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Emil Søndergård Hansen i båden

Lørdag den 18. august kl. 17.00 skal kaninerne døbes efter alle kunstens, og kong Neptuns, regler.
Kl. 18.30, efter dåb og et velfortjent bad, byder
klubben på et glas boblevand i forbindelse med
overrækkelse af dåbsattester.
Tilmelding: Kaniner, som skal døbes, tilmelder sig
dåben på hjemmesiden.
Øvrige medlemmer er meget velkommen til at komme og heppe/overvære løjerne.
Arrangementet er gratis.
Vi glæder os til en sjov eftermiddag ☺med kong Neptun og
hans følge.
Har du yderligere spørgsmål til
kanindåben, kan du kontakte Bo
eller Torben.
Du kan tilmelde dig på klubbens
hjemmeside.
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Kl. 18.30 velkomstdrink
herefter en lækker treretters
middag som vor mor
(festudvalget) laver den
Kaffe og sødt
Musik og dans
Underholdende indslag er meget velkomne
Arrangementet koster 200 kr. for seniorer og 100 kr. for ungdomsroere.
Der er mulighed for at købe vin, øl og vand til favorable priser. Du er også
velkommen til selv at medbringe vin.
Tilmelding: På klubbens hjemmeside senest onsdag den 8. august
Bindende betaling: Overfør beløbet til klubbens konto senest onsdag
den 8. august. Husk at skrive ”Fest, navn og nr.” i kommentarfeltet.
Af hensyn til planlægningen vil vi meget gerne have en indikation af, om vi
kan forvente at blive 10 eller 50 deltagere til festen. Det er en stor hjælp,
hvis du vil tilkendegive din og evt. din ledsagers deltagelse ved at tilmelde
dig/jer på hjemmesiden - gerne så hurtigt som muligt. Din tilmelding er først
bindende efter den 8. august, så hvis du fortryder, kan du framelde dig inden
8. august.
Vi glæder os til en festlig aften ☺
Festudvalget: Birte og Henning, Helle og Karl, Flemming og Gitte, Ellis og
Kim.
Har du yderligere spørgsmål til kanindåbsfesten, kan du kontakte festudvalget.
Du kan tilmelde dig på klubbens hjemmeside.
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Turen Bagsværd-Lyngby
Søer rundt søndag den
27. maj 2012
Jeg er blevet opfordret til at skrive om
mine oplevelser på denne min første rotur
til Bagsværd og Lyngby Søer.
Jeg startede som roer på roskolen i weekenden 21.-22. april her i år. Selvom jeg
ikke er helt ung, var det første gang, jeg
prøvede at ro i en roklubbåd. Jeg har ellers boet i Farum lige ned til Furesøen i
24 år og før det i Værløse, så man kan
sige, at hvis jeg skulle nå det, var det på
tide at komme i gang. Det gjorde jeg så,
og jeg må sige, at jeg ikke er blevet skuffet. Jeg synes, der er en meget positiv
stemning i klubben og megen imødekommenhed over for nytilkomne. Tak for det.
Så er der jo det med, selve det at ro. Det
synes jeg, er vældig sjovt, men selvfølgelig ikke helt let, men stilen bliver forhåbentlig bedre med øvelsen, og musklerne
bliver nok også i bedre træning. Her i den
sidste tid har vejret jo været dejligt, men
også i køligere vejr er det dejligt at nyde
den skønne natur fra vandet. Det med at
balancere rundt i båden er lidt svært at
lære, når man kommer op i årene. Det ser
ikke så elegant ud, men inriggerne er jo
vældig stabile.
Den 14. maj havde jeg så roet de 50 km
og kunne blive frigivet. Det var forudsætningen for at komme med på BagsværdLyngby-turen, og jeg havde roet i alt 75
km, inden turen skulle løbe af stablen.
Jeg må indrømme, at jeg talte på knapper,
om jeg skulle melde mig eller ej, og det
skortede heller ikke på advarsler om, hvor
hårdt det var, men da søndag den 27. maj/
pinsedag oprandt, hoppede jeg ud i det og
mødte op i roklubben kl. 8.45 og meldte
mig.

Det var en herlig sommerdag, dog startede det ud med at være lidt overskyet, men
det var varmt. Stemningen var høj. Der
var hele 4 4-åres inriggere, der skulle med
på turen, så vi var i alt 20 roere med. Heraf en båd med ungdomsroere.
Jeg var heldig at komme i en båd med 3
stærke mandlige roere, så det gik strygende mod Frederiksdal, og at få båden igennem hullet og slæbestedet under broen på
Frederiksdalsvej/Nybrovej gik også nogenlunde smertefrit. Det var mere lavloftet i hullet, end jeg havde regnet med. Vi
holdt ikke pause inden broen, men først
efter, mens de andre både gjorde det inden, så det var lidt kikset.
Derefter roede vi ned igennem Fæstningskanalen, og det var ikke nemt. På grund
af det gode vejr og helligdagen havde alle
andre også fundet vej til kanalen, så der
var godt fyldt med udlejningsbåde, kanoer og kajakker, og ikke alle var lige disciplinerede, men det gik med småt roning
og masser af kvikke bemærkninger og
godt humør.
Da vi kom ind i Bagsværd Sø var der
også fuld gang i kanoer, kajakker og robåde, men nu var stemningen mere intens
for ikke at sige, at man var lidt irriterede
på os. Problemet er, at når man ønsker at
ro søen rundt og derfor ønsker at ro nord
om først, ligger øvelsesbanerne meget tæt
på nordbredden, så det er ikke muligt at

Foto Kirsten H.
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ro der uden et par gange at krydse ind i
den yderste bane. Der skulle være en bane
inde i midten, som alle må bruge, men det
lykkedes os ikke at finde den, så vi fik
nogle vrede tilråb. Man mærkede olympiade-nerverne.

Et par glimt fra
skthansaften
Fotos: Ellis

Vi gjorde ophold for at drikke formiddagskaffe i Bagsværd Roklub. Nu skinnede solen fra en skyfri himmel. Vi sad på
tagterrassen og nød udsigten. Så gik turen
videre langs sydsiden, og her er der god
plads, og vi krydsede alle konkurrencebanerne i østenden uden problemer og sejlede ind igennem den sidste del af kanalen
og ind i Lyngby Sø.
Her gik turen syd om til Lyngby Roklub,
som ligger lige, hvor Mølleåen fortsætter.
Her spiste vi vores medbragte frokost, og
til dessert var der to slags lækre kager,
som hele forsamlingen kunne mæske sig
med. Godt initiativ! Og tak. Der kunne
også købes is til de ekstra trængende, og
vejret var stadig helt i top.
Så startede hjemturen med at ro øst og
nord om Lyngby Sø og ind i Fæstningskanalen igen, hvor hurlumhejet ikke var
blevet mindre, men stadig med god stemning, igennem slæbestedet uden problemer og så direkte til Furesøbad, hvor vi
var hjemme kl.14.30. Godt brugte. Men
vi havde haft en herlig oplevelse.
To af bådene, blandt andet ungdomsroerne, tog turen tilbage via Holte for at få det
hele med. Det var jeg nu glad for, at vi
ikke skulle i min båd, for så havde jeg
nok nået grænsen for min formåen. Men
jeg var glad for at have været med, og at
jeg havde bidt mine betænkeligheder i
mig. Jeg synes, at alt gik vel, godt brugt,
men ingen mén i muskler eller vabler. Det
gode var, at der kun kunne roes småt i
kanalen, så kunne man som nybegynder
få hvilet sig lidt der. Jeg siger tak for en
hyggelig dag.
Birte Rodevang 709
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Roregatta i Hamborg
Hej alle
Så er Emil, Marcus, Timothy, træneren og
jeg vendt hjem fra Hamborg, hvor vi deltog i et brag af en regatta. Hele den tyske
elite var repræsenteret, samt de bedste
danske og svenske både.
Turen derned var hektisk, efter ankomst
gik Mads' bil ud, og vi måtte bruge 3 timer på at få den på værksted samt være så
heldige at kunne blive hentet af Mikael,
som var til stor hjælp under hele regattaen!
Grundet hård vind var bådtraileren stucked ved Puttgarden og nåede derfor ikke
frem til mit løb, som var det første om
lørdagen. I stedet blev jeg direkte kvalificeret til "semifinalen", hvor jeg fik roet
mig til en meget tilfredsstillende 2. plads.
Drengene nåede at få deres båd inden
deres heat, hvor 2x'en med Tim og Blanke fik en 2. plads og 1x'en med Emil en 3.
plads. Emil roede efterfølgende også 4x,
hvor de fik en 4. plads i deres heat.
Da vejret slet ikke var optimalt, blev min
finale rykket til om søndagen, hvor jeg

Tim og Blanke efter løbet lørdag.
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desværre havde problemer med ryggen og
måtte skuffe med en grim 3. plads og en
skidt tid. Efterfølgende blev jeg afmeldt
de resterende løb.
2x'en fik en 3. plads i sit heat, slået af de
to danske hold fra Hadsund og Roskilde,
hvorefter Emil igen tog en 3. plads i sit
heat.
4x'en blev til en sidsteplads om søndagen.
På vejen hjem drillede den lånebil, vi
havde fået om lørdagen, så vi måtte bytte
den til en ny, der heldigvis holdt hele
vejen hjem!
Altså en ligeså hektisk tur på vejen hjem.
Klokken 3:30 kunne jeg se mig hjemme
efter en super udfordrede, men spændende weekend i godt selskab.
Tak til Mikael og familien for at være så
behjælpelige under hele regattaen og til
Mads for at holde hovedet oppe gennem
alle de udfordringer med bilen.
Ved et mirakel har ryggen det helt fantastisk i dag, og jeg glæder mig allerede til
næste gang, vi skal ud at vise fanen!
Knus, Rebecca 562

Rebecca bliver nummer 2.

Drengene der kæmper hårdt om søndagen!
Fotos: Yngsteman.dk

Sikkerhedstræning
Lørdag den 18. august kl. 14.00
Igen i år vil Roklubben Furesø invitere medlemmerne til at træne
sikkerheden.
På denne dag er det muligt at prøve:
 At tage redningsvest på i vandet og svømme med den på
 Se hvordan en oppustelig redningsvest virker
 Kæntringsøvelse i en singlesculler
 Aflægge 300 meter svømmeprøve
 Svømme mellem 2 årer
 Kæntringsøvelse i en 2-åres inrigger
Alt dette kan du prøve denne dag.
Hvor dagen forsætter
med kanindåb kl. 17 og efterfølgende fest.
SÅ LAV EN HEL DAG UD AF DET!!!
KOM OG FÅ EN MASSE HYGGELIGE TIMER I ROKLUBBEN MED
DINE KLUBKAMMERATER.
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Beretning fra ”Vi Ror
Danmark Rundt” weekenden
Rochefen havde opfordret medlemmerne
til at sætte sig et mål for antal roede km i
weekenden. Men det var nu kun rochefen
selv og en god håndfuld ungdomsroere,
der havde mod til at skrive sig på listen
med et km-tal, resten af medlemmerne
lurepassede. Der var også opfordring til
selv at arrangere ture eller at skrive sig på
nogle ekstra fællesture, der var arrangeret,
men heller ikke dette fik den store tilslutning.
Selvom konkurrencen startede allerede
ved solopgang, var den første båd først på
vandet kl. 6, hvor 5 morgenfriske roere
var mødt op. Det var heldigt, at antallet af
fremmødte passede med en inrigger, for
østenvinden gjorde, at al snak om scullere
og gig-både var udelukket. Men de 5
morgenfriske fik en dejlig tur i tørvejr og
frisk vind. En enkelt af de morgenfriske
deltog allerede kl 9 i den næste tur, der
desværre blev ret våd, men den blev dog
gennemført. Andre bådhold, der var mødt
op kl. 9, så forsigtigt op på skyerne og
besluttede sig til at blive inde i varmen.
Sådan fortsatte det dagen igennem, hvor
der var mest aktivitet ved kaffemaskinerne, og først kl. 16.30 gik de næste både på
vandet, men så gik det også stærkt, mange
1x og 2x var ude, enkelte roere endda på
flere ture.
Lørdag er der mange, der har faste aftaler
om at ro om morgenen, og efter at disse
hold var færdige, var der indkaldt til fællesroning kl. 12. Der var dog ikke den
store tilslutning, muligvis pga. de truende
regnbyger, der hærgede dagen igennem.
Her var vejret heldigvis med os, vinden
havde lagt sig for en kort bemærkning, og
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en voldsom byge afgav sine sidste dråber
få minutter i 12, så vi kunne bl.a. sætte en
2x gig på vandet, heldigt fordi der kun var
7 fremmødte. Også den traditionelle roning før skthansmiddagen var tyndt besat.
Selve middagen var derimod et tilløbsstykke, hvor klubbens to nye Weber griller blev flittigt anvendt. Havde der
bare været samme entusiasme ved årerne!
Til gengæld var der en del fremmødte
søndag morgen, men planerne om lange
ture blev hurtigt ændret, da man fik studeret vejrudsigten. Kun en enkelt 2-åres
inrigger tog på den længste tur vi har,
nemlig alle søer rundt, og den blev endda
forkortet, ikke pga. vejret eller træthed,
men pga. kajak-regatta på Bagsværd Sø,
som gjorde, at vi kun lige kunne stikke en
bådsnude ind i søen og så hurtigt vende
om for ikke at komme i vejen for kajakkerne. Det var et tilfredst, men vådt bådhold, der vendte tilbage til klubben ved
14-tiden efter 35 km i regnvejr.
Alt i alt en god weekend, der dog kunne
have været bedre med lidt mindre regn og
blæst. Vi nåede vores plan om at komme
rundt i alle hjørner af vores daglige rofarvand, selv den lille kanal fra Lyngby Sø
til Lyngby Hovedgade blev indtaget, men
dog ikke hele Bagsværd Sø som nævnt
ovenfor.
Hvis vi skulle tænke i tallet 125, skulle vi
f.eks. have roet 2000 km, hvilket ville
svare til de 16 km Furesøen rundt 125
gange, nu nåede vi i stedet 1593 km, altså
sølle 7 km fra 100 gange søen rundt. En
enkelt roer nåede op over 100 km de tre
dage og 8 roere nåede over 50 km, heller
ikke så ringe, vejret taget i betragtning. I
alt 55 roere kom på vandet i løbet af
weekenden.
Torben 547

Årets tur til Præstø Roklub
weekenden den 27.juli - 29. juli 2012
Vi ror sammen med Præstø Roklub ture
på og ved Præstø Fjord.
Eks. badetur til Feddet, tur til Maderne
(et lavvandet naturområde med strandenge og et rigt fugleliv), fjorden rundt
m.m.
Alle ture bliver afpasset efter vind og
vejr.
Fjorden er ca. dobbelt så stor som Furesøen, men den er kun 5-8 meter dyb.
Turen til Præstø er en ”langtur”, hvilket
betyder, at du skal have din svømmeprøve på plads. Det betyder også, at vi skal
have en langtursstyrmand eller en lokal
styrmand i hver båd.

Overnatningen sker ved Præstø Roklub i
telt, som du selv skal sørge for, eller på
en medbragt luftmadras i klubhuset.
Nogle af deltagerne ankommer i løbet af
fredagen. De, der er mødt op, tager ofte
en rotur fredag eftermiddag/aften.
I år har vi fredag aften planlagt at købe
mad udefra til aftensmad.
Andre medlemmer ankommer lørdag
morgen og tager med på roturen, som
starter kl. 9.00. Turen varer til frokosttid,
og vi plejer at spise frokost sammen.

Lørdag eftermiddag tager vi igen en tur
på vandet.
Søndag ror vi en tur og er tilbage først på
eftermiddagen. Vi spiser frokost sammen,
og så er det tid til opbrud, trætte og glade
efter en forhåbentlig god weekend.
Du sørger selv for forplejningen på hele
turen. Der er dog som regel en, der går til
den lokale bager lørdag og søndag morgen efter brød. Lørdag aften tænder vi op
i Præstø Roklubs store grill for at tilberede vores medbragte mad, og flere af
præstøroerne plejer at dukke op med egen
mad, og så står den ellers på fælles hygge
til langt ud på aftenen.
I Præstø er der
mange indkøbsmuligheder, og
der plejer at være
tid til at handle
lørdag formiddag, hvis du ikke
kan have det hele
med selv.
Da det er en tur,
hvor deltagerne
selv klarer det
hele, skal du også selv sørge for transporten. Jeg vil dog forslå, at deltagerne taler
samme om fælleskørsel.
Vil du vide mere, er jeg sikker på, at nogle af dem, som har været med mange gange, gerne vil fortælle om turen og være
behjælpelige med gode råd. Tal med
f.eks. Hanne, Vagn , Johannes, Flemming
eller Gitte.
Har du yderligere spørgsmål til Præstøturen, kan du kontakte rochefen.
Du kan tilmelde dig på klubbens hjemmeside
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Marianne Henney og Jane Hagan i løb 227
- 1000 m, 3. afdeling.
Marianne og Jane blev nummer 2 i tiden 04
efter nummer 1.

Guld til Emil fra Roklubben Furesø, får medalje af
Michael Kassow. Emil på podiet med Kraftcenter
Odense, Frederik Malling, og Bagsværd Roklub.

Flot sølvmedalje til Markus Kojo Hagan og
Rebecca Busk i Løb 212 JW1X A 2000 m, A Fina- ( i løb 146 A Finale.
le. Rebecca blev nummer 1 i tiden 08:46.17.
Markus og Henrik roede i tiden 05:26.22 blo
deren Hadsund.
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Frederik Theil Jensen, Peter Torp Eklund, Jonas Grønkjær Pedersen,
Julius Benjamin Osmundsen i løb 210 JM4X- B, TU-CUP 1500 m, A
Finale.
Frederik, Peter, Jonas og Julius blev nummer 4 i tiden 05:27.66 og
31 sekunder efter nummer 1 fra Sorø Roklub.

7 MW-MASTERS 2X/2

4:21.62 kun 7 sekunder

Fotos: Kim A.

g Henrik Georg Eriksen

ot 7 sekunder efter vin-

Bo Hartz og Mikael Møller Hansen i løb 227 MW-MASTERS 2X/21000 m, 1. Afdeling. Bo og Mikael blev nummer 3 i tiden 03:41.29.

Mette Møller og Ole Kongsbak i løb 227 MW-MASTERS 2X/2- 1000
m, 2. afdeling.
Mette og Ole blev nummer 2 i tiden 03:55.80 kun 15 sekunder efter
nummer 1.
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Besøg hos 5.,6. og 7. klasse ved
Bistrupskolens ergometerturnering
Udgivet den 22. juni 2012 af Stictor

Der var højt humør, energi og stor spørgelyst ved besøget på Bistrupskolen.
Straks efter morgentræningen cyklede jeg
til Bistrup, nord for Furesøen, for at deltage i et ergometer - roarrangement med
konkurrence klasserne på tværs.
Arrangementet blev til, ved at en lærer fra
Bistrupskolen kontaktede Nanna Vilen,
ungdomsleder i Roklubben Furesø, for at
høre om muligheden for at lave en ergometer - konkurrence på skolen. Den gode
ide greb DFfR-s Anna Karina sammen
med Reiner Modest, som sammen med
Roklubben Furesø skabte konkurrencen
til glæde for de mange elever. Da der blev
spurgt, om jeg ville deltage, sagde jeg
straks “ja”. Til min store glæde deltog
min makker fra Junior VM, Nils Henrik
Stene, også.
Da jeg ankom, var 5. og 6. klasse færdige
med deres konkurrencer og pokalerne
uddelt. De flotte pokaler til de vindende
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klasser havde DFfR doneret. Jeg fortalte
kort om livet som kaproer og de krav,
som blev stillet for at nå et internationalt
topniveau. Om europamesterskaber, ergometermesterskaberne og verdensmesterskaberne – og til slut om OL i London.
Herefter brugte børnene en halv time på
en mængde spørgsmål om madvaner, slik,
træning, søvn, teknik, rejser etc.
Under besøget signerede jeg plakater til
mange af eleverne. Nanna og Stene delte
tilbud ud om at prøve kræfter med roningen i Roklubben Furesø – hvor ungdomsroerne har det sjovt på vandet flere gange
om ugen.
Tak til børn og lærere og ikke mindst
DFfR, Lyngby Roklub og selvfølgelig
Roklubben Furesø.
Lidt billeder fra nogle sjove timer på en
ganske almindelig mandag.

Der var mange elever, som benyttede
tilbudet om plakat med Henriks autograf.
Samtidig tilbud om at prøve at ro i Roklubben Furesø.

Drenge jubler over pokalen.

Jubel og smil - det var sjovt - rigtig
sjovt.

Nanna giver gode råd og opmuntring til
en stærk roer fra Bistrup.
Fotos: Kim A

Denne historie er hentet fra Stictors hjemmeside:
http://www.henrikstephansen.com/
På denne side kan du følge med i Henrik Stephansens forberedelser til OL.
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Super trænings Sculling
Camp 2012 – Aviz Portugal
Et intensivt kursus i single sculler roning, hvor roere bliver teknisk opgraderet via træning med eliteroernes
metoder og analyseværktøjer.
Som en god og anderledes optakt til den
nye rosæsson drog fire af klubbens medlemmer (Jane Hagan, Mette Møller, Bo
Jystrup og Ole Kongsbak) på Sculling
Camp i Aviz i Portugal i weekenden 27. –
29. april.

Kurset bestod af ca. 100 km roning over
tre kursusdage på det meget fine elitetræningscenter AVIZAQCAU beliggende
ved byen Aviz ca. 200 km øst for Lissabon, skabt af den inkarnerede portugisiske roer Louis. Et fantastisk 4 - stjernet
luksushotel danner rammen for opholdet.
Hotellet ligger smukt i et bølget landskab
ved et stort opdæmmet søanlæg, der giver
optimale muligheder for rotræning ved
alle vejrforhold. Centret er med god
grund booked af rolandshold fra Europa i
vinterhalvåret.
Den danske virksomhed Rojabo, der ledes
af tidligere landsholdstræner Bo Vestergård og tidligere eliteroer Jacob Øjvind
Nielsen, stod for kurset, der var udbudt
internationalt. Udover os 4 fra Roklubben
Furesø deltog 2 hollændere.
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Kurset bød på 3 ropas per dag, hvor videooptagelser fra dagens første rotur kl. 7
dannede baggrund for analyser og optimering af teknikken. Mellem de 3 ropas
(kl. 7.00, 11.30 og 17.30) blev der serveret velsmagende portugisisk mad. En velfortjent siesta blev der også plads til.
Den sidste aften gennemførtes (og det er
nok den største bedrift) en vinsmagning
af produkter fra det lokale vineri. Udfordringen blev ikke mindre af, at vinsmagningen foregik efter dagens 3. træningspas og inden aftensmaden. Vi har
været i strålende humør hele weekenden,
men denne aften var latteren nok ekstra
mild, da vi endelig
gik til bords.
Vi håber, Rojabo vil
arrangere en lignende tur næste år, hvor
vi igen kan få et
boost til vores roning
og en både sjov og
udfordrende fælles
oplevelse.
Har du lyst til at udvikle dig som roer, kan kurset stærkt anbefales.
Jane, Mette, Bo og Ole

Brunch 2012
Medlemsmagnet
Gitte, Flemming, Anni, Henning, Birte,
Ellis og Kim havde godt nok lagt sig i
selen, da de arrangerede brunch søndag
den 3. juni. Det var noget som medlemmerne kunne forstå, 50 mødte frem og
nød det sammen i solen på terrassen, så
der var ikke noget at tage fejl af. Ud over
den gode mad var en af de bedste ting ved
arrangementet, at så mange fik talt sammen som ellers ikke ses så tit, fordi de
enten kun ror på pensionisthold i løbet af
ugen, eller måske kun kommer på ugens
roaftener. Bruch er helt bestemt en tradition, som er kommet for at blive.

Røræg på dunk
Det var ganske klart, at klubben godt nok
besidder mange talenter. Se bare på billedet af det fristende bord, hvor der både
var tænkt på fristende mad, gode farver
og flot komposition. Fem kokkehuer til
holdet. Ikke overraskende viste det sig
også, at brunchholdet naturligvis ikke var
helt på bar bund, når det gjaldt erfaringer
med at få sådan en større anretning på
benene. På et spørgsmål fra gæsterne om,
hvordan man laver røræg til så mange
mennesker, svarede Kim, at det var da
nemt nok – man kører bare ud til Metro

og køber blandede æg på dunke, og så
hælder man det bare direkte på panden.
Solidaritet
Bruch passer perfekt til, hvad man har
lyst til efter en rotur, så det er jo ikke så
mærkeligt, at stemningen var god. Alle
både var da også på vandet før spisningen, og så var det jo glædeligt at se, at
klubbens sociale ånd også blev manifesteret igen. Nogle af medlemmerne var nemlig ”solidariske” over for presset på bådene og mødte først op efter roningen!
Presset på bådene betød, at jeg kom ud og
ro med formanden og Karen i vores lidt
tunge båd Grågåsen, og her lærte vi noget
vigtigt. Det viste sig, at formanden er
hårdhudet og bestemt
ikke kan sammenlignes
med en prinsesse. Først
tog Karen en tur med
stroken, hvor hun undrede sig over det mærkelige
2’er - sæde, hvor man
ligesom gled af, så roede
formanden på samme
sæde uden at kny, og så
sprang jeg til og konstaterede efter et par rotag, at
enten var der noget underligt ved stroke-sædet,
eller også var min bagdel helt galt på den
efter for meget roning. Det viste sig at
være en prinsessetest a la H.C. Andersens
eventyr om prinsessen på ærten, for rosædet sad omvendt i skinnerne.
Tekst og fotos: Kirsten H.
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9 nye korttursstyrmænd
I weekenden den 16. - 17. juni afholdt
roklubben styrmandskursus med afsluttende prøver. 9 medlemmer deltog og alle
bestod, så velkommen til de 9 nye styrmænd.

De nye styrmænd:

Fik du ikke tilmeldt dig denne gang, og er
du ikke korttursstyrmand, så har du endnu
en chance i år nemlig i
weekenden den 11. - 12. august.
Tilmelding sker på klubbens hjemmeside.
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Rene Lusty 646
Merete Dengsøe 673
Chresten Dengsøe 674
Johan Friberg Sørensen 647
Julius Benjamin Osmundsen 690
Peter Torp Eklund 691
Sebastian Terp 699
Simon Lauridsen 703
Sofie Tomczyk Larsen 680
Instruktører: Tina, Bo og Johannes
Fotos: Bo J.

Masternes lørdagstræning.
Foto: Kim A.

Grillaften i ungdomsafdelingen.
Torsdag den 7. juni havde trænerne (Lasse og Johan) i roklubbens ungdomsafdeling arrangeret en grillaften for både motions- og kaproere. Klubbens nyindkøbte webergriller
(som blev samlet aftenen inden af Kim og Ellis, mange tak for det!) blev indviet. Ca. 20
roere havde meldt sig til, men der var vel omkring 25 deltagere. Lasse, Stefan, Andreas
og jeg tog til Bilka og købte stort ind. XXL-pakke pølser, XXL-pakke ristede løg, en
masse spareribs, 25 kyllingefiletter, flutes og 21 bagekartofler, som blev lavet til kartoffelsalat.
Vi havde vores træning som normalt, mens Lasse og Andreas forberedte maden. De sultne roere strømmede til og spiste næsten al maden med stor fornøjelse. Der var et par sultne seniorer, der fik resterne. Vejret var med os, så vi spiste på terrassen, og alle var glade, som I kan se på billedet.
Johan 647
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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 august
Stof til bladet skal være redaktionen i hænde senest 30. juli.
e-mail: furore@roklubbenfureso.dk

Roskole 2: Velkommen til de 7 nye roere.
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
juli
Obs. Sommerferieroning
fra mandag den 16. - torsdag den 19.
Præstøtur
fra Fredag den 27. - søndag den 29.

august
Onsdag den 08. 18.45 - 20.45 Tekniktræning
Lørdag den 11. 10.00 - 16.00 Styrmandskursus
Søndag den 12. 09.00 - 16.00 Styrmandskursus
Onsdag den 15. 18.45 - 20.45 Tekniktræning
Lørdag den 18. 14.00 - 16.00 Sikkerhedsdag
Lørdag den 18. 17.00 - 18.00 Kanindåb
Lørdag den 18. 18.30 - ????? Kanindåbsfest

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.
Husk at søndagsroning starter kl. 9.00 hele sæsonen
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