iført”
sin guldmedalje.
Kl 17 sharp trådte Henrik smilende ind ad døren med sin guldmedalje
om halsen. Både den og
Henrik strålede. Efter at
have hilst på hinanden
udtrykte Ole Bondo
Christensen stor beundring for Henriks indsats
og resultat, ikke kun for
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LANGDISTANCEKAPRONING 2011
Den sidste regatta i denne sæsons Langdistancekaproning blev afholdt i Præstø.
Deltagerne var Søren Boysen, Susanne
Vind og Rolf Reuther-Nielsen.
Som indledning på styrmandsmødet blev
der ringet med skibsklokken. Sekundet
efter lød der et øredøvende tordenskrald
uden for bådhallen. Alle holdt vejret,
imens de kikkede ud på bådene, som lå
linet op på græsplænen. Regnen høvlede
ned.

Løbslederen indledte mødet med at sige:
” Så blev Præstø Roregatta startet med et
brag!”. Herefter blev formiddagsløbene
udsat 1 time. Dommerne havde løbende
kontakt til DMI, som desværre ikke kunne love bedring i vejret. I den mellemliggende tid blev vi alle underholdt af borgmesteren med historier fra området og

historien om ”Jyske Lov”, som blev underskrevet i Gåsetårnet i Vordingborg.
Så blev der igen ringet med skibsklokken.
DMI kunne stadig ikke love nogen opklaring, nærmere tværtimod, og derfor havde
dommerne og løbskomiteen besluttet at
aflyse alle tre formiddagsløb. ØV!!
Præstø Roklub havde ellers sat alle sejl
til, for at denne DM- finale skulle blive en
fest, man sent ville glemme. Det blev nu
nok regn og tordenvejr, som denne afslutning ville blive husket for. Senere på dagen blev også eftermiddagsløbene på 25
km aflyst.
Vi fik derfor regntøjet på og gik i gang
med at pakke Skalleslugeren sammen.
Inden for et par timer var der kommet så
meget regn, at ”2 bord” i båden var dækket af vand. Båden kom på traileren igen
uden at have været i brug. En noget skuffende afslutning på den femte og sidste
regatta af dette års langdistanceturnering.
Hermed et tilbageblik på de foregående 4
regattaere.
Vi startede ud i Nakskov, hvor vi fik vores ilddåb. Her bød ruten på både høje
bølger, sidebølger, lavt vand, samt en
frisk til hård vind fra vest. Efter knap 3
kilometers roning i modvind og bølger
blev vi indhentet. Båden fra Roklubben
Viking ved Stevns havde indhentet os
trods vores 2 minutters forspring!! Stor
respekt! Vi blev nr. 8 ud af 16 både med
en rotid på 59 min. og 55 sek.
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skellige bådhold. Der var kun 1 sek. mellem nr. 2 og 3! Vi blev igen nr. 8 ud af 16
startende både. Denne gang var vi kun 12
sekunder fra nr. 7. Vores rotid blev 56
min. og 20 sek.

Tredje regatta blev afviklet på Kolding
Fjord.

Anden regatta blev afviklet ved
”Verdens Ende” i Sønderborg.
Fredag aften satte vi 3 kursen mod Jylland. Ved Kolding spiste vi aftensmad, og
herefter fortsatte vi mod Sønderborg. Efter en kop te og kaffe på hotellet gik vi til
ro for at være klar til morgendagens kaproning. Vejret bød på let overskyet med
svag til jævn vind fra vest. Det optimale
vejr til kaproning. Ruten var med start
uden for roklubben og så 5 km ind i Alssund og tilbage igen. Med disse vejrforhold blev løbet meget tæt mellem de for20

Her havde vi selskab af Hanne, Sørens
kone. Vi kørte sammen derover alle 4 og
spiste på en dejlig fiskerestaurant ved
Kolding Havn. Rovejret var fint, med
solskin og en frisk vind fra vest. Ruten

var med start uden for roklubben og så
gik det ellers 4,5 km østpå med god medvind. Bådens fart blev målt på GPS’en
med et gennemsnit på 12,5 km/t. Ved
vendebøjen fik vi den friske vind fra vest
at mærke! Vores fart blev her målt til 8,5
km/t i gennemsnit. Modvind og vendebøjer er vist ikke vores stærke side. Vi fik
brugt en masse kræfter på tilbageturen ind
mod havnen. Vi blev nr. 9 ud af 20 startende både, og vores rotid var her 1 time,
1 min. og 8 sek.

bygger Jørgen Andersens hånd. Skalleslugeren er en flot og velbygget båd, som
andre roere gerne ville have fingrene i. Vi
blev spurgt flere gange, om de måtte låne
båden, hvilket vi pænt afslog. Vi har en
udfordring med årene til båden. De årer,
som vi benyttede, var til en outrigget båd
og derfor for lange. Vi fik lov til at flyttet
”lommen”, men gearingen var stadig for
hård.

Fjerde regatta blev afviklet i Københavns Havn.

Jeg håber, at denne status har givet andre
af klubbens medlemmer lyst til at deltage
i denne form for motionskaproning. Et
hold må bestå af (op til) 5 roere, og man
kan så skiftes til at deltage. Man kan også
bare deltage i en enkelt regatta for at prøve det af.

Efter en dejlig sommerferie skulle vi lige
i gang igen. Denne gang var transporten
dejlig kort 
Vel mødt ved Københavns Roklub var
vejret let overskyet med svag til jævn
vind fra vest. Igen optimalt vejr til kaproning. Ruten startede uden for Allerkoncernens hus nær Fisketovet. Herfra
gik ruten ned mod Langebro, hvor vi
vendte ved bøjen og fortsatte tilbage mod
Sjællandsbroen. Her vendte vi igen, og så
gik turen tilbage mod Langebro, hvor vi
vendte for 2. gang og så tilbage til Fisketorvet. Vi kom i mål som nr. 9 ud af 20
startende både. Vores rotid blev denne
gang 55 min. og 30 sek.

Så alt i alt et resultat som giver plads til
forbedringer.

Med venlig hilsen
Rolf Reuther-Nielsen 633

Status på 2011- langdistance-kaproning
er, at vi blev samlet nr. 9 ud af total 33
startende både. Et ganske godt resultat for
Furesø Roklub. Vi var oppe imod garvede
roere, som har roet samme i mere en 10
år. Mange af roerne har roet for både klub
og landsholdet i deres unge dage. Vores
udfordring er at vinde 30 til 35 sek. pr.
km, for at være med i kampen om medaljerne.
Hvordan finder vi så disse sekunder? Vores båd er et mesterværk fra vores båd21

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
Ved indmeldelse 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!!!

Er også dit blad!!!
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, ideer til aktiviteter, ting der undre dig 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 29. oktober.
e-mail: furore@roklubbenfureso.dk

9 nye styrmænd
Igen i år afholdt klubben styrmandskursus, og følgende 9 gennemførte kurset og
bestod alle. Velkommen til de nye styrmænd.
640 Bente Johannesen
664 Emil Søndergård Hansen
630 Emilie Hvilshøj Hansen
656 Frederik Theil Jensen
657 Jane Hagan
574 Jette Eikrem
648 Kent Voigt
681 Loui Wentzel
686 Mikael Møller Hansen
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Vi kan vel alle have behov for en lille
pause til at nette os.
Foto: Karin

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

Suppleant: 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
Oktober
Lørdag den. 29. 12.00 - 15.00 Supperoning
Lørdag den. 29. 16.00 - 18.00 Standerstrygning
Lørdag den. 29. 18.00 - ?
Fællesspisning

November
Søndag den. 13. 09.00 - 12.00 Store vaskedag

December
Søndag den. 04. 09.00 - 12.00 Søndagsslibning
Torsdag den. 08. ? - ?
Julestue (tid og sted i
næste nr. af Furore)
Tirsdag den 28.02.12 Generalforsamling (reserver
aftenen)

Vinteraktiviteter
Mandag
Tirsdag
Torsdag
Torsdag
Lørdag
Søndag

24

18.00 - 20.00 Seniortræning i Roklubben
17.30 - 20.00 Ungdoms- og kaproningstræning i Roklubben
18.00 - 20.00 Ungdomsboldspil, Marie Kruse Skole (drengesalen)
17.30 - 20.00 Kaproningstræning
12.00 - 14.00 Svømning i Farum Svømmehal. Alle
10.00 - 12.00 Fællesroning. Alle

