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Vi håber at kunne bringe en reportage fra VM i Bulgarien, hvor også Marcus Blanke
deltog i en junior 8-er +, og Jørgen Andersen var med som træner, i næste nummer.

Standerstrygning
Lørdag 27. oktober
fra kl. 16.00
Så er endnu en sommer gået, og sæsonen slutter!!!
Det fejres med, at vi tager standeren ned og dermed afslutter
denne sæson.
Formanden holder en tale kl. 16.00, hvor han vil tage afsked
med sæsonen.
Efter formandens tale vil standeren blive taget ned og pakket
væk hele vinteren.
Når alt det formelle er overstået byder klubben på en lille pindemad og et glas vin.
Arrangementet slutter med fællesspisning af medbragt mad.

OBS. Svømning!!
Til dem, der er interesserede i
at komme til at svømme, kan
det meddeles, at der er opstart
den 3. november 2012. Lørdage
mellem kl. 12 og 14.
Vi svømmer som sædvanlig i Farum Svømmehal i træningsbassinet (i den lille hal, 25 m bassin).
Jeg håber at se mange af jer i
denne sæson. Der kan aflægges
300 m svømmeprøve.
Med venlig hilsen
Jens S. Hemmingsen
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Søndag
den 11. november
9.00 - 12.00
Store vaskedag
Vi mødes i klubben
Alle bådene skal spules og
afvaskes grundigt, og alt materiellet skal gennemgås for
fejl og skader.
Husk fornuftigt tøj ( det kan
blive vådt).

Holstebro Regatta
Årgangsmesterskaberne
Medaljer til alle deltagende
roere fra Roklubben Furesø
Fredag den 10. august drog Marianne
Henney, Mette Møller, Bo Hartz, Frederik Theil og jeg vestpå for at deltage i
Holstebro Regatta den 11.-12. august.

Der bydes igen i år i forbindelse med standerstrygning
på suppe ved KolleKolle.
 Tilmelding på hjemmesiden eller på liste i rohal
inden den 20. oktober.
 Der er kun 38 pladser i
inrigger-bådene.
Egen
transport til KolleKolle er
en mulighed.
 Pris 20 kr. Medbring venligst lige penge.
 Medbring selv drikkevarer.
 Mød op i rohallen kl.
12.00, rochefen sætter
bådene.
Når bådene er sat, ros en
tur på søen, måske 7-8 km,
og der lægges til ved KolleKolle-broen. Her er der varm
suppe klar i bålhytten på
bakkeskråningen kl. 13.30.
Efter hyggeligt samvær returnerer bådene til klubben
(2,5 km).

I Holstebro mødte vi resten af det talstærke hold fra Roklubben Furesø. Træner
Mads Boesen var nemlig allerede på pletten og havde været det i en hel uges tid.
En uge hvor han havde trænet Sebastian
Terp, Julius Benjamin Osmundsen, Peter
Torp Eklund, Emil Søndergård Hansen,
Henrik Georg Eriksen, Markus Kojo Hagan og vist også en hel del andre roere fra
andre klubber i forbindelse med træningslejr i Holstebro.

Drengene havde heldigvis fundet den
bedste teltplads og sørget for, at alle både
var rigget til. Frederik fik en plads i et af
teltene, så det eneste, vi ”gamle” skulle
gøre, var at slå et større villatelt op, før vi
kunne sætte os og få en velfortjent kop
kaffe.
Vi var tilmeldt en hel del løb, så drengene
var oppe for at spise morgenmad lidt i 8
om lørdagen. Det er tidligt for en flok
teenagere. Formiddagen gik med indle3

dende løb, og der var kamp om pladserne
til A–finalerne. Sagen var, at der lørdag
eftermiddag kun blev roet A-finaler, så
blev man ikke kvalificeret til A-finale, var
der ingen roning om eftermiddagen. Derudover var der løb i større bådtyper, som
havde så få deltagere, at indledende løb
ikke blev afholdt.
Første løb om eftermiddagen med vores
deltagelse var Løb 106 JM4X, Jun B,
ÅM, 1000 m, A-finale. Her havde vi
Glenten med. Løbet blev dog vundet af
Sorø i tiden 03.28.99.
Nummer 3 blev Roklubben Furesø, Markus Kojo Hagan, Julius Benjamin
Osmundsen, Emil Søndergård Hansen,
Henrik Georg Eriksen, i tiden 03.39.94.
Drengene kom på medaljeskamlen og fik
deres bronzemedaljer overrakt af Eskild
Ebbesen.

Dernæst var de gamle i vælten i Løb 110
MM4X/4- - Masters M 4ere, 1000 m. Vi
var i alt 3 både til start. Damerne fra Sorø
startede først, vi havde handicap og måtte
vente 29 sekunder, før vores start gik, og
til sidst efter 49 sekunder startede mændene fra Holstebro/Lemvig. Handicap
beregnet efter køn og alder. Favoritterne
var damerne fra Sorø, men vinderne var
os fra Roklubben Furesø, Marianne Henney, Jane Hagan, Mette Møller, Bo Hartz
K, i tiden 03.58.82.
Nu var vi nok nogle damer – og måske
Bo – der glædede sig til håndtryk og
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kindkys fra Eskild, men han skulle åbenbart kun overrække medaljer til de unge
talenter i mesterskabsløbene!
Guldmedaljerne fik vi dog, og vi havde
fornøjelsen af at være kendt som dem, der
slog damerne fra Sorø. Så længe det varede. Om søndagen slog de nemlig os.
Vi måtte skynde os i land med Glenten,
da Mads havde tilmeldt den senere på
dagen i et løb, hvor den skulle være rigget
om til 4-.
Imens var vi igen i kamp om et årgangsmesterskab i Løb 116 JM2X, Jun B, ÅM,
1000 m A-finale. Vinderne blev Hadsund
Roklub i tiden 03.30.64. Markus og Henrik roede i tiden 03.42.77 og måtte nøjes
med en 4. plads. De havde ramt en bøje
og haft næsten fuldt stop.
I Løb 130 JM1X, 16 år, ÅM, 1000 m Afinale blev Emil Søndergård Hansen nr. 3
i tiden 03.52.73 og hentede en bronzemedalje hos Eskild.
Endelig skulle vi se Mads’ nye kombination, Glenten som 4-, Bagsværd Roklub/
Lyngby Roklub/Roforeningen KVIK/
Roklubben Furesø, Markus Kojo Hagan,
Magnus Baastrup, Nicolai Thorball, Jakob Grove Klahsen. I startlisten/
resultatlisten stod holdet registreret under
L*R, så det er ikke til at vide det, hvis
man ikke var der….
Løb 132 M, 4ere, Åben Cup, 1000 m +
250 m, et løb hvor de først skulle ro 1000
m og efter at have passeret målstregen
skulle ro op og være klar til et 250 m løb,
som blev skudt i gang umiddelbart efter.
Drengene fik en andenplads i tiden
04.20.00. Endnu en dejlig medalje.
Næste finaleløb for os var Løb 134
MM2X/2- - Masters M2X, 1000 m. Vinder blev Holstebro Roklub/Lemvig Roklub 03.17.59, nr. 3 Roklubben Furesø,
Marianne Henney, Jane Hagan, 03.27.73

og 4 Roklubben Furesø, Bo Hartz, Mette
Møller, 03.28.04.
Dagens sidste Furesø-finale var Løb 143
JM1X, Jun A, 1000 m, A-finale, hvor
Sebastian Terp fik en flot 3. plads i tiden
03.55.34, blot 1½ sek. efter vinderen.
Godt tilfredse med dagens resultater og
med god appetit drog vi til byen for at
spise. Både Henriks og Peters forældre
var kommet lørdag formiddag, så vi skulle bruge et bord til 15 personer. Det er en
tradition for os at spise sammen på Jensens Bøfhus i Holstebro, og det gjorde vi
naturligvis også denne gang. For drengene er det desuden en tradition at spise
spareribs – all you can eat. Der blev helt
sikkert spist igennem, og jeg tvivler på, at
Jensens Bøfhus tjente på vores selskab.
Søndagens løb med Roklubben Furesøs
deltagelse gav følgende resultater:
Løb 210 MM4X/4- - Masters M 4ere,
1000 m
Vinder Sorø Roklub 03.51.12
2 Roklubben Furesø, Marianne Henney,
Jane Hagan, Bo Hartz K, Mette Møller,
04.04.68
Løb 216 JM2X, Jun B, TU CUP, 1000 m,
A-finale
Delt 1. plads 03.24.23, Hadsund Roklub,
Københavns Roklub/Roklubben Furesø I,
Emil Søndergård Hansen, Tobias Mortensen
3 Roklubben Furesø I, Markus Kojo Hagan, Henrik Georg Eriksen, 03.35.32

Ved Løb 216 var det en meget spændende
slutspurt mellem de to første både. Det
var ikke muligt for os tilskuere at se,
hvem der vandt. Målfoto blev gennemgået, og efter at have flyttet om på pladserne
på medaljeskamlen endte det med en delt
1. plads. Vi fik altså både guld og bronze
i dette løb.
Løb 216 JM2, Jun B, TU CUP, 1000 m,
B-finale
Vinder Roforeningen KVIK I 03.39.04
2 Roklubben Furesø, Peter Torp Eklund,
Julius Benjamin Osmundsen, 03.50.24
Løb 223 MW1X - Masters W1X, 1000 m
Vinder Nordslesvigsk Roklub 04.19.41
2 Roklubben Furesø I, Mette Møller,
04.26.11
Løb 229 JM1X, Jun B, TU CUP, 1000 m,
A-finale
Vinder Ribe Roklub 03.35.50
3 Roklubben Furesø, Emil Søndergård
Hansen, 03.43.70
Løb 229 JM1X, Jun B, TU CUP, 1000 m,
C-finale
Vinder Københavns Roklub 04.23.61
2 Roklubben Furesø, Frederik Theil Jensen, 04.29.34
Løb 232 M4X/4X+/4-/4+ - M, 4ere,
ÅBEN, 1000 m, A-finale
Vinder Sorø Roklub, 03.18.61,
5 Bagsværd Roklub/Lyngby Roklub/
Roforeningen KVIK/Roklubben Furesø,
Markus Kojo Hagan, Magnus Baastrup,
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Nicolai Thorball, Jakob Grove Klahsen,
03.38.02
Løb 234 MM2X/2- - Masters M2X,
1000 m

Svært at bevare dårligt
humør i kajak

Vinder Lemvig Roklub, 03.51.33
2 Roklubben Furesø I, Bo Hartz, Mette
Møller, 03.53.89
3 Roklubben Furesø 2, Marianne Henney,
Jane Hagan, 04.01.40
Løb 243 JM1X, Jun A, 1000 m, A-finale
Vinder Roskilde Roklub, 03.41.38
2 Roklubben Furesø, Sebastian Terp,
03.44.18
Alt i alt en succesrig weekend hvor vi
ALLE kom hjem med medaljer. Humøret
var selvfølgelig også højt, og vi fik pakket både og telte med god hjælp fra forældre. Tak for det. Derudover skal lyde en
stor tak til Mikael Hansen (Emil), som
kørte bådene til Holstebro, og til Jens og
Birgitte (Henrik), som kørte bådene tilbage til Furesøen.
Den allerstørste tak skal dog gå til Mads,
som har brugt en hel uge af sin sommerferie på at træne vores kaproere i Holstebro.
Jane Hagan 657

Fotos: Helle
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Hver tirsdag formiddag har der været et
mylder af nye roere inde i kajakklubben,
og Furore stak næsen indenfor for at finde
ud af, hvad der var gang i. Det viser sig,
at instruktør Ole Rinck Christensen i maj
måned startede et nyt spændende initiativ,
hvor kræftramte kan komme og nyde kajakroningens udfordringer og glæder. 12
til 14 deltagere i alderen fra 40+ til 70,
kommer hver gang og de kommer fra nær
og fjern, omfattende både Frederikssund,
Rødovre og Virum.
Jeg talte med Ole og to af deltagerne,
Niels og Jytte ,om, hvad det går ud på.
Bidt af kajakkerne og fællesskabet
Niels og Jytte fortæller samstemmende, at
kajakroning har været en topscorer for
dem set i forhold til det ellers meget omfattende udbud af aktiviteter, som kræftramte kan deltage i. Der er noget særligt
ved at komme ud på vandet og at mærke
lyset og den friske luft sammen med ligestillede, hvor det er i orden at sige: ”Jeg
har det ikke så godt i dag, så jeg tager en
lidt kortere tur og ror langsomt”. ”Vi drager omsorg for hinanden”, siger Niels, og
tirsdagene byder på en god cocktail af
roning, samvær og snak om helbredet og
sygdomsforløb. Som Ole slår fast: ”Målet
er den gode oplevelse med alt, hvad der
sker formiddagen igennem”.
Det er meget sjovt at høre, at Jytte udtrykker sig præcis på samme måde, som jeg

har hørt vores nye roere i klubben tale:
”Jeg vil ikke undvære at komme herned,
så min ferie er planlagt, så jeg tager af
sted tirsdag efter middag og er hjemme
igen mandag aften”. Roningen er også
højt prioriteret for Niels, så han tager fri
fra arbejde hver tirsdag for at deltage.
Noget manglede
Ole fortæller, at hans ide blev født, da han
var til strålebehandling med sin mor i en
måned i Oslo, og her var der tilknyttet en
medarbejder, som arrangerede aktiviteter
for patienterne, som handlede om noget
andet end sygdomsforløbet. Med mere
end 20 års erfaring som idrætstræner i
bagagen stod det klart for Ole, at her kunne et kajaktilbud gøre en forskel. Han
overbeviste Nords bestyrelse om ideen,
og klubben gav så grønt lys for tirsdagsarrangementet, hvor Ole og en række hjælpeinstruktører er på.
Innovation af roteknik
Det har vist sig at være ret sjovt og givtigt
at være med også for instruktørerne. Tonen har været afslappet og drilagtig, og en
af de sjovere oplevelser for instruktørerne, har været da en særlig innovativ deltager demonstrerede, hvordan hun kunne få
proppet benene baglæns ned i sin kajak,
da hun ved en fejl satte sig baglæns på
sædet. Måske kunne vi lære noget her i
roklubben – på den måde kunne vi blive
forlænsroere og undgå udfordringerne
ved styring i scullere.
Ole er også selv et godt mål for deltagernes drillerier især efter, at han ved sæso-

nens start i maj havde erklæret, at det
næsten altid var stille rovejr, da østenvind
var sjælden. Vejret viste sig at ville noget
andet, da de nye roere havde udfordringer
med bølger ind over broen de første 7
gange, men udfordringer er jo en god
ting, og med høje bølger ender man med
ikke at være bange for bølger, har jeg hørt
nogle instruktører i kajakklubben sige.
Kommet for at blive
Niels og Jytte har meldt sig ind i klubben
og satser nu på at bestå turkajakprøven
EPP 2 og blive frigivet som roere. Det
bliver godt at kunne tage ud at ro, lige når
jeg har lyst, siger Niels. Ole vil tage en
snak med bestyrelsen og evaluere forløbet, og så bliver det spændende at se,
hvordan tingene udvikler sig til næste år.
Lige som afslutning vil jeg gerne sige
særlig tak til Ole for billederne til artiklen, især fordi han tog dem med sin iPhone på en rotur og efterfølgende tabte telefonen i vandet nede ved KolleKolle. Snarrådig som en instruktør naturligvis er,
fiskede Ole sin telefon op af vandet igen,
rystede vandet ud igen og vupti, nu virker
den igen, og alle billeder er bevaret.
Allersidst skal jeg lige hilse fra Ole og
sige, at hvis der er nogle i roklubben, som
kunne tænke sig at være med i aktiviteterne, kan de bare ringe til Ole og melde sig
på banen.
Hans telefonnummer er 21810445.
Kirsten H. 561
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Kanindåb 2012
Lørdag den 18. august havde Roklubben
Furesø besøg af kong Neptun med følge.
Han ankom traditionen tro i det prægtige
vikingeskib "Midgårdsormen". Ankomsten foregik under stor festivitas og med
nøje kontrol af de opmarcherede kaniner,
som pænt måtte finde sig i ikke altid helt
pæne kommentarer. Herefter blev han
budt velkommen af klubbens rochef, Torben, som kunne overrække nøglen til roklubben.
Kong Neptun havde besluttet, at nu skulle
det være slut med stanken fra kaniner
over Furesøen, så 17 gæve kaniner måtte
igennem en renselse med diverse yderst
hemmelige remedier, som ikke skal nævnes her, og en efterfølgende grundig afvaskning, så de kan nu kalde sig rigtige
roere.
De døbte roere så nu chancen for at hævne de ydmygelser, de havde været udsat
for under dåben, og det resulterede i en
drabelig vandkamp.
Efter endt dåb blev der ved en lille reception på roklubbens terrasse budt velkommen af de ”gamle” roere på en mere fredelig vis, og der blev delt dåbsbeviser ud,
og roernes navne blev offentliggjort til
stor moro.
Om aftenen blev der i en festlig pyntet
rohal med flot dekorerede borde festet
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igennem sammen med de "gamle" roere
med et prægtigt måltid, produceret af
festudvalget. Og selvfølgelig skulle vi
synge roklubbens gode gamle slagsange.
Festen fortsatte til langt ud på natten.
Velkommen i roernes flok til jer alle.
Desværre forlyder det, at der stadig kan
forekomme en dunst fra "snydekaniner",
specielt mandag og onsdag aften. Det må
der gøres noget ved til næste år, hvor
kong Neptun har bebudet, at han vender
tilbage.
Johannes 7
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Nr.

Navn

Roernavn

709 Birthe Rodevang

Havkat

716 Niels Gercke - Jensen

Stribefisk

700 Andreas Buchard

Tangkvabbe

701 Stefan Buchard

Havrude

696 Vergil Ryel Brand

Brushoved

698 Jonas Lund

Pighaj

699 Sebastian Terp

Ulk

686 Michael Møller Hansen

Ålekvabbe

723 David Csillag

Tangbras

722 Astrid Støvring - Hallsson

Stenbider

727 Magnus Søndergaard Hansen Ringbug

s: Kim A.
hannes

726 Micaya Buhl Magnussen

Ising

683 David Mangila Jensen

Helleflynder

ere billeå klubbens
meside)

657 Jane Hagan

Havtaske

713 Jeanette Theil

Klumpfisk

717 Rasmus Stokholm Bryld

Sildehaj

702 Joachim Bryld

Rokke
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Fotos: Johannes
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Præstø Roklub på
besøg i Roklubben
FURESØ,
lørdag den 25. august 2012, kl. 9 – 16
Fjorten Præstøroere oplevede en herlig
rodag på Furesøen, Bagsværd- og Lyngby
Sø sådan som vi husker at en såkaldt
”Lyngbytur” foregår.
Optakten var en vejrudsigt der lovede 9
mm regn, men vi besluttede at tage af sted
kl. 7.30 og så vurdere vejr og vind når vi
stod på forpladsen til Roklubben Furesø.
Ankomsten med Monica Ritterbands flotte søsportsskulptur, det flotte solskinsvejr,
den smukke Furesø og den hektiske aktivitet i søsportsklubberne løftede øjeblikkelig forventningen til en herlig rodag.
Torben, rochef, tog imod og efter et kort
møde med de fire styrmænd blev holdene
sat til en to-åres og tre fire-åres.
I løbet af en halv time med kyndig vejledning og hjælp af Torben, Gitte, Flemming
og Rene var vi på vandet. Havde dog nået
også at opleve Mads i motorbåden drøne
af sted på søen i gang med træning og
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instruktion, Bo Jystrup og Marianne Henney i travle forberedelser med at organisere hold og en hyggesludder med Ib
Madsen på værkstedet blev det også til.
WAUW, min dejlige gamle roklub, hvor
jeg roede fra 1974 til 1992, eksisterer i
bedste velgående selvom, det har vi da
aldrig været i tvivl om. Vi lystlæser med
fryd det flotte og informative Furore vi
får tilsendt, om alle de fine resultater der
opnås af Furesøroere samt de meget flotte
resultater Henrik Stephansen opnår. Og så
selvfølgelig også fra det årlige besøg af
Furesøroere i Præstø.
Præstøroerne var begejstrede for Frederiksdal, hvor det var dem der sad på bænken foran turbådene og drak formiddagskaffe og nød ”dramatikken” ved at håndtere bådene gennem slusen under kyndig
vejledning af Torben, Gitte, Flemming og
Rene.
Ad smukke kanaler med den frodige
vækst og rige fugleliv, især hejrer, kom vi
til Bagsværd Rocenter ad ”bagvejen” over
Radiobugten, da der var DM i kano og
kajak og videre til Lyngby Roklub hvor
ungdom trænede til Baltic Cup – de var
meget trætte og hvilede ud i klublokalet.
Begge formænd, Mikael Jepsen og Reiner
Modest, havde forud givet deres tilsagn til
vore besøg.

Med hyggestemning og en vel overstået
frokost og isspisning begav vi os retur til
Roklubben Furesø, hvor vi blev modtaget
af vores langtursvenner gennem mere end
25 år, Hanne og Vagn.
Efter behørig spuling af bådene og et forfriskende bad, var der dømt hygge på
terrassen og vejret var stadig meget fint.
Det summede virkeligt og stemningen
steg endnu et par grader da Vagn generøst
bød alle på en dram og Hanne sang selvfølgelig for til ”Roernes raske trop….”!

Jo, afslutningsvis må vi da lige nævne, at
som vi så Mads først på dagen i ivrig træneraktivitet, så var han sandelig stadig
aktiv på vandet ved dagens slutning. Imponerende – Jørgen Andersen har virkelig
sat sine spor for rosportens videre udvikling i Roklubben Furesø.
På Præstø-roernes vegne, tak for en dejlig
dag – vi glæder os til gensyn i Præstø.
Annette 13 og Flemming 121
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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 november.
Stof til bladet skal være redaktionen i hænde senest 5. november.
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
september
søndag den 16. 9.00 - 16.00 lyngbytur

oktober
lørdag den 27. 12.00 - 14.00 supperoning
lørdag den 27. 16.00 -

standerstrygning

november
søndag den 11. 9.00 - 12.00 store vaskedag

Rotider i sæsonen
Mandag Senior kl. 18.00 - ca. 20.00
Tirsdag Ungdom kl. 17.30 - 19.30
Onsdag Senior 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
Efter 1. oktober stopper senior roningen officielt.
Men mange mødes mandag og onsdag til kl. 17.
Alle både skal være inde på de angivne tidspunkter.
Aktivitetslisten for vintersæsonen var ikke færdig ved redaktionens, slutning så se
på klubbens hjemmeside for nærmere information. Vi håber at kunne bringe en
liste i næste nummer.
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