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Julehygge

Torsdag den 8. december kl. 19:00
Holder klubben julehygge med bankospil, gløgg og
æbleskiver på Furesø Marina.
Prisen er 50 kr. som betales ved indgangen. Beløbet dækker gløgg, æbleskiver samt 3 bankoplader.
Alt, hvad du skal gøre for at komme med til julestuen, er at tilmelde dig på hjemmesiden inden
den 1. december. Derefter møder du op og tager
50 kr. med til indgangen samt en lille morsom gave.
Frist for tilmelding er:
Torsdag den 1. december.
Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte husforvalteren.
For at kunne tilmelde dig skal du være logget ind
på hjemmesidens medlemsdel.
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Ledige pladser for de
hurtige
Svømmesæsonen er i gang, og Jens Hemmingsen står parat hver lørdag i Farum
Svømmehal kl. 12. En tur i vandet og
bagefter i sauna er godt nok en mirakelkur mod ondt i ryggen, arbejdsstress og
mange andre onder. Sjovt nok er der også
lige så meget ”small talk” i enden af bassinet og/eller saunaen alt efter temperament, som der plejer at være efter en roaften, hvor vi sidder i klublokalet og snakker af. Her i midten af november har
fremmødet til svømningen dog været lidt
behersket, men det skyldes nok det gode
vejr, så der er stadig ledige pladser i vandet.
Ligesom med "pluttifikation"
Mange husker nok Pippi Langstrømpehistorien, hvor hun starter i skole lige op
til jul, for ellers kan hun jo ikke få juleferie. Både læreren frøken Prysselusken og
Pippi selv beslutter allerede efter en dags
skolegang, at nok er nok. Pippi er træt af
"pluttifikation", og Prysselusken giver op
over for den nye elev.
Sådan er det også lidt med svømning.
Man bliver nødt til at starte for at kunne
få juleferie fra svømningen, og det er jo
en god ting at komme i gang, inden alle
nytårsforsætterne melder sig, og både det
ene og andet skal udrettes.
Alt i alt er det altså en god ide at komme i
gang med svømningen.
Kirsten H 561

Tak!
Mandskabet bag Furore vil sige tak for
anerkendelsen og for vandrepokalen. Det
kom bag på os, at vi modtog denne. Men
vil da takke endnu en gang.
Mvh.
Jens S. Hemmingsen (red)

Den gamle redacteur er død.
Peer Wintersø var gennem
mange år redaktør af Furore.
Han overtog jobbet i 1987
og blev hurtig kendt for sin
skarpe pen og barske form
for humor. Det skinnede tydeligt igennem, at han havde en fortid som diplomat
i Udenrigsministeriet. Sammen med Marianne deltog han flittigt i klubbens arrangementer.
I 2007 lagde han pennen fra sig og overdrog jobbet til Erik Jacobsen, hvorefter
han meldte sig på ”onsdagsholdet” med
bådvedligeholdelse.
Peer sov stille ind den 19. oktober i en
alder af 84 år.
Æret være hans minde.
192
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Styrmandskursus 2011
Endelig var der så deltagere nok til et styrmandskursus i 2011.
I løbet af en dejlig weekend i august fik vi uddannet nye styrmænd, ældre som unge.
Vi vil lade billederne tale for sig selv, de siger jo mere en 1000 ord, og med en kommentar eller 2 – så vil alle nok kunne lære noget.
Kurset består af 3 dele: teori + praktik på vandet + prøve = nye styrmænd i Roklubben
Furesø.

Ups - er kommet lidt for tæt på - hvad gør jeg nu?

Spændende ro-stilling - hvornår kommer håndtaget i klemme?
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Sådan - glad og koncentreret

Der ventes! Se - der er flag på = søndag

Heldigvis ligger de stille. Er der højrevigepligt?
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God vinkel - håber de har fart nok på til at komme ind?

Der er da dejligt ved Furesøen.
Alt i alt en dejlig weekend med lærenemme elever og skønt vejr.
Ro-lig hilsen Bo 96
Ps. Hvis du ikke er styrmand – så kom på kursus i 2012 – vi kan godt lære dig noget.
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Den første sommer …
Kanindåb den 13. august. Remoulade i
skægget, spaghetti i ørene, tøj og hår er
smurt ind i ketchup, soyasauce og flødeboller, et bad i en balje med tang og døde
fisk samt et lettere trykket ribben efter
”kaninernes” kamp for at smide Bo Jystrup og hans slæng i vandet. Det var ikke
lige det, vi havde forestillet os tilbage i
april måned, da vi læste Roklubben Furesøs annonce i lokalavisen under overskriften ”Har du lyst til at ro på Furesøen?”
Vi var blevet stillet ”Motion, natur og
frisk luft” i udsigt, og meldte os derfor til
den første Roskole i slutningen af april/
begyndelsen af maj. Sammen med de
andre forventningsfulde deltagere mødte
vi op lørdag morgen. Efter en grundig
introduktion på land blevet vi kastet ud i
bølgerne. Merete havde tidligere roet en
sæson hos DSR i Svanemøllehavnen og
fandt hurtigt ind i rytmen. Chresten havde
aldrig roet før, men ”kompenserede” ved
at lægge alle kræfter i båden. Det er
yderst tvivlsomt, om anstrengelserne bidrog til bådens fremdrift. Rochefen Torben og de øvrige instruktører havde tydeligvis prøvet det før og kom med opmuntrende tilråb og gode råd.
Søndag morgen var vi godt brugte, men
dog klar til endnu en dag på Roskolen.
Som i historien med de 10 små cyklister
var de første allerede faldet fra. Men hovedparten af lørdagens deltagere dukkede
dog op søndag morgen. Endnu en dag på
vandet, tydelige fremskridt i forhold til
den første dag – og en sjælden gang den
berusende følelse af 4 personer, som ror i
takt.
I løbet af de kommende uger faldt mange
af deltagerne på Roskolen fra. Nogle fordi
det var for hårdt, andre fordi der skulle
betales kontingent. Men vi var blevet

ramt af ”Motionen, naturen og den friske
luft”. Vi har boet tæt på Furesøen i mange
år, cyklet og løbet rundt om søen et utal
af gange. At ro på søen har tilføjet en helt
ny dimension.
Selve Roklubben Furesø er noget underspillet. Beklædning og andet privat udstyr
i Roklubben Furesø skal fungere, men det
behøver hverken være nyt eller prangende. Merete påstår, at Chresten ikke kan
ordne noget i haven uden først at købe nyt
udstyr i Johannes Fog. Men vi har hurtigt
vænnet os til klubbens ”low-tech” tilgang
og har fundet løbetights og andet tøj frem
– og det fungerer helt efter hensigten.
Klubbens materiel er til gengæld af så høj
klasse, at man skulle tro, det var løgn.
Den ene flotte båd ved siden af den næste.
Det er et stort privilegium at blive medlem af et fællesskab, som passer så godt
på tingene. Og hvis vi en sjælden gang
skulle glemme det, bliver vi mindet om
det, når vi ser bådene og det øvrige udstyr
fra andre klubber.
Den ene uge efter den anden bliver vi
venligt modtaget af erfarne medlemmer,
som uden at kny ror søen rundt sammen
med os to uerfarne. Af og til bidrager vi
til ”flowet” i båden – og af til gør vi det
næppe. Men hver gang er vi blevet mødt
med gode råd og anbefalinger. Ofte ud fra
devisen ”I skal ikke ro, som jeg selv ror,
men som jeg siger, man skal ro”. Vi har
desuden deltaget i vores første tekniktræning. Indtil da troede vi, at det kun kunne
blive nemmere – efterhånden, som vi fik
erfaringen. Men Rolf – vores teknikinstruktør – påstod, at det forholder sig
modsat. ”Roning bliver sværere og sværere”. Der røg den illusion, men vi kan
stadigt svare et rungende ja til spørgsmålet ”Har du lyst til at ro på Furesøen?”
Chresten 674 og Merete 673
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De mange robåde i Københavns Havn er et flot syn. Havnen fra Langebro mod syd.

Fotos: Kim A
Furesø går stik syd.

Furesøbåd nummer 2 kommer ind imellem mange både, som startede før. Det ser fint ud
med tiden.
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Med ganske få meter lægges de sidste kræfter i årerne. Gad vide, om de er nummer 1?

Furesøbåd tæt før mål, og der slides ved årerne. Jytte sørger for at holde drengene til
ilden.

Langebro fra Hotel Mariot
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Standerstrygningsdag
med liv som i en myretue
Den 27. oktober var det slut for sæsonen,
vintertid var på vej, og furesøroerne måtte
overgive sig til skæbnen, hvor de 3-4
ugentlige ++ må erstattes af indendørs
vinteraktiviteter. Overgivelsen skete dog
med maner. Klubben sprudlede af aktivitet – over 50 var ude og ro den lørdag, og
nogle endda op til 3 gange samme dag.
Også supperoningen var en succes, kun
med nød og næppe lykkedes det at få
plads til alle de 38 roere plus arrangører,
som deltog. Sidst kom vi til standerstrygning og reception, hvor alle pladser var
udsolgt.

Ærtesuppe over søen
Rammerne om afslutningen var en ualmindelig tyk tåge, og den satte sig godt
fast dagen igennem. Den slags generer
naturligvis ikke erfarne roere, som ved, at
man så skal holde sig nær bredden, men
motorbåden kom lidt på afveje, da et bådhold skulle hentes hjem efter at have afleveret ”Helge” med tak for lån i Holte.
Lige pludselig viste det sig, at motorbåden var nær Vejlesø og ikke ved Birkerød, som ellers beregnet, men heldigvis er
det jo hurtigt at ræse tilbage igen med den
gul/grønne. Når vi er inde på Holtebåden
Helge, skal det også lige fremhæves, at
det godt nok er en storsindet gestus, at vi
sådan har fået lov at låne båden kvit og
frit. Ved tilbageleveringen blev vi endda mødt
af næstformanden Lotte,
som hilste os velkommen og endda tilbød at
køre roerne hjem til
klubben i sin bil, hvis de
ikke lige kunne være i
den gul/grønne.
Suppe i shelteren
Roning med suppe var
godt nok helt på sin
plads på den fugtige
efterårsdag. Bådholdene
kom ind i lidt spredt
orden, for der var jo som
altid nogle, som lige
skulle have roet et bestemt sidste kilometertal
for at komme op på et
rundt tal. Så var det ellers om at stille sig op i
kø hos uddelerne: Jesper
med suppen, Henning
med drysset og til sidst
Kurt med boller. Jeg har
Kurt mistænkt for selv at
have bagt bollerne, for
han delte godt nok rige-
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Formandens tale fik virkelig sat fokus på vores klubs
mangfoldighed og de kæmpe ressourcer, som vi i fællesskab har. Udover, at Kim
naturligvis fremhævede de
imponerende resultater fra
vores verdensmester Henrik, kom han også med et
lille tankevækkende hip til
os alle om at gøre en ekstra
indsats for fællesskabet og
samværet. Kim udtrykte det
ligt og stolt ud af det dejlige bagværk. Vi har tydeligvis et problem med den supperoning, for
den er så populær, at vi er på
grænsen til at kunne få proppet
alle deltagerne i bådene. Måske
kunne vi foreslå bestyrelsen en
ændring af roreglementet, som
kun gælder for supperoning. Der
kunne da sagtens sidde to på styrmandssædet og en ekstra foran
oven på bagagen.
Mere hygge og grænseoverskridende kaproning.
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på denne underfundige måde: ”Sæsonen
med roning i døgnets lyse timer giver
mange ro-tilbud. Fra morgenens hold før
arbejde til de faste formiddagshold og
eftermiddagshold til dem som kommer
hjem fra arbejde og ønsker at tage en tur
før aftensmaden, til de store motionshold
– hvor der
igen er tilbud om outrigger –
sved på panden og motionsroning.
Det er vældig godt
med alle
disse tilbud,
og alle benytter dem
flittigt –
men det har
den bagside,
medlemmerne ikke
ser så meget
til hinanden holdene imellem. Så der er
plads til flere fælles aktiviteter. Bestyrel-
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sen har rigeligt med at holde klubben
kørende – men jeg opfordrer andre til at
lave en fest eller to – fotoaften – eller
andre samlende aktiviteter”.
Det har formanden ret i, vi må sætte lidt
flere fælles aktiviteter i gang i det kom-

mende år, og efter min mening må det
meget gerne både være mere fælles roning og mere
socialt samvær.
Kom bare i
gang, som I ved,
elsker medlemmerne søndagsbrunch, kager
fra brovagterne,
lyngbyture, kaffedrikning i
solen og meget
mere. Der er
heller ikke noget bedre, end
når pladsen er
fuld på mandags
- og onsdagsaftenerne.

Sejrskage og boblevand
ge sjæle, så der var også fyldt godt op i
slikskålene på bordene.
Ikke så mærkeligt var stemningen til receptionen helt i top, og det satte godt nok
kronen på værket på en særdeles vellykket 2011- rosæson på Furesøen.
Kirsten H 561

Receptionen overgik helt sig selv i år.
Kaproningschef Henrik Rong var meget
hemmelighedsfuld og havde lagt sig i
selen, da vi alle skulle fejre Henrik Stephansens præstationer. Heldigvis var der
plads tilbage i maven efter suppen, da
porten blev slået op for sejrskage med
marcipaninskription og boblevand. Verdensmesteren skar naturligvis kagen for.
Ellis havde også tænkt på børn og barnli-

Fotos: Henning A

Redaktionen ønsker alle en
glædelig jul og et godt nytår.
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Efterårsroning søndag formiddag

Fotos: Kim A

Frederiksdal, hvor Fiskeørnens mandskab Kurt, Jytte, Birthe, Kirsten og Ole slikker sol.
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Fiskeørn højt over søen

Efterårsroning søndag formiddag

Fiskeørnen med Birthe, Kirsten, Ole, Kurt og Jytte
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Mandagstræning –
en våd oplevelse
En af vinteraktiviteterne er mandagstræning i klublokalet, hvor seniorerne nu på
3. år i træk giver den hele armen. Vi plejer at være mellem 9 og 12 entusiastiske
deltagere, og som Kassow plejer at sige,
så skal det helst være en oplevelse, hvor
størrelsen af de våde pletter på gulvet og
tøjet viser, om man har bestilt noget. Man kan selvfølgelig diskutere, hvor god en
sådan vandmåling er, da der
er forskel i sved fra person
til person, men så har vi jo
også altid ergometertiderne
at gå op i.

besynderligt nok ikke udendørs), gulvøvelser med bøjninger af alt muligt lige
fra mave til ryg og arme, løb op og ned ad
trapperne, så kajaklubben kan høre vores
høje aktivitetsniveau, og derefter kaster vi
os over ergometertræning og robassin.
Nogle gange står den også på vægttræning med diverse af klubbens museumsgenstande inden for håndvægte og træningsmaskiner.

Træningsrunderne
Teamet omfatter både kaproere og mere menige roere,
og vi skiftes til at stå for
aftenens program, som typisk varer fra kl 18 til ca.
19.30. Typiske ingredienser
i programmet er løb rundt i
bådhallen (kaproerne vil

God, men træt
fornemmelse
Mandagstræningen
er krævende, men
det er også min erfaring, at ambitionerne kun kan gennemføres, fordi vi er et
rigtigt godt team,
som sætter hinanden
op. Hjemme igen
kan aftensmaden
særligt nydes, og så
er det svært at undgå
zzzzzzzzzzzzzz foran fjernsynet.
Kirsten H 561
16

Indkaldelse til generalforsamling
Til medlemmer af Roklubben Furesø
Bestyrelsen i Roklubben Furesø indkalder i henhold til vedtægternes §
12 til klubbens ordinære generalforsamling, som afholdes

Tirsdag den 28. februar 2012 kl. 19.00 i mødelokale, Furesø
Marina, Frederiksborgvej 101, 3500 Værløse.
I overensstemmelse med vedtægterne § 12.2 er dagsordenen følgende:
1. Valg af dirigent.
2. Beretninger for det forløbne år.
3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab.
4. Indkomne forslag (i.h.t. lovens § 12, stk. 3).
5. Valg af bestyrelse (i.h.t. lovens § 9, stk. 1,2, 3 og 4).
På valg i lige år er:
Sekretær/næstformand
Materielforvalter
Kasserer
Ungdomsleder
Suppleant, senior
Suppleant, ungdom
Revisor
Revisor
Revisorsuppleant
6. Eventuelt
Kilometergæt
Kilometernåle og gaver- for 2011 uddeles.
Der serveres kaffe og kage.
Øl og vand kan købes i baren til restaurantens sædvanlige priser.

Klubbens regnskaber for 2011 ligger til gennemsyn i klublokalet fra 8
dage før generalforsamlingen samt på medlemsdelen af hjemmesiden.
Furesø, den 10. november 2011
Bestyrelsen
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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 ved indmeldelse:
Juniorer 100 kr., seniorer 200 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 .
Bankkonto: 0283 6550509
Restance medfører tab af retten til at
benytte klubbens materiel (ligesom tab af
stemmeret på generalforsamlingen).
Ved rykning betales kr. 50.
HUSK AT ANGIVE MEDLEMSNUMMER på din indbetaling!!!
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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 undrer 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 januar.
Stof til bladet skal være redaktionen i hænde senest 4. januar.
e-mail: redaktoer@roklubbenfureso.dk
e-mail: layout@roklubbenfureso.dk
”Store vaskedag”

foto: Kirsten H

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
December
Søndag den 04. 09.00 - 12.00 Slibesøndag
Torsdag den 08. 19.00 - ? Julestue

Januar
Tirsdag den 03 19.00
Bestyrelsesmøde
Søndag den 08. 09.00 - 12.00 Slibesøndag

Februar
Søndag den 05. 09.00 - 12.00 Slibesøndag
Tirsdag den 07. 19.00
Bestyrelsesmøde
Tirsdag den 28. 19.00

Generalforsamling

Vinter aktiviteter
Mandag
Tirsdag
Torsdag
Torsdag
Lørdag
Søndag
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18.00 - 20.00
17.30 - 20.00
18.00 - 20.00
17.30 - 20.00
12.00 - 14.00
10.00 - 12.00

Seniortræning i Roklubben
Ungdoms- og kaproningstræning i Roklubben
Ungdomsboldspil, Marie Kruse skole
Kaproningstræning
Svømning i Farum Svømmehal. Alle
Fællesroning Alle

