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NR. 2 Maj 2012 - 44. ÅRGANG

Birgit, Marianne og Bente hjem fra en tur til Frederiksdal. Normalt taler damer ikke om
deres alder, men disse 3 friske piger bad mig om at nævne, at gennemsnitsalderen i denne båd er 75 år - godt klaret.
Foto: Johannes

Lyngbytur
Søndag den 27. maj kl. 9.00-16.00
Vi starter fra roklubben kl. 9.00 præcis.
Husk at medbringe fortæring til hele dagen.
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. 22½ meter nærmere havets overflade forsætter turen ad Mølleåen mod Bagsværd
Sø og Lyngby Sø, der begge er en del af
roklubbens daglige rofarvand. Turen er
altså ikke en langtur, men måske en lang
tur for nogle, der er med for første gang.
Hvis vejret er fint, møder man stort set
alle udlejningskanoerne fra Frederiksdal
og Nybro på denne del af turen. Da
mindst halvdelen af kanoerne
”manøvreres/styres” af folk, der uden
mindste spor af instruktion bliver sat i en
kano for første gang, er deres bevægelser
på Mølleåen fuldstændig uberegnelige for
vore styrmænd, der virkelig får afprøvet
alle kommandoer i hurtig rækkefølge (og
må bede til at kommandoerne bliver for-
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stået og udført promte af bådens roere). I
reglen når vi igennem uden skader og
styrker os med en øl eller vand ved Bagsværd Rostadion.
Vel ude af Bagsværd Sø og inde i Lyngby
Sø spiser vi vor medbragte frokost ved en
af roklubberne dér. Styrkede og mætte ror
vi tilbage til Frederiksdal, trækker bådene
op på Furesøens niveau igen og ror hjem
– måske efter en velfortjent is i Frederiksdal.
Der forekommer variationer i konceptet
ved, at vi f.eks. først ror ind i Lyngby Sø
og forlægger frokosten til Bagsværd Roklub.
Sker turen i regnvejr, slipper vi lettere
ned gennem Mølleåen, fordi der da vil
være langt færre kanoer, og disse vil oftere være bemandet med erfarne kanoroere.
Turbådene både oven for og neden for
Frederiksdal er aldrig et problem. Vi ved,
hvor vi har dem og de os.
OBS! Turen er kun for frigivne roere.

Brunchbuffet
Vi gentager
succesen søndag den 3. juni.
Så er det atter tid til den årlige brunch i roklubben. I lighed med tidligere
år vil det være sådan, at roerne tager ud på den sædvanlige søndagsformiddags-rotur kl. 9.00.
Imens vil nogle flittige sjæle blive tilbage i roklubben og forberede brunchen.
Derfor bliver roturen uden pause, den gemmes til kl. 11.00, hvor I kommer
retur til klubben.
Her vil brunchen stå klar til at kaste sig over.
Det eneste, der kræves for at være med, er en tilmelding via medlemsdelen
på klubbens hjemmeside.
Vi glæder os til at se dig."
Mange hilsener
Gitte

OBS!
Der er på hjemmesiden nu mulighed for at melde sig til
Præstøturen fredag den 27. juli - søndag den 29. juli og til
Havneturen søndag den 9. september - læs om turene på klubbens hjemmeside.
Vi vil omtale begge ture i et kommende nr.
af Furore.
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Sved på panden
Til alle roere i Roklubben Furesø.
Et godt tilbud til alle roere om at komme i
form!
Til ungdomsroere, seniorroere, ældreroere,
kaniner, nye, gamle og eliteroere!
10 km motions-kaproning ca. hver anden uge
på Øresund og i Københavns Havn.
Kunne du tænke dig at få motion og komme i
træning - samt at møde roere fra Københavnskredsens andre roklubber? Du kan være
med i et løb, eller du kan vælge at deltage i alt 7 gange 10 km motionsroning i løbet af
sæsonen. Du bestemmer selv.
Hvis du er "kanin" fra 2012, er du velkommen til at deltage i ”kaninkonkurrencen” i de
tre sidste runder efter sommerferien.
Arrangementsdatoer 2012:
Mandag 14. maj, Roklubben SAS, første start kl. 17.30
Torsdag 24. maj, Hellerup Dame Roklub, første start kl. 17.30
Onsdag 6. juni, Roklubben SAS, første start kl. 17.30
Tirsdag 19. juni, Hellerup Dame Roklub, første start kl. 17.30
Torsdag 16. aug., Hellerup Dame Roklub (med "kaniner"), første start kl. 17.30
Onsdag 29. aug., Roklubben SAS (med "kaniner"), første start kl. 17.30
Fredag 07. sept., Hellerup Dame Roklub (med "kaniner")
Baner & tidtagning:
Roklubben SAS. Start tæt på land ud for roklubben Islands Brygge 66B, kryds over til
B&W bygningen – hold styrbord mod Sjællandssiden, ned at vende ved slusen. Ro op til
Langebro - hold styrbord tæt mod Amagersiden. Vend bagbord om Langebros vestlige
bropille og ro tilbage til slusen langs Sjællandssiden. Pas på lavvandsområderne. Efter
anden vending ved slusen er der mål foran roklubben. Undgå skift i området omkring
Bryggebroen.
Hellerup Dame Roklub. Start inden for inderste bøje ud for Hellerup Dame Roklubs
bro, op at vende lige før statuen af Knud Rasmussen og retur til Hellerup.
Da gennemsejling inden om dækmolen ”Bananen” ud for Skovshoved Havn ALTID er
forbudt, skal man skal ro uden om ”Bananen”. Ligesom man skal ro uden om badebøjerne ved Charlottenlund Fort. Ved overtrædelse heraf tillægges 4 minutter i tiden.
Vendepunkterne er markeret med en bøje. Der kompenseres ikke i tid for materiel skade.
Har du lyst og gerne vil deltage, så skriv dig på tilmeldingslisten, som hænger på opslagstavlen i bådhallen. Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du har spørgsmål.
Rolf 633
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Tekniktræning
I lighed med tidligere år afholder vi tekniktræning seks onsdage i løbet
af sæsonen.
Denne træning henvender sig til alle, både begyndere og øvede, som har
lyst til at blive bedre til at ro.
Dog kræves det, at man er frigivet.
På disse aftener vil der være mulighed for at få undervisning i sculler,
gig og andre outriggere og inrigger.
Da alle er frigivet til at ro inrigger, vil vi have fokus på at forbedre den
enkeltes teknik, så åretaget bliver så optimalt som muligt.
Har du yderlige spørgsmål til Tekniktræning, kan du kontakte Bo Jystrup.
Onsdag den 23. maj 18.45
Onsdag den 30. maj 18.45
Onsdag den 6. juni 18.45
Onsdag den 8. august 18.45
Onsdag den 15. august 18.45
Onsdag den 22. august 18.45
Tilmelding foregår på klubbens hjemmeside. Du skal være medlem af
Roklubben Furesø og samtidig logget ind på medlemsdelen for at kunne
fortage tilmeldinger.
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Langdistancestævne i
Odense
En lille opsummering af en god weekend!
I weekenden var vi 5 kaproere fra Roklubben Furesø af sted til årets første og
eneste langdistancestævne i Odense.
Vores kære Jane tog sig rigtig godt af os,
og vi manglede intet på noget tidspunkt!
Vejrforholdene kunne ikke have været
specielt meget bedre, og stemningen i
lejren var skøn.
Om lørdagen var første båd af sted med
Marcus og Tim i 2x. De roede et flot løb
og fik en 5. plads!
Næste båd var Markus og Henrik i samme
løb, som med en flot tid fik en 8. plads
mod de væsentlig større og ældre drenge.
Emil var 4. furesømand af sted og roede
sig til imponerende 5. plads, trods hans
unge alder.
Jeg, Rebecca, var så den sidste til at blive
sendt af sted og imponerede også migselv ved at få en 1. plads med et minut til
nummer 2!
Vores alles Stictor fik selvfølgelig også
en første plads, ikke at det overrasker
med over halvandet minut til nummer 2! :
-)
Om søndagen var Emil første mand af
sted i en 4x med roere fra Roskilde,
Lyngby og KR. Præstationen rakte til en
flot 2. plads!
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Efterfølgende blev Marcus og Tim sendt
af sted, og kort efter start skete en forfærdelig kollision mellem dem og en anden
2x, og de måtte desværre udgå og kunne
ikke gennemføre.
Markus og Henrik holdt hovedet koldt og
trykkede alle de watt, de nu havde lært, i
samme løb, og helt uforventet roede de to
drenge sig til en 3. plads mod de store
drenge og med en ny rigtig flot tid!
Jeg-selv måtte desværre tumle rundt i mit
eget løb, da alle mine modstandere var
blevet afmeldt dagen før. Derfor en sikker
første plads, men heldigvis med seniorer
bag mig, som jeg kunne trække fra og få
en bedre tid end, til stor glæde for mig
selv!
Turen var helt fantastisk, og vi takker
Jane for at sætte weekenden af!
Lørdag aften spiste vi lækker mad ude, og
søndag klokken 16 havde vi fået læsset
bådene af i Furesø igen.
Knus fra Rebecca 562 :-)

Foto: svend@rowing.dk
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Roskole i aprilvejr
Sæsonens første roskole blev afviklet med
10 deltagere i weekenden den 21.-22.
april. Der blev budt på meget forskelligt
vejr, hvilket jo giver et ret realistisk indtryk af Furesøen, hvordan vind og bølger
varierer på en normal dag med ”Søen
rundt”. Lørdagens første tur bød på vind
fra SØ med lidt moderate bølger. Søndag
indtil først på eftermiddagen var blikstille, men så gik det løs med regn og blæst
ved 3-tiden, men da var roskolen klogelig
tilbage indenhus i klubben.
Bidt af søluft
Furore benyttede lejligheden lige før søndagsroningens start til at tale med fire af
deltagerne, og det lød til, at det var gået
rigtigt godt den første dag. Bortset fra lidt
vabler og andre velkendte ulemper havde
”de nye” haft en særdeles god dag på søen og var kommet hjem med røde kinder
og en god ”naturlig” træthed,
zzzzzzzzzzzz. Der var jo også fodbold-

kamp i fjernsynet mellem de der FCB og
Real Madrid, og den slags går roere jo
ikke op i, vel?
Det havde været sjovt at se søen ude fra
vandsiden, når man ellers var vant til at
løbe rundt ad stierne, som en af deltagerne udtrykte det, og de fire var allerede
blevet grebet af glæden ved luften og
lyset ude på søen. De havde også allerede
hørt historier om, at vores rochef Torben
var blevet så bidt af at ro, at han nogle
gange tager tre ture om dagen, men det
var de ikke skræmte af.
Omdømmet tæller
Det var interessant at høre, at alle de fire
deltagere havde tilmeldt sig rokurset på
baggrund af at have hørt andre tale om
klubben og roning, og at der også var et
par kollegaer, som havde tilmeldt sig
sammen. Det er glædeligt, for det er jo
den slags fællesskabsånd, som vi jo er ret
stolte af i klubben. Nu bliver det sjovt at
se de nye igen på almindelige roaftener.
Kirsten H. 561

Fra venstre Birgitte, Tina, Hanne, Carola og Torben S..Foto: Kirsten H.
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Fælles roning
For alle klubbens medlemmer!
Lørdag den 23/6 kl. 17.00 sættes der båd-hold for alle dem, som er mødt
frem i klubben.
Herefter er der en 1½-2 timers ro-tur for både unge og ældre.
Efter denne forhåbentlig dejlige tur vil klubben sørge for, at der bliver
tændt op i grillen.
Så tag din egen mad med, for så er det meningen, at vi griller vores medbragte mad kl. 19. Dette skal skabe grundlag for en god gang hygge.
Der vil kunne købes øl, vin og vand til klubbens sædvanlige priser.
Ca. kl. 22 vil der være båltale, og bålet vil blive tændt.
KOM OG GØR DET TIL EN HYGGELIG AFTEN
Og tag bare familien eller en ven eller to med.
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Amok
i Nannas sommerhus
Klubbens hjemmeside havde for et stykke
tid siden en interessant nyhed i kalenderen: Ungdomsafdelingen skulle have
Amokweekend den 28.-29. april. En
spændende overskrift, men der var ikke
meget at hente i teksten for de uindviede
om, hvad der skulle ske. Kun mærkelige
forkortelser med tal og bogstaver, som
måske henviste til noget med spil eller
måske noget med film. Furores rapporter
bestemte sig derfor til at opsøge ungdommen i klubhuset samtidig med søndagsroningen – så var det bare om at få purret
dem ud af soveposerne, så vi kunne få at
vide, hvad amok gik ud på. Men ak, ingen
var til stede – det viste sig at amok foregik hjemme hos ungdomsleder Nanna, så
der var intet andet at gøre end at slå på
tråden og kontakte Nanna for at høre nærmere. Rapporteren ventede dog med at
ringe til efter godt et døgns
”udsovningspause”, vi er jo hensynsfulde
ved bladet.

Allerede mandag aften var der gang i
snakken om nye aktiviteter, og snarest vil
ungdomsafdelingens aktivitetsudvalg
mødes og lægge nye planer. Det forlyder
bl.a., at der måske snart bliver en overnatning i shelter oppe ved naturskolen.
Søndagsnyt
Nanna fortalte, at vi snart kan vente at se
ungdomsroerne med på seniorernes søndagsroning, og det er alle tiders nyhed. Vi
plejer jo at have meget fornøjelse af ungdomsroere på lyngbyturene, selv om det
selvfølgelig er møgirriterende, når de
absolut skal overhale os og komme først
hjem til klubben. Endnu mere irriterende
er det, når de vinder (næsten) alle præmierne til julebankospillet, men det er der jo
ikke så meget at gøre ved. Under alle
omstændigheder vil det være super godt
at se ungdommen til søndagsroningen, så
lover vi seniorer til gengæld at drille dem
behørigt, så de kender deres ”rette plads”
i klubben, he, he.
Kirsten H. 561

Spil og spaghetti
Lasse og Johan havde arrangeret en forrygende weekend, og ifølge den nye ungdomsroer Andreas var det godt nok et fedt
arrangement, hvor der blev spillet igennem med computerspil til langt ud på de
sene timer lørdag nat. Andreas måtte dog
erkende, at kun de alleryngste deltagere
på 12-14 år havde muskler til at spille til
helt ud på de lyse timer, ak ja, alderen kan
hurtigt begynde at trykke, som vi også
mærker det en sjælden gang i seniorafdelingen.
Ellers blev tiden også slået ihjel med videofilm og madlavning. Alt blev arrangeret af ungdomsmedlemmerne selv, selvfølgelig stærkt bakket op af Nanna, hvis
”sommerhus” ovre i bugten tæt ved roklubben var stuvet med fjernsyn og computerskærme weekenden igennem.
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Foto: Lasse

Ro-langt-weekend
Som nævnt på generalforsamlingen har DFfR i år lavet en konkurrence,
hvor man får lodder i en lodtrækning efter hvor mange km, der samlet
ros i klubben i perioden fra solopgang fredag den 22. juni til søndag den
24 juni kl. 18. Klubben får ét lod for hver 20 km, der ros. Alle km tælles
med, uanset om de ros i vores daglige rofarvand eller på en langtur, men
de skal være registreret i vores system senest søndag kl. 19 for at tælle
med.
Der efterlyses derfor initiativer til arrangementer, der kan anspore medlemmerne til at ro lidt ekstra km i de tre dage.
Undertegnede vil gerne hjælpe i et vist omfang, men søger primært initiativtagere, der også vil føre ideerne ud i livet.
For at tale lidt til alle medlemmers konkurrenceinstinkt er der lavet en
liste, der er hængt op i klubben, hvor man kan skrive det antal km, man
vil forsøge at nå på de tre dage. Alle kan deltage!!
Mvh
Torben 547/Rochef

Har det undret
dig, hvad ungdomsroerne laver, når de ikke
kan komme, på
vandet så se her.
Foto: Johannes
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Flemming, Jan, Allan, Jørgen L. og Ib hjemme fra en tur søen rundt
Foto: Johannes
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Styrmandskursus
Styrmandskursus 1 bliver afholdt hen over weekenden 16/6-17/6. Kurset starter kl. 10.00 og forsætter til ca. kl. 16 om lørdagen og starter kl. 09.00 og forsætter til ca. kl. 16 om søndagen.
Styrmandskursus 2 bliver afholdt hen over weekenden 11/8-12/8. Kurset starter
kl. 10.00 og forsætter til ca. kl. 16 om lørdagen og starter kl. 09.00 og forsætter
til ca. kl. 16 om søndagen.
Kurset indeholder:
 teori lørdag formiddag
 praktik på vandet lørdag eftermiddag
 praktik på vandet søndag formiddag
 prøve i teori og praktik søndag eftermiddag
Kravene for at deltage på styrmandskursus er:
 du skal være frigivet
 du skal mindst havde roet 100 km på en sæson
 du skal have været medlem mere end 1 år
Yderligere oplysninger kan du få ved henvendelse til Bo Jystrup, mail
bo.jystrup@mail.dk
Tilmelding på hjemmesiden (medlemsdelen).
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Kontingent!
Kontingentet opkræves halv- eller helårlig forud:
Juniorer (indtil 18 år) 550 kr. halvårlig
1000 kr. helårlig
Seniorer
850 kr. halvårlig
1.600 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 juli.
Stof til bladet skal være redaktionen i hænde senest 21. juni.
e-mail: furore@roklubbenfureso.dk

Foto: Kim A.

Klubbens Bestyrelse
Formand: Kim Andersen
Skovvej 4, Buresø
3550 Slangerup
tlf. 4733 9233
e-mail:
formand@roklubbenfureso.dk

Suppleant: Lasse Hegner
Højlundsvej 46
3500 Værløse
tlf. 6061 3481
e-mail:
suppleant_u@roklubbenfureso.dk

Sekretær: Adda Nielsen
Vibevangen 7
3520 Farum
tlf. 4495 6694
e-mail:
sekretaer@roklubbenfureso.dk

Suppleant: Karin Beck
Dalgas Have 2 1.tv.
2000 Frederiksberg
tlf. 3888 9200 / 2625 9200
e-mail:
Suppleant_s@roklubbenfureso.dk

Kasserer: Henrik Rong
Toftegårdsvej 28
3500 Værløse
tlf. 2488 9334
e-mail:
kasserer@roklubbenfureso.dk

Husforvalter: Ellis Damgaard
Boserupvej 13
3520 Farum
tlf. 2328 4268
e-mail:
husforvalter@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: Nils Henrik Stene
Bavnestedet 145
3500 Værløse
tlf. 4448 2407
e-mail:
kaproningschef@roklubbenfureso.dk

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

Ansvarshavende redaktør:
Kirsten Halsnæs
Fuglehavevej 88
2750 Ballerup
tlf. 2270 4112
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
Maj
Onsdag den 23. 18.45 - 20.45 Tekniktræning (senior)
Søndag den 27. 09.00 - 16.00 Lyngbytur
Onsdag den 30. 18.45 - 20.45 Tekniktræning (senior)

Juni
Søndag den 03. 11.00 - ??.?? Brunch
Onsdag den 06. 18.45 - 20.45 Tekniktræning (senior)
Lørdag den 09. 09.00 - 16.00 Roskole 2
Søndag den 10. 09.00 - 16.00 Roskole 2
Lørdag den 16. 10.00 - 16.00 Styrmandskursus 1
Søndag den 17. 09.00 - 16.00 Styrmandskursus 1
Lørdag den 23. 17.00 - 18.30 Fællesroning
Lørdag den 23. 19.00 - ??

Skt. Hansaften

Rotider i sæsonen
Mandag Senior kl. 19.00 - ca. 21.00
Tirsdag Ungdom kl. 17.30 - 19.30
Onsdag Senior kl. 19.00 - ca. 21.00
Torsdag Ungdom kl. 17.30 - 19.30
Søn- og helligdage Senior og ungdom kl. 09.00 - ca. 11.00
Alle både skal være inde på de angivne tidspunkter.
(Gælder dog ikke helligdage)
Husk at søndagsroning starter kl. 9.00 hele sæsonen
16

