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Hyldest til Brovagten
En brovagt eller 2 på broen
Er med til at bevare (t)roen
Alle kommer vi godt af sted
Også den sculler, der gerne vil med
Træning kan godt gøre os ”flade”
men vi snakker, takker og er glade
For de brovagter, der smiler og har bagt
En STOR og Varm tak er hermed sagt
Tina 95

Havnetur 2012
Nu har I muligheden for at opleve vores
flotte hovedstad fra vandsiden.

Havnetur 2012 bliver søndag den 9.
september kl. 9.00
I år låner vi både i roklubberne SAS og
ARK, begge på det ydre Islands Brygge.
Man møder i den klub, man vil få besked
på, kl. 9.00. Her vil bådene blive sat i
vandet.
Den præcise tur planlægges senere, men
det er sandsynligt, at turen ser nogenlunde
sådan her ud: Først ror vi en tur i Sydhavnen, hvor vi bl.a. vil kunne se nogle af de
mange nye bygninger fra vandsiden, og vi
ror ind i kanalerne i den nye bydel. Herefter ros der tilbage til roklubberne på Islands Brygge (SAS og ARK), hvor vi
holder dagens første pause.
Efter lidt mad går turen videre gennem
Frederiksholms Kanal, rundt om Christiansborg med mere, og muligvis ror vi ud
til Trekroner Fortet, hvor vi evt. kan indtage frokosten. Efter at være kommet ud i
hovedløbet igen ros der over til Holmen,
hvor Roklubben Halvtolv nok vil give os
lov til at sidde og holde endnu en pause,
hvis der er behov for det.

bentlig haft en flot, hyggelig og dejlig
tur.For at kunne deltage skal man tilmelde
sig, man skal havde aflagt svømmeprøve,
og det er et krav, at man kan skifte plads i
båden.
Du skal selv sørge for transporten hen til
den klub, du skal starte i, og du skal også
selv sørge for forplejningen og andet, du
måtte få brug for på turen.

Vi skal have bådholdene til at gå op med
en langtursstyrmand i alle både. Det betyder også, at du ikke kan være sikker på at
komme med, før bådholdene er sat. Vi har
fået lov at låne 8 både til i alt 30 roere, så
hvis der er flere tilmeldte, vil der blive
tale om lodtrækning. For at vi kan udnytte
alle pladserne, kræver det dog også, at der
er mindst 8 tilmeldte langtursstyrmænd.

Sidste tilmelding er den 14. august.

Herefter går turen videre rundt i Holmens
Kanal. Når vi er kommet ud af Holmens
område ror vi til Christianshavns Kanal.
Når alle er kommet ud af denne kanal, er
der kun den korte tur at ro tilbage til den
roklub, man startede i, og alle har forhå2

Derefter vil bådholdene blive sat, og I vil
kunne se på hjemmesiden, hvilken klub I
skal møde op i, og i tilfælde af overtegning, om I er kommet på venteliste. Bemærk at tilmelding er bindende, når tilmeldingsfristen er udløbet. Bådholdene
bliver sat på forhånd, så hvis man udebliver betyder det, at andre ikke kan komme
ud at ro!!
Evt. spørgsmål kan stilles til rochefen på
mail rochef@roklubbenfureso.dk
Afbud efter sidste tilmelding SKAL gives
til rochefen.

Her er lidt om vor
træner Mads

Det er vort håb, at aviserne vil hædre og
give inspiration til de mange unge i Roklubben Furesø og specielt kaproningstræner Mads Boesen.
Mads yder en stor indsats for de unge i
Furesø.
Der ror mange unge i Roklubben Furesø,
og her tager ungdomsleder Nanna Vilen
og hendes trænere sig af den daglige roning. Nogle af de unge ønsker at ro hurtigere, og her tager kaproningstræner Mads
Boesen over. Han får god hjælp og inspiration af kaproningsleder og ungdomsverdensmesteren Nils Henrik Stene.
Hvorfor skriver Roklubben Furesø til
Furesø - medier?
 Fordi han har 20 års jubilæum i klubben, før han fylder 30 år, og har været
træner i ca. 10 år.
 Fordi han har uddannet unge samt roere, som ønsker at ro kaproning. I dag
træner Mads personligt 16 roere.
 Fordi hans store træningsindsats har
resulteret i mange medaljer og anerkendelser til vore dygtige roere.

 Fordi de unge roere via disciplin og flid
viser et godt eksempel for deres klassekammerater og venner.
 Fordi Mads på sin egen helt stilfærdige
og rolige måde formår at få de unge
mennesker, som kommer i Roklubben
Furesø, til at yde, hvad de kan og lidt
til, når de ror om kap.
Lidt uddybende om Mads Boesen som
kammerat og træner, skrevet af forældrene til et par af vore kaproere:
”Det er ikke med store fagter, det foregår,
når der trænes med Mads Boesen. Den
lille grønne båd følger stilfærdigt de unge
mennesker, når de er på vandet. Skarpt
analyseres båden og roernes teknik ned til
den mindste detalje, og altid med en positiv bemærkning og konstruktiv drejning i
de ting, der bliver sagt til de udvalgte
roere.
Aldrig brok, aldrig en bitter mine. Nej, de
unge yder, hvad de kan, lige her og nu.
Han stiller tingene op, sådan at den enkelte roer igennem Mads’ vejledning selv får
øjnene op for de forbedringer, der skal til,
og troen på egen formåen. Selv når han
tager dem med ud til de forskellige regattaer rundt om i landet, og resultatet måske
ikke bliver som håbet, er ordene altid
positive, opbyggende og fokuserende på
den enkelte roers tid og placering i forhold til tidligere præstationer, frem for
medaljen. Ikke at det ikke betyder noget,
hvordan de forskellige placeringer bliver,
tværtimod er der altid glæde og stolthed
på roernes vegne, når en medalje er i hus.
Mads Boesens indstilling til kaproning er,
at det skal være lysten, der driver værket,
fordi det kan være en slidsom sport at
være kaproer. Når man tager med rundt til
de forskellige kaproninger, oplever man
også Mads Boesen som den samlende
træner for sine roere! Der tales med andre
trænere om evt. muligheder for at træne
sammen, prøve andre bådtyper end den,
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man plejer at ro, alt sammen for at det
skal være sjovt at være kaproer, og for at
man ud over at ro også har det socialt
godt sammen efter kaproningerne.
De sidste mange år har der ikke været en
kaproning, uden der har været medaljer
med hjem. De unge roere har gjort sig
bemærket på landsplan bl.a. ved at placere sig i toppen ved danmarksmesterskaber, sjællandsmesterskaber, nordiske mesterskaber, TU Cuppen samt at blive udtaget til junior - landsholdet.
Mads Boesen har været medlem af roklubben i hen ved 20 år af sine 30 år og
har selv været aktiv kaproer i sine unge
dage. Når han ikke er på vandet sammen
med de unge, beskæftiger han sig med
pædagogiske opgaver i sit job. Dette er
noget, som de unge nyder godt af, idet
hans viden og erfaring bliver videregivet
på en positiv måde.
Vi håber, at aviserne vil give de unge og
deres træner ”et skulderklap” som klubtræner fra Furesøs lille roklub med de
mange unge aktive kaproere. Mads formår at få de unge til at trives med deres
sport, uden at de bliver presset frem, velvidende at det kun er for en kort tid, at de
unge er hos ham - før de farer videre.
Mads fortsætter utrætteligt. Ja, så har
Mads Boesen - om nogen – fortjent at
blive hyldet.”
Kim Andersen

Sommerferieroere
med vovemod
Traditionen tro var der sommerferieroning, og 14 deltagere muntrede sig i Furesøens bølger, hvor det blæste og regnede
ind i mellem, som det jo har gjort det meste af sommeren 2012.
Furore tog en lille snak med William på
14 år og Gustav på 13 år for at få et ind4

tryk af, hvad de havde oplevet. William
havde meldt sig til sommerferieroning, da
han som svømmer ville se, hvordan det
var at bevæge sig rundt lidt højere oppe
på vandet, og også Gustav var inspireret
af vandsportsaktiviteter, han havde nemlig set roere, når han havde roet rundt i
havkajak nede omkring Frederiksdal.

William og Gustav
Sjove minder
Et særligt sjov indslag i sommerferieroningen havde været, da Nanna havde
trukket drengenes inrigger efter motorbåden ind til land, da der begyndte at komme vand ind i båden fra skottet. Bundproppen manglede, og det er jo ikke så
rart hele tiden at blive tungere og tungere
i ”r”, som nogle af os gamle roere også
har erfaret på egen krop.
Måske skulle vi alle have lov til at prøve
denne nye disciplin: Speedbådssurfing
med årerne langs siden.
Stejl indlæringskurve
Sommerferieroning bød på et meget ambitiøst og komprimeret forløb, hvor hele
holdet på kun fire dage kom igennem et
program, som både indeholdt redningsøvelser, inrigger, gigbåd og sculler. Jeg
beundrede ungernes mod, da jeg så dem i
sculler den sidste dag, hvor der blev vip-

pet godt igennem ude nær broen for de
flestes vedkommende. Nogle af bådene
havde også fået indbygget afkøling nede
omkring fødderne med en pæn portion
furesøvand, og det er nok meget smart,
når man skal holde hovedet koldt og koncentrere sig, he, he.
Heldigvis havde trænerne lånt nogle af de
fikse korte ponton - scullere i Lyngby
Roklub, så der var da mulighed for at
komme ud på søen på en lidt nemmere
måde. Alligevel så det dog ud til at være
en vippende oplevelse.

Johan hjælper en skoleroer
Foto: Jonas
Armbøjninger
Nanna og ungdomstrænerne havde godt
nok nogle travle dage – 14 deltagere er
lidt af en sæk lopper at holde øje med.
Derfor er det jo også forståeligt, at de må
slappe lidt af, når deltagerne pga. forsinket fremmøde bliver sat til at lave armbøjninger – se bare på billederne, hvor sommerferieroerne knokler.
Kirsten H. 561

Billeder fra sommerferieroningen
Fotos: Jonas og Kirsten

De 5 ihærdige instruktører: Sebastian,
Loui, Nanna, Jonas og Johan
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Kaproere skal have
endnu bedre betingelser
Klubben fik som
bekendt en ny kaproningschef på generalforsamlingen i
februar, nemlig Nils
Henrik Stene, og
Furore var så heldig
at støde på ham
nede i klubben en
aften og kunne så få
et hurtigt bud på
hans visioner for
klubbens unge kaproere. Vi spurgte Stene
om, hvorfor han havde påtaget sig det nye
job, og hvordan han kunne forestille sig
en styrkelse af træningsmiljøet for vores
unge talenter.
Furesø som kaproningsrugekasse
Stene ser rollen som kaproningschef som
en naturlig forlængelse af sin egen historie i klubben, hvor han startede med skoleroning som 10 - årig i 1998 og senere
var makker i dobbeltsculler med Sticktor.
På den måde kan man jo godt sige, at
Stene selv ved, hvor skoen trykker, når
det gælder om at være ung kaproer.
”Furesø har altid skabt kaproere, men
vores træningsmiljø er relativt lille. Alle
de københavnske klubber har træningsmiljø i Bagsværd Sø for talenterne, så vi
skal så vidt muligt samarbejde med de
andre klubber og hjælpe de unge talenter
med at træne i samarbejde med en lidt
større gruppe unge, som bør være mindst
10-12 unge”, siger Stene.
Stene lægger selv vægt på at få udvidet
talentbasen for kaproningen i Furesø. Han
kommer selv og træner de unge kaproere
hver mandag og samarbejder også med
Mads Boesen om, at ungdommens motionsroere skal prøve at ro i scullere og
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snuse til, hvad det indebærer at være kaproer.
Det sociale kit
Ud over en god træning fremhæver Stene
også, at udvikling af gode kaproere skal
gødes med skabelse af et godt socialt miljø blandt roerne og naturligvis med godt
bådmateriale af topkvalitet.
På det sociale plan tror jeg, mange af os
har bemærket, hvordan kaproerne hygger
sig i klubben og på træningsture, men det
ser dog ud til, at det udelukkende er en
drengegruppe lige i øjeblikket. Dertil bemærker Stene, at det skal man ikke bekymre sig så meget om. Der er lige nu en
stærk pigegruppe i Bagsværd Roklub, og
det er jo ikke så mærkeligt, at de unge
godt vil være sammen med nogle venner
eller veninder, når de bruger så meget af
deres tid på træning, men det kunne da
nok være et bedre socialt miljø med en
kønsmæssig blanding.
Kirsten H. 561

Efterlysning!!
Jeg har mistet min ene rohandske
søndag den 8. juli 2012, sort m/grå
ruskind i håndfladen, ladies str.8.,
måske tabt den på vej ud til Ppladsen.
Og mit nye rosæde med clips og
grønt logo fra Godfrey på bordet
foran roklubben søndag den 5. august…håber nogen har fundet hittegodset…og ja, jeg har set efter i
glemmekassen, der var det ikke!
Næste rotur er nært forestående,
så jeg vil blive meget glad, hvis
nogen kan hitte det, jeg savner.
Tina 95

Lyngbytur 2012
Lyngbyturen er nok Roklubben Furesøs
mest traditionsrige tur!

Søndag 16. september kl. 9.00.
Det er ikke nødvendigt at melde sig til,
man møder bare op i Roklubben på dagen, som var det til normal søndagsroning, medbringende mad og drikkevarer
og skriver sig på listen.
Turen foregår i vores daglige rofarvand,
så det er ikke en langtur i roreglementets
forstand, men der er måske nogle, der
synes, det er en lang tur. Vi holder dog
flere pauser undervejs, så man behøver
ikke at blive hjemme, bare fordi man ikke
lige er indstillet på at ro 20+ km uden
pause.
Man skal være frigivet for at deltage i
turen, men ellers stilles der ingen særlige
krav. For nye roere er det en god lejlighed
til at prøve en længere tur i vores daglige
rofarvand og til at lære nogle af de
"gamle” medlemmer at kende
Turen kan selvfølgelig blive ændret, hvis
vejret kræver det, men normalt vil vi ro
fra Roklubben med kurs mod Frederiksdal, hvor den første pause holdes, inden vi
trækker bådene gennem slusen og fortsætter ad Mølleåen til Bagsværd Sø.

kaproerne, men vi kan ro langs søbredden
og rundt bag målstregen for derefter at ro
over til Bagsværd Roklub og Danmarks
Rocenter. Her holder vi endnu en pause,
inden vi begiver os ud på turen til Lyngby
Sø, hvor vi spiser frokost i en af de to
Lyngby-klubber.

Frokost i Lyngby Roklub
Efter at have nydt vores medbragte mad
og drikkevarer og evt. en is fra ishuset
begiver vi os hjemad via Mølleåen, Frederiksdal og Furesøen.
Turen slutter normalt ved 15-tiden, og
man kan jo så evt. tage den sidste kop
kaffe fra termokanden i klubben eller
nyde andre forfriskninger efter lyst og
behov.
Evt. spørgsmål kan stilles til Rochefen.

Bådene trækkes forsigtigt gennem slusen
Vel inde i Bagsværd Sø skal vi naturligvis
passe på ikke at komme til at forstyrre
7

DFfR Irland - langtur
uge 29 2012

lærer meget hurtigt at pakke sine ting
meget omhyggeligt, således at alt kun
skulle gøres en gang, for at man kunne nå
det hele.

Peter (317) og jeg (Søren 499) var så heldige at komme med på DFfR´s Irlandstur
i uge 29 – en 214 km rotur fra Carrick-on
Shannon til Limerick ad Shannonfloden
og en række søer med de to store Lough
Ree og Lough Derg. Flodsystemet med
sluser har før været brugt til indlands varetransport, inden det blev udkonkurreret
af jernbanerne først i 50´erne. Vi var 21
deltagere fra roklubber fra hele landet,
som hurtigt fandt sammen første aften
med fællesmad i Carrick Rowing Club.
Næste dag lagde vi ud med 49 km til næste by, få både på land, hvor det var muligt og forsvarligt, lave aftensmad og indlogere os på et godt bed and breakfast.

Vi var heldige med vejret - kun begrænset
regn i de første dage og temperaturer mellem 15 og 20 °C, hvor holdet, som havde
gennemført samme tur ugen før, nærmere
havde temperaturer mellem 10 og 15 °C.
På søen Lough Ree fik vi selv i fralandsvind høje bølger af den type, Peter og jeg
også kender fra Furesøen. Vi brillerede så
ved at ro den aftalte rute, mens alle øvrige
sneg sig inde langs kysten.
Landskabet i nord var ret fladt med de
store moseområder, som er udbredte i den
midterste del af Irland – de mere bakkede
dele af landet er i syd og langs kysterne.
Langs floden var der smukke og ældre

Næste morgen op kl. 6.15, spise morgenmad kl. 7.00, bede køkkenet om mere
scrambled eggs kl. 7.15, bede køkkenet
om endnu mere scrambled eggs kl. 7.25,
smøre madpakker, som var lidt større end
værterne var vant til, pakke ledsagebilen,
ned til bådene og komme på vandet mellem kl. 8.15 og 8.30. Så kunne man ro til
middagstid, spise frokost hvor vi kunne
komme i land, ro videre og finde aftenens
landgangssted, indlogere os igen, lave
aftensmad, gennemgå næste dags rute,
finde en pub eller nøjes med en enkelt
eller to fra kassen i ledsagevognen og så i
seng og sove om kap senest kl. 23. Man
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byer, flotte stenbroer samt klosterruinen
ved Clonmacnois fra år 545. Flodsystemet bliver i dag besejlet af irlændere i
større lejede motorbåde. De har meget lidt
erfaring i sejlads i strømfyldt farvand,
hvorfor udlejerne overdynger bådsiderne
med fendere. Det gjorde dem ikke mindre
farlige for os roere, så ved sluser og smalle passager skulle vi altid have et meget
vågent øje med bådførernes gøren og laden. Vi fik også en mindre skade, da en
irlænder fumlede med vores fortøjede
både.
Vi var heldige at passere den sidste og
største af søerne Lough Derg på i alt 130

km² i god rygvind fra nord. Den havde
ikke været morsom i stærk modvind.
Landskabet blev mere bakket og meget
smukt. Sidste rostræk skulle ske fra søen
og igennem slusen ved Ardnacrusha kraftværket. Det skete i en todelt sluse,
hvor den dybeste del var 20 m. Det var
lidt af en oplevelse at sidde i et så dybt
slusekammer omgivet af stålporte, bevoksede betonsider og vand sprøjtende ved
portenes kanter. Fra slusen var der stærk
strøm i floden ned mod Limerick. For at
holde styrefart så vi kunne undgå at blive
grebet af hvirvlerne, måtte vi ro stærkt. Vi
holdt da også en GPS - hastighed på 20
km/t. Pludselig var det Limerick, bådene

Dyb sluse ved Ardnacrusha Power Station

skulle på land med de medbragte og meget praktiske luftpuder, traileren skulle
pakkes sammen med alt det andet i bilen.
Afslutningsmiddagen blev holdt i St. Michels Rowing Club, som stillede deres
udmærkede klublokaler til vores rådighed. De roede kun gig- og kaproningsbåde, men sikke en aktiv ungdomsafdeling
de havde!
Selvfølgelig sluttede vi af om aftenen på
en god pub. Vi skiltes næste formiddag.
Jeg rejste videre på dejlig ferie i Sydirland med Birgit (min kone), nu i almindeligt tempo. Så mærkede man pludselig,
hvor sjov, positiv og aktiv ugen før havde
været. Man skal være i god form for at
kunne nyde sådan en tur – prøv selv at ro
min. 500 km til foråret, og kom med på
sådan en tur. Hilsen
Søren 499

Madlavning i gården på et bed and
breakfast
9

Afgang fra Athlone

Optagning af både i Limerick

Sluse - bemærk de mange fendere på
udlejningsbådene
10

Irland er også fattigt (billede fra Cork
taget på privat tur efterfølgende)

Ungdom fra St. Michels Rowing Club i Limerick sætter ledsagebåd i vandet

Så fik jeg brug for
førstehjælpen
I dag efter en dejlig lang dag på søen
sammen med Bodil og Birgit står vi lige
og hygger lidt, inden vi vil tage hjem.
Pludselig kommer en mand råbende og
løbende ud fra den lille skov ved lystbådehavnen. HJÆLP, råber han.
Jeg løber over til ham, og vi råber på
hjælp. Alle kan høre os. Jeg aner ikke,
hvad det her handler om, tror det er et
overfald i skoven, men nej, manden tager
mig ned til en lille bro, og der står en
mand, og en lille livløs dreng ligger på
broen.
ÅÅ, nej ikke det. Jeg går i gang med
livreddende førstehjælp og tænker, gør
jeg det nu rigtigt. Så kommer livreddere
fra Furesøbad hurtigt og tager over. Jeg
kan nu tage mig af den lille drengs far og
hans anden søn, der er helt apatisk. Vi får
lidt ro på, men jeg er stadig meget nervøs

for, at faren ikke skal få et chok så ned at
sidde med ham og mig. Så kommer ambulancen plus en lægeambulance.
Det er en lang eftermiddag. Politi kommer senere og skal afhøre den mand, der
tilkaldte hjælp, og mig.
Jeg kan kun opfordre alle til at få lært
førstehjælp. Jeg var på det kursus, roklubben afholdt januar 2011, og min erfaring
nu viser, at det er noget, som vi snarest
må gentage, og som mange flere bør deltage i. Jeg melder mig igen, der er brug
for genopfriskning med mellemrum.
Den lille dreng på 3 år, trækker selv vejret, er det sidste jeg har fået at vide. Desværre har det efterfølgende vist sig, at
drengen døde et par dage efter. Mine tanker går til far og storebror.
Hilsen en meget rystet roer, som gerne vil
sige tak til alle jer, som efter ulykken har
været søde og støttet mig ved at lægge
ører til min fortælling.
Anni 531
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Målrettet furesøroer
med fighterinstinkt
Så kom en af de store kaproningsnyheder
– Blanke skal til junior - VM i Bulgarien
15. - 19. august som 8’ - er mandskab, og
Furore har inviteret ham og træner Mads
Boesen til en samtale om, hvad der ligger
i det projekt.

Blanke startede i klubben som 14 - årig,
da han blev bidt af kaproning efter sommerferieroning i 2009. Der var ikke langt
fra første rotur i juli til deltagelse i Pondus Cup og i Mads’ kaproningstræning.
Konkurrencemomentet og udfordringerne
var lige noget for Blanke, og det kom
også tydeligt frem allerede ved første års
vintertræning med udfordringer i ergometer. Som Mads siger fra sidelinjen:
”Blanke kæmper altid særligt hårdt, han
er en rigtig fighter ”.
I sommeren 2010 var Blanke fast mandskab i en 4’er, drengene trænede igennem
og stillede op til konkurrencer, men resultaterne var ikke imponerende det første
år. Det betød dog bare endnu mere træning og pres til det yderste for vores junior -VM -deltager.
Siden da har det stået på ihærdig daglig
rotræning. Lige nu er Blanke med i junior
-VM -træning under ledelse af Stene,
hvor dagsprogrammet byder på 33 km
roning og en ugentlig fridag. Efter VM
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vender Blanke tilbage til Furesøen med
træningsfokus på DM.
Lysten skal holdes i live
Som det fremgår, kræver præstationerne
et hårdt dagsprogram. Blanke skal starte i
2. g efter sommerferien, og i skoleåret
står den på et ret stramt tidsskema med
skole, roning og lektier om aftenen. Gymnasiefester er med, men med tidlig hjemkomst og nul alkohol. Jeg spørger træner
Mads om, hvordan han ser på de unges
sociale liv og balancen ift. roning, og
Mads smiler og fortæller, at han selv på
egen krop har prøvet, hvad det indebærer
at være kaproer og gymnasieelev. Han
lægger vægt på, at kaproerne ikke skal
presses så meget, at de mister lysten og
brænder ud for tidligt – vejen til OL og
VM er jo lang, når man som Blanke endnu kun er 17 år. Så det er vigtigt at få
passet udannelsen og også at have venner
uden for træningen, og det er Blanke enig
i. Der er heller ingen tvivl om, at vores
klub er en attraktiv social baggrund for de
unge kaproere. Drengene har et tæt makkerskab, og de har også nyt godt af Sticktor som forbillede og lyttede med store
ører i vinter, hvor vores VM’er var til
vintersamling og delte ud af sine erfaringer om alt lige fra ambitioner, træning,
kost og til træningstræthed.
Løbspsykologi
Der er jo ingen tvivl om, at den psykologiske faktor og fighterinstinktet betyder
en masse i kaproning, så jeg benyttede
mig af lejligheden til at få lidt insights fra
Blanke og Mads om, hvordan man sætter
sig op til et ræs og styrer nerverne. Her er
det i høj grad rutinerne og det tætte og
tillidsfulde forhold mellem roere og trænere, som gælder. Før løbet er det Blankes personlige stil at stå tidligt op og så
bare gå stille og roligt rundt og snakke
lidt og samtidig have god tid til at være
sig selv og have ro over situationen. Ca.
1,5 time inden løbet er det så tid til brie-

fing og taktik med Mads, hvor hele forløbet tales igennem, hvornår der skal presses, samling på båden, modstandernes
styrke og svagheder osv. Efter løbet står
Mads parat og venter på bådebroen, sørger for at få båden ind og skaber ro og
tryghed. Sammenstemmende erklærer
Blanke og Mads, at bådebroen er ikke
stedet, hvor roer eller træner skal skælde
ud eller have luft for vrede eller skuffelse
– det sker ved debriefing 20 minutter efter, når det hele er faldet på plads.
Vores potentialer
Jeg bliver helt svedt ved tanken om, hvor
meget der må være at holde styr på med
alle klubbens 10 kaproere. Flere af dem
træner jo 8 gange om ugen, og når vi også
indregner de større konkurrencer, tror jeg
nok, at Mads kan få tiden til at gå, ikke
mindst fordi han lyder som en stærk personlighed med flair for de enkelte roeres
psyke og potentialer. Selv om jeg jo ikke
selv er kaproer eller kaproningsentusiast,
kan jeg efter mødet med Blanke og Mads

ikke lade være med at tænke på, at der er
gods i klubbens kaproning til at drive det
til en hel masse mere. Ambitionerne og
kompetencerne er der, stemningen er god,
men det er dog også nok klart, at hvis vi
vil have mere end de aktuelle 10 roere til
ræs, så må der skaffes flere ressourcer til
materiel og træning, og hvordan sådan
noget kommer på plads, det er en helt
anden historie.
Vi slutter lige med at tale om, hvad Blanke skal hjem og lave inden 8’ -er træningen kl. 16, og han skal hjem og tanke op
med en ordentlig omgang lasagne sammen med 8’erens styrmand, som de to
drenge selv har lavet. Hvor dum kan man
så være, siger jeg til mig selv bagefter, for
jeg spurgte så om, hvorvidt lasagnen var
en af de lette fra Knorr’s. Hjemmelavet
fra bunden naturligvis, Blanke går jo ikke
på kompromis, når han har gang i noget!
Kirsten H. 561
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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!!!

Rørhøg ved Farum sø
Foto: Johannes
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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 september.
Stof til bladet skal være redaktionen i hænde senest 3. september.
e-mail: furore@roklubbenfureso.dk

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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Klubkalender
august
lørdag den 18. 14.00 - 16.00 Sikkerhedsdag
lørdag den 18. 17.00 - 18.00 Kanindåb
lørdag den 18. 18.30 - ????? Kanindåbsfest
onsdag den 22. 18.45
Tekniktræning

september
lørdag den 1. Skolekaproning Bagsværd Rostadion
søndag den 9. 9.00 - 16.00
søndag den 16. 9.00 - 16.00

Havnetur
Lyngbytur

Rotider i sæsonen
Mandag Senior kl. 19.00 - ca. 21.00 OBS efter 1. september kl. 18.00 - ca. 20.00
Tirsdag Ungdom kl. 17.30 - 19.30
Onsdag Senior kl. 19.00 - ca. 21.00 OBS efter 1. september kl. 18.00 - ca. 20.00
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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