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Så var der afslutning
Som vi alle ved, har sæson 2012
været formidabel med masser af
kilometer på søen, nye entusiastiske klubmedlemmer, imponerende
kaproningsresultater, og vi fik da
også sluttet af med maner med
supperoning, reception og fest. Her
på den første vintertidssøndag
uden roning har der været stilhed
og ro til at tænke lidt nærmere over
vores sidste rodag og til at tage
temperaturen på stemningen i vores klub. Sådan en sæsonafslutning
sætter tanker i gang om de mange

facetter og værdier, som vi deler i klubben, og fra starttidspunktet kl. 12 og
indtil receptionen og festen var overstået, var vi igennem en slags rejse i,
hvad det indebærer at være medlem
af en roklub. Vi tager det lige i kronologisk rækkefølge.
Fuldt hus til suppen
Som altid var alle både på vandet til
supperoningen, og nogle stakler, som
ikke havde fået tilmeldt sig i tide,
måtte pænt nøjes med den efterfølgende reception. Supperoningen er
fællesskabets højborg, hvor alle er
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blandet i bådene uanset alder,
erfaring og outrigger-/ inriggerpræferencer. Turen går til
Kollekolle-shelteren, hvor
alle hjælper hinanden med
tillægning og opstigning.
Oppe ventede Jesper, Henning og Michael med varm
supper og Astrids hjemmebagte boller.
Jesper har godt nok fået en
genial ide her, så vi alle kan
slutte sæsonen sammen, selvom roningen ofte tynder lidt
ud, når mørket sniger sig ind
på aftenroningen i oktober.

Som Jesper sagde, så er det en ide med
potentiale, så andre roklubber er også
begyndt at tage den op, måske har de bl.a.
lært om den gennem bladet, he, he.
Snakken gik på kryds og tværs om kilometertal, vinterplaner, familier, arbejde, kødboller versus melboller og om,
hvad der skal ske i vintersæsonen.
En hob forskellige civilister
Næste fase i sæsonafslutningen er, når
vi kommer hjem til klubben. Så har
mange skiftet til civil, og her kom en
meget indsigtsfuld observation fra en
af 2012-kaninerne Marianne, som er
blevet en af de meget trofaste roere:
”Det er sjov at se folk i civil, det viser
en masse forskellighed og en hel anden side, end når rotøjet er på. Det er
nok godt med uniformering til hverdag, så understreger vi fællesskabet”. Jeg
så mig lidt omkring i klublokalet, hvor vi
sad, og ganske rigtigt, her sad en masse
forskellige mennesker i forskellige aldre
og med forskellig livsstil. Tankevækkende at roningen i den grad bringer os så
nært sammen.
Så kom vi til standerstrygningen og receptionen, og her blev et nyt kapitel skrevet i, hvad det indebærer at være medlem
af vores klub. Borgmester Ole Bondo
værdsatte i sin tale, at vi både er en eliteklub med Henrik som verdensmester og

med bredde. Samtidig løb Henrik rundt
og tog billeder med Kims kamera, det er
godt nok en charmerende og afslappet
stil, når man sådan er hovedperson ved
hyldning af resultater.

Mor på banen
Receptionen var som altid i top med sejrskager, boblevand og snacks. Igen gik
snakken vidt og bredt, og endnu flere end
supperoerne var med. Stene trippede lidt
rundt, spiste af begge sejrskager – man er
jo kaproningschef og ansvarlig – og gik
så op på platformen bagerst for at holde
en tale for Henrik og Jørgen Andersen:
Verdens bedste roer og verdens bedste
træner, som gennem deres særlige kemi
sammen kan skabe enestående resultater.
Tydeligt var det, at Stene, Henrik og
Jørgen kender hinanden helt ind til
under skindet, og talen blev en gribende indsigt i, hvordan det personlige
drive har været afgørende for, at Henrik igen kunne vinde VM efter en
enormt krævende årsplan med OL som
optakt til konkurrencen. Tydeligt var
det, at årsprogrammet havde trukket
tænder ud hos Henrik, hvilket gribende
fremgik af Stenes indledning, hvor han
fortalte, hvordan Henrik bekymret havde ringet til ham i foråret, efterfulgt af
en opringning fra Jørgen og så til sidst

Fotos: Kim A. og Kirsten H.
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fra Henriks mor. Når mor er på banen, så
ved vi mødre godt, at så er det alvor!
Men……………..udfordringerne blev
tacklet, og som Stene sagde, Henrik vandt
VM, hvor han var på sit laveste styrkeniveau, og det var aldrig lykkedes uden
verdens bedste træner på sidelinjen. Som
Stene også bemærkede, så har han selv
mærket på kroppen, at når han sad ude i
båden på søen, var der ingen anden end

4

Jørgen, han hellere ville have ved sin
side. Godt gået, der er en særlig sammenholdskraft og styrke i vores klub, og det
nyder ungdomskaproerne også godt af.
De har haft den bedste sæson nogensinde
i år, og til næste år bliver det bare vildere,
lover kaproningschefen, og det holder vi
naturligvis øje med i bladet.
Kirsten H. 561

Julehygge
Tirsdag den 11.december kl. 19.00
Holder klubben julehygge med bankospil, gløgg og
æbleskiver på Furesø Marina.
Prisen er 50 kr. som betales ved indgangen. Beløbet dækker gløgg, æbleskiver samt 3 bankoplader.
Alt, hvad du skal gøre for at komme med til julestuen, er at tilmelde dig på klubbens hjemmeside
inden den 1. december. Derefter møder du op og
tager 50 kr., med til indgangen samt en lille morsom gave.
Sidste frist for tilmelding er:
Torsdag den 6.december.
Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at
kontakte husforvalteren.
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Indkaldelse til ordinær generalforsamling
Til medlemmer af Roklubben Furesø
Bestyrelsen i Roklubben Furesø indkalder i henhold til vedtægternes §
12 til klubbens ordinære generalforsamling, som afholdes
torsdag den 28. februar klokken 19.00 i mødelokale,
Furesø Marina, Frederiksborgvej 101, 3500 Værløse.
I overensstemmelse med vedtægterne § 12.2 er dagsordenen følgende:
1. Valg af dirigent.
2. Beretninger for det forløbne år.
3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab.
4. Indkomne forslag (i.h.t. lovens § 12, stk. 3).
5. Valg af bestyrelse (i.h.t. lovens § 9, stk. 1, 2, 3 og 4).
På valg i ulige år er:
Formand
Rochef
Kaproningschef
Suppleant senior
Suppleant ungdom
Revisor
Revisor
Revisorsuppleant
6. Eventuelt
Kilometergæt
Kilometernåle og gaver for 2012 uddeles.
Der serveres kaffe og kage.

Øl og vand kan købes i baren til restaurantens sædvanlige priser.
Klubbens regnskaber for 2012 ligger til gennemsyn i klublokalet fra 8
dage før generalforsamlingen samt på medlemsdelen af hjemmesiden.
Furesø, den 3. november 2012
Bestyrelsen
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OBS!!!
Kontingentstigning 2013
Bestyrelsen har arbejdet med budgettet 2013, og for at få balance i resultatet er
det nødvendigt med en regulering af kontingentet for 2013.
Roklubben Furesø er en af de klubber i Danmark, hvor der ros flest kilometer,
og dette slider naturligvis på materiellet – øgningen i udgifterne går derfor til
vedligeholdelse af bådene.
Bestyrelsen lægger desuden vægt på en harmonisk udvikling af klubben, hvor
motionsroning, kaproning og ungdomsroning ligger i balance, og at den økonomiske fordeling ligger på samme niveau.
Sammenlignet med andre roklubber er kontingent stadig ”i den lave ende”. Det
er kun klubber, der har taget kajakroning ind, og som har stor udvikling i medlemstilgang, der kan reducere i kontingentet. F.eks. kontingentet for senior årligt for roklubber som os lå i 2012 på: Københavns Roklub: 2.880 kr., Lyngby:
2.060 kr., DSR: 2.820 kr., Hellerup: 2.120 kr. og Kvik 2.700 kr.
Sluttelig kan det oplyses, at Furesø Kommune er yderst tilbageholdende med
støtte til idræt, og år for år er tilskud blevet til reduceret tilskud og reducerede
bevillinger. De fonde og virksomheder, vi har kontaktet, er ligeledes hårdt ramt
af ansøgninger og krise – så desværre har der heller ikke været mulighed for
tilskud ad denne vej.
Roklubben Furesøs kontingent for 2013
Kontingentet opkræves halv- eller helårligt forud.
Juniorer (indtil 18 år) 600 kr. halvårligt 1.100 kr. helårligt.
Seniorer 950 kr. halvårligt 1.800 kr. helårligt.
Passive 300 kr. helårligt.
Soldater og medlemmer over 18 år under uddannelse betaler juniorkontingent.
Ansøgning med kopi af studiekort eller lign. dokumentation sendes til kassereren inden betalingen.
Helårligt kontingent betales senest 27. februar.
Halvårligt kontingent betales senest 27. februar / 31. juli.
Kontingentet skal betales forud, og restance medfører tab af retten til at benytte
klubbens materiel. (Ligesom tab af stemmeret på generalforsamlingen).
Ved rykning betales et gebyr på 50. kr
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Lang weekend-langtur
til Slien
Efter en minutiøs rensning af de lånte
både – nogle steder med sprit på bløde
papirklude – gik tankerne tilbage på fire
dage i selskab med furesøroere på langfart.
Det, man først tænker på, er, at alt fungerede – eller kom til at fungere – som det
skulle. Fra de mindste petitesser som
plastre med billede af en bamse til optænding af kingsize-grillen.
Køreturen til Slien forløb for alle uden
problemer – og 1-2-3 så var alle indkvarteret i bådehuset, med sikker udvælgelse
af den køjeseng, som så bedst ud. For at
holde lydniveauet under det tilladte
(Miljøstyrelsen) var der samtidig overnatning i telte, som blev placeret strategisk
på den store græsplæne foran bådehuset.
Mange kom direkte fra arbejde, og ikke
mange havde fået aftensmad, så det var
med stor entusiasme, at der blev gået til
ost, brød og pølser – ledsaget af udsøgte
øller og vine. Og lidt efter lidt sænkede
mørket sig, og fuldmånen viste sig på
nattehimlen. Færgen, som blev trukket af
kabler, stopper klokken 23.00 – så den
intense ro og fyldte maver gjorde, at alle
gik til køjs før midnat.
Tidligt næste morgen stod de
op, som skulle tilberede morgenmad med friskbagt morgenbrød (hentet af Peter) og
pålæg til madpakker. Så
roerne kom op til et langt,
godt og veldækket morgenbord. Med madpakken i
rospanden var alle klar til at
hoppe ind i bilerne, så vi kunne komme til bådene i Slesvig
Roklub. Af sted gik det i fire
biler til Slesvig. En flok arkæologistuderende, som boe8

de i roklubben, bød os velkommen. Birger Kühl havde sørget godt for os og reserveret de både, vi kunne benytte.
Turene var planlagt til mindste detalje –
og her er SRK den perfekte makker –
hver båd fik udleveret en pakke med lamineret kort, nødlys, nødraketter, førstehjælpspakke, WD40 og to værktøjskasser
til deling de fem både imellem.
Efter bådene var sat og styrmandsmødet
afviklet, lagde bådene fra bådebroen ud i
fjorden. Først gik turen over fjorden under en bro igennem en sø til Sieker Noor.
Bådene tog hele turen rundt i god frisk
vind. Roning giver en god appetit, og da
vi havde været et par timer på vandet,
blev der holdt skarpt udkig efter et egnet
sted, hvor vi kunne gå i land og spise vore
medbragte klemmer. Vi roede lange
stræk med utilgængelige lystbådehavne
og private haveanlæg. Heldigvis havde
nogle af roerne gode øjne, og i det fjerne,
på den anden side af fjorden, lyste en
dejlig hvid strand op. Alle bådene gik op
i vinden og krydsede Slien med kraftfulde
tag, og snart lå de 4 både side om side
godt oppe på den fine strandbred, og en
enkelt båd var fortøjet ved en mole lidt
fra stranden. Frokosten blev indtaget på
bredden af den smukke fjord på en græsplæne ned til strandstykket.

Efter frokost og et kort hvil gik turen
langs bredden i bugten, forbi A. P. Møller
Skolen, som er det danske gymnasium i
Slesvig – forbi Reesholm, en skovklædt
halvø – krydsede igen en bugt langs kysten og kunne - via bøjernes numre - nøje
placere os på kortene. Uden besvær fandt
vi den smalle indsejling til Missunde, og
vi besluttede at udforske en nærliggende
fjord, og turen gik videre mod Bohnert. I
bunden af fjorden vendte vi næsen mod
Missunde – nu ville roerne hjem. Samme vej tilbage til
kabelfærgen ved
Missunde, hvor
bådene en efter en
lagde til og blev
tømt, hevet op og
kørt ind på græsset foran bådehuset. Bådehuset
husede nemlig
roerne og ikke
bådene.
Aftensmaden stod
Adda, Jesper og
Søren for, og de
øvrige hyggede, hvilede sig med en kold
øl og et lifligt bad. Peter og Kim kørte til
roklubben i Slesvig for at prøve at få et
defekt sæde byttet. Birger Kühl kunne se
problemet og fik et samsørohold - som
var gæster - til at ro en båd op til os i Missunde – de blev hentet i bil. Meget flot
og fin service! Tusinde tak til Birger og
de offervillige samsøroere.
Peter og Kim nåede lige de brasilianske
bøffer stegt på grill med salat og bagte
kartofler. Vi kunne alle slutte af med en
dessert med pærer kogt i sød rødvinssauce og dertilhørende flødeis. Roholdet
med den nye båd kom ligeledes og fik del
i desserten. Det var lidt svært at sidde
godt, da alle var ømme bagi, men Sørens
gode mad skabte underværker og helbredte alle skavanker, og lidt efter lidt faldt

roen over de gæve furesøroere. Opvaskeholdet bestående af Tom, Lone og Kim
sørgede for, at alt var pænt og rent efterfølgende. Da vi var færdige, var de fleste
allerede gået til køjs og sov sødt.
Lørdag stod den på den lange tur fra Missunde til Kappeln. En tur på 50 kilometer
med vind fra sydvest med 6 meter pr.
sekund og strøm mod Østersøen. Efter et
godt morgenbord serveret af Ole og Rune
blev bådene gjort klar, og turen gik mod
øst – mod Østersøen.

De fem både gik op langs kysten i den
smukke Slesvig Fjord, langs skove og
enge, små byer og lystbådehavne. De
små marker afløste hinanden med køer,
får og heste, som med roerne nød den
friske vind og det dejlige vejr – let overskyet og lunt. Først efter broen i Armis –
en bro fra begyndelsen af forrige århundrede – var det aftalt at indtage frokosten i
bugten øst for Armis. I en lille lystbådehavn fandt vi bænke og borde, som var
ideelle til roere, som alle var klar til en
god frokost. Vi havde alle lavet madpakker efter morgenmaden – med skoleagurker, tomater, hårdkogte æg, skinke og ost
– ikke så dårligt – ledsaget af udvalgte
øller.
Forfrisket og energisk gik turen længere
mod øst, og Slesvig Fjord blev bredere og
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bredere og bredere, og med vinden ryggen og strømmen med os gik det rask af
sted mod Kappeln.
Et par af bådene havde problemer med
hjulene, hvor akslen gled ud. I nogle af
bådene skulle hjulene justeres hvert kvarter, og det forsinkede de både, som havde
problemet, som blev klaret med en medbragt hammer.
Alle fem både gled fint ind i Kappeln by.
En smuk middelalderby med fint havneanlæg og en stor bro. Der var voldsom
trafik af lystfartøjer i alle størrelser og
oven i købet en hjuldamper med vinkende
turister. Vores fem både med Dannebrog
vejende fra agter gled majestætisk under
broen og langs kajanlægget ud i den ydre
indsø mod Østersøen.
Peters båd lagde sig strategisk efter havnen, og da bådene krydsede mållinjen, lød
et dejligt båååt fra et medbragt gammeldags horn. Både blev vendt, og turen gik
tilbage i strid modvind, gode bølger og
strømmen imod os. Det gik fint, og efter
et kort hvil i Armis kom vi velbeholdne
den lange vej hjem til Missunde. Bådene
blev taget op en efter en og lagt på græsplænen – roerne nød en velfortjent forfriskning, og efter et bad var det tid til
aftensmad.
Aftensmaden var en af Sørens specielle
gryderetter – en utrolig velsmagende ret
med ris og chutney, kokos, nødder, bananer og rosiner – sjovt nok var der ikke
skyggen af kød i gryden. En ægte vegetarret som tog alle med storm … desserten var brændte figner. Roerne takkede
begge arrangørerne - Søren L. og Peter med en flaske champagne til hver som tak
samt påskønnelse for det store arbejde
med at arrangere så god en tur. Og så
blev der sovet igennem til den lyse morgen.
Tidligt søndag morgen stod Tom, Jesper
og Kim tidligt op for at dække bord til
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morgenmad og anrette til madpakker, og
Peter hentede frisk morgenbrød. Efter
morgenmad klokken 8.00 blev der vasket
op og huset gjort rent overalt. Affald
sorteret og alt aflåst forsvarligt.
Holdene gik i bådene, og søndag gik turen langs sydkysten – noget længere end
på nordkysten. Da vinden var mere end 6
meter i sekundet, var det vigtigt med læ
på turen. Klokken 13.00 lagde de sidste
både til bådebroen ved Slesvig Roklub.

Den allestedsnærværende og energiske
Birger Kühl var klar til at modtage bådene, da de lagde til. Alle både blev vasket
og svirvler og manchet blev renset med
petroleum. En efter en blev bådende godkendt og båret på plads. Nogle af inriggerne skulle placeres i tredje niveau – så
de i skulderhøjde skulle hæves, så de kunne komme på plads.
Da alt og alle var vasket, blev madpakkerne fortæret på terrassen, og vi fik fordøjet oplevelserne sammen, før der blev
sagt farvel til hinanden og til den gæstfrie
Birger og Slesvig Roklub.
Tak for turen Søren og Peter – og selvfølgelig Birger 
Kim A. 127

Fotos: Kim A.
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Sticktor leverer
fysiske og psykiske
toppræstationer

Som vi alle ved, har Sticktor i år leveret
toppræstationer ved OL, VM og DM, og
sæsonen igennem er snakken gået i klubben om, hvordan det egentlig har været
for vores verdensmester at skulle præstere
så meget på så kort tid. Furore har derfor
taget en snak med Sticktor om hans mere
personlige erfaringer og om, hvad der
skal til for at komme over målstregen
først.

Vilje og udholdenhed
Opskriften på succes indeholder naturligvis en stor ingrediens af daglig træning og
disciplin, men først og fremmest gælder
det om at ville vinde et løb. ”Hvis man
tager en sejr for givet på forhånd og ikke
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sætter alt ind hver gang, der kæmpes, er
det ikke godt nok til at vinde”, fortæller
Sticktor som baggrund for, hvorfor det
psykisk set har været så krævende at skulle toppe i så kort en periode som fra OL
og til VM og DM. VM var jo kun omkring 2 uger efter OL, og turen gik direkte
fra OL til træningslejr i Østrig, hvor træner Jørgen Andersen stod parat.
Alt blev sat ind på fokuseret træning, og
både krop og hoved stillede 100 % skarpt
på løbet. Meget sigende tumlede tankerne
rundt i hovedet natten op til finalen, hvor
Sticktor både nåede at drømme, at han
vandt og også lidt mere trist, at han blev
nummer 4. Heldigvis gik den første drøm
jo i opfyldelse!
Løbet var som altid planlagt grundigt af
Sticktor og træneren. Alternative scenarier for modstanderens taktik var gennemtænkt. Især handlede det om, hvad der
skulle sættes ind, hvis en modstander
overhalede omkring midten af løbet.
Skulle der så sættes ind med aggressiv
spurt for at nedbryde modstanderens selvtillid og kræfter, eller skulle Sticktor stille
og roligt fortsætte et stabilt højt tryk og så
sætte kræfterne ind senere til overhaling?
Alt det var overvejet alt efter løbsforløb
og modstander. Der er vist ingen tvivl
om, at en af vores verdensmesters særlige
aktiver her er hans enormt stabile og stædige temperament.
Vi talte lidt om, hvad der kan ske, hvis
man ikke koldblodigt styrer taktikken
under sådant et løb, og det skete jo f.eks.
ved OL for kajakroeren, som missede sin

medaljechance, da temperamentet løb af
med ham i finalen, og dermed kom længere ned i placeringen end den sølvmedalje, som han måske kunne have opnået.

Det lange træk
VM-sejren er jo resultat af mange års
træning, og her talte vi om, hvad rådet til
de unge kaproere er, hvis de også skal
bevare lysten i længden. Som Sticktor
siger, så skal de ville det og have lyst til
det, og her er det vigtigt at bygge noget
sjovt ind i træningen. Det kan være en
fælles videoaften eller spisning bagefter
og at være noget for hinanden socialt.
Der kan også være brug for at lave noget
andet end rotræning ind imellem, så lige
nu, hvor vi nærmer os vinteren, har Sticktor da heller ikke så meget imod, at der
kun er en daglig rotræning på hverdage,

og at der bliver tid til at være inde på
idrætsstudiet.
Snart bliver det så afgjort, om der bliver
en letvægtssinglesculler-klasse til næste
OL, så Sticktor kan stille op i sin rigtige
klasse. Det internationale roforbund træffer afgørelse om klasserne i januar, og
derefter er der så lidt tid til at planlægge,
om næste OL skal stå på andre både, hvis
yndlingssculleren ikke kommer på tapetet.
Heldigvis bliver det da ikke så presset til
næste år, når der ikke er OL, bemærker
jeg afslutningsvis. Ja, men der skal da
naturligvis trænes lige så meget ifølge
Sticktor, men det bliver lidt mindre psykisk presset.
Kirsten H. 561
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Så meget har du roet sommeren 2012
Medl
415
547
664
619
318
342
615
506
127
539
393
525
640
588
616
567
499
633
96
130
657
51
421
686
564
52
328
561
12
203
325
59
583
128
613
137
691
690
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Navn
Henrik Viktor Stephansen
Torben Sørensen
Emil Søndergård Hansen
Karin Beck
Peter Ley
Bo Hartz
Marcus Blanke
Flemming Schack
Kim Andersen
Ole Kongsbak
Jan Kreutzfeldt
Markus Hagan
Bente Johannessen
Susanne Vind
Henrik Georg Eriksen
Mette Møller
Søren Lundgaard
Rolf Reuther-Nielsen
Bo Jystrup
Ole Præst Larsen
Jane Hagan
Marianne Henney
Birgit Jensen
Mikael Møller Hansen
Kirsten Lauritzen
Ib Madsen
Jørgen Ludvigsen
Kirsten Halsnæs
Hans Christoffersen
John Kissow Petersen
Adda Nielsen
Niels Funch Jensen
Ole Henningsen
Tom Nielsen
Lone Klit Reiff
Jens S Hemmingsen
Peter Torp Eklund
Julius Benjamin Osmundsen

I alt
4300
2272
2107
1948
1876
1815
1805
1773
1740
1700
1648
1640
1523
1518
1492
1487
1434
1427
1397
1382
1274
1252
1226
1195
1162
1143
1116
1102
1097
1096
1089
1084
1082
1061
1047
1028
1012
1003

Medl
562
699
606
95
400
105
546
582
673
217
5
361
551
310
39
9
511
656
216
531
646
647
529
6
445
7
706
429
700
674
381
701
254
455
671
92
99
669

Navn
Rebecca Busk
Sebastian Terp
Karl Ludvig Damgaard
Tina Porsbak
Jens Risum
Hanne Lisbeth Heidemann
Kirsten Frank
Jonas Grønkjær Pedersen
Merete Dengsøe
Henning Andersen
Jytte Nielsen
Ellen Risum
Gitte Schack
Bodil Porskrog
Michael Kassow
Kurt Nielsen
Astrid Wiig
Frederik Theil Jensen
Birthe Dam
Anni Creutzburg
Rene Lusty
Johan Friberg Sørensen
Nanna Vilen
Rune Helgesen
Sonja Hausgaard
Johannes W. Henriksen
Marianne Haarsted
Henrik Rong
Andreas Buchard
Chresten Dengsøe
Jørgen Høj
Stefan Buchard
Allan Berger
Søren Boysen
Thomas Ungstrup Otto
Erik Sørensen
Mette Bonnor
Elisabeth Brinck

I alt
968
952
917
854
845
763
755
742
721
718
658
640
639
638
637
621
620
610
601
592
575
573
560
558
557
537
523
522
521
520
514
514
492
456
451
449
433
431

Medl
648
668
497
698
8
185
3
248
709
163
678
63
220
592
683
98
101
103
679
724
711
721
238
385
449
720
672
722
102
111
192
692
518
574
696
702
680
681
114
717

Navn
Kent Voigt
Steen Laier
Lasse Hegner
Jonas Lund
Bjarne Berthold
Lis Christoffersen
Jørgen Andersen
Lisbeth Mygind
Birte Rodevang
Ilse Nielsen
Peter Bald
Jesper Bøgelund
Bodil Amorsen
Jens Chr. Støvring
David Mangila Jensen
Helga Dahlgaard
Marianne Wintersø
Kurt Franch
Hanne Jørgensen
Helle Torp Eklund
Anette Kyster
Annette Risum Nielsen
Marianne Redder
Anni Kreutzfeldt
Lone Ley
Anette Tørning
Steen Gravers Nielsen
Astrid Støvring-Hallsson
Erik Jacobsen
Ossy Jensen
Regnar Jarnbak
Siv Baumann
Henning Møller Jensen
Jette Eikrem
Vergil Ryel Brandi
Joakim Bryld
Sofie Tomczyk Larsen
Loui Wentzel
Martin Nygaard Diedrichsen
Rasmus Stokholm Bryld

I alt
408
404
402
401
386
360
352
338
310
308
304
303
301
295
291
288
282
278
265
263
261
259
255
243
233
233
231
226
220
220
220
217
209
204
201
198
192
192
190
172

Medl
171
677
726
689
186
550
713
719
723
705
733
132
716
553
91
707
44
703
730
735
727
695
718
554
732
736
11
549
737
728
283
738
704
731
739
740
710
725
94
715

Navn
Jens Chr. Hansen
Karen Bjerre
Micaya Buhl Magnussen
Malthe Letting
Vagn Kaas
Karsten Brøndum
Jeanette Theil
Martine Bach-Kristensen
David Csillag
Vibeke Norman Berg
Frederik Rode
Jørgen Marcher
Niels Gercke-Jensen
Ellis Damgaard
Birthe Gärtner
Cornelia Cohn Christensen
Mads Boesen
Simon Lauridsen
Tobias Flø
Luca Ripullone
Magnus S. Hansen
Christian T. Kjersner
Palle Letting
Kim Damgaard
Marie Ransby
Freya O´Hagan Petersen
Michael Hermansen
Hanne Hansen
Marco Ropers
William Kalum
Bent Søegaard
Mathias V. Christensen
Hanne Rosenvold
Signe Grønkjær Pedersen
Marie Espenhain
Mie Gregaard Wilsly
Tina Jepsen
Anja Hebner
Troels Andersen
Hanne Mordhorst

I alt
168
160
159
157
152
150
149
141
141
140
123
112
105
101
100
98
96
94
82
79
77
76
75
71
68
68
67
65
65
62
60
59
57
56
51
49
46
42
40
39
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Medl
653
460
630
741
682
515
30
284
708
712
734
714
660
684
742
665
603
729
573
199

Navn
Benedikte Nevbert
Marianne Thomasen
Emilie Hvilshøj Hansen
Jonathan Friis
Oliver Janum
Gudde Linnet
Rune Gärtner
Nils Henrik Stene
Ingrid Sofie Harbo
Joakim Nikolai Poulsen
Tom Bond
Bitten Riis Thomsen
Casper Ljungbeck
Susan Knorrenborg
Teresa Gamble
Elin Brunbech
Thomas Steffensen
Clara Møller
Mathias Steffensen
Phillip Glatved Hermansen

Fotos: Lasse

I alt
36
35
34
30
27
26
25
24
24
23
21
20
18
15
15
10
8
8
5
2

Her har der været roet sommeren 2012
Destination
Frederiksdal retur
Søen rundt
Kollekolle retur
Vejle Sø retur
Holte Roklub retur
Birkerød Roklub retur
Farum Sø rundt
Bugten
Lyngby og Bagsværd Sø rundt
Alle søerne rundt
16

ture
874
768
328
257
176
45
41
40
26
14

mar
11
14
7
5
16
5
0
0
0
1

apr
81
82
27
26
30
3
11
2
4
1

maj
136
116
36
48
17
18
5
8
7
4

jun
124
112
85
45
31
6
9
8
1
1

jul
115
124
35
40
5
4
3
8
3
5

aug
149
135
66
40
35
3
2
6
7
0

sep
170
105
60
33
21
2
3
7
4
2

okt
88
80
12
20
21
4
8
1
0
0

Det har bådene tilbagelagt sommeren 2012
Navn

Rørhøgen (Kap.)
Blishønen
Falken (Kap.)
Musvågen
Spidsanden (Kap.)
Gråanden
Krikanden
Gulspurven
Mågen
Sjaggeren
Thorshanen (Kap.)
P. And
Hejren
Svanen
Mursejleren
Spoven III
Mudderkliren
Fiskeørnen
Sivsangeren
Edderfuglen
Skalleslugeren
Glenten
Den Grimme Ælling
Rørdrummen
Viben (Kap.)
Snespurven
Odinshanen (Kap.)
Skeanden
Søkongen
Rørhønen
Isfuglen
Sneppen
Grågåsen
Hvinanden

I alt

mar

apr

maj

jun

jul

aug

sep

okt

2219
2059
2051
2009
1984
1804
1699
1426
1386
1333
1307
1292
1252
1167
1125
1108
1030
1022
962
953
866
848
629
516
515
446
433
351
248
210
92
79
62
15

33
70
21
46
41
67
8
29
2
34
30
0
26
65
0
18
15
12
26
26
53
27
0
0
0
0
26
0
0
0
0
10
0
0

545
203
876
254
431
279
157
226
109
159
89
183
73
203
17
181
109
158
117
238
151
94
0
0
0
0
0
25
0
10
0
0
0
0

236
275
182
236
353
279
299
231
220
226
608
222
289
179
121
236
167
106
167
144
93
98
143
63
121
0
0
61
7
29
35
34
24
0

362
245
197
427
336
234
225
209
207
233
244
319
119
229
223
143
160
139
196
189
177
75
80
148
133
0
81
63
59
31
21
0
10
0

217
304
255
320
184
280
247
261
226
187
48
181
190
91
265
80
113
214
139
56
126
74
102
104
34
34
0
41
5
31
0
0
0
0

219
397
250
318
317
251
255
311
207
224
106
183
122
225
92
179
148
211
121
108
143
168
114
86
99
224
122
82
105
48
27
15
0
15

407
249
222
273
270
194
297
105
231
126
167
117
205
80
272
143
174
145
120
97
108
160
143
105
128
161
204
79
72
32
9
20
16
0

200
316
48
135
52
220
211
54
184
144
15
87
228
95
135
128
144
37
76
95
15
152
47
10
0
27
0
0
0
29
0
0
12
0
17

Våde sko & spagat på
Havneturen 2012
Igen i år havde jeg den store fornøjelse at
være med på Havneturen.
Et par dage før afgang sendte vores styrmand Kim en hyggelig mail til sit
”superhold” (Karin og mig), og så var den
gode stemning lagt. På sædvanlig velorganiseret vis var der styr på både, hold og
rute, og vi lagde fra broerne ved ARK og
SAS på Islands Brygge med 2x4 og 3x2.

med lejligheder, butikker, café, restaurant
og Dansk Arkitektur Center. Det bliver
sjovt at følge med i byggeriet på de næste
tre havneture. Frederiksholms Kanal var
næste udfordring, og til en afveksling
passerede vi uden at blive indhentet af
turbåde. Nu begyndte sulten at melde sig,
og vi så frem til at lande ved Roklubben
Halvtolv.

Kims superhold kom ind som én af de
sidste både og måtte selvfølgelig lægge til
uden på en anden båd. Intet problem!
Skønt med mad og hygge og udsigt til en
Turen startede med en tur sydpå til Sluseaf de pænere sider af Christiania. Men så
holmen rundt om Metropolis og retur til
kom den store udfordring for en jævn
Teglholmen. Efter en kort opsamling roespagat-gymnast: At bestige en båd i 2.
de vi videre gennem de små kanaler melrække når den ene fortøjning allerede er
lem lejlighedsbebyggelserne. Sjovt at se,
taget. Heldigvis var paparazzi-Tom ikke
at beboerne har taget vandmiljøet til sig
så hurtig med kameraet, og der var stadig
med kajakker ophængt langs husmurene.
kræfter til at samle bådene under mig og
Herefter retur til Islands Brygge, forbi
hoppe let og elefant over til Karin og
Kalvebod Brygge, under Langebro til
Kim.
Bryghusgrunden, som er den grund, som
Vores alle sammens rochef Torben viste
Ole Kongsbak er bygherre for i de næste
handlekraft og vind-overblik og omlagde
3 år. Bryghusgrunden er stadig en bar
udturen til Trekroner således, at hjemtugrund, men skal under Oles herredømme
ren ikke blev for hård. Vi skulle runde
blive til et byggeri i absolut verdensklasse
Pakhuskajen på vej ud i stedet for på vej
hjem. Godt set!
På vej videre til næste
stop, Trekroner Fort,
fik vi et gratis kig på
sandskulpturerne på
Ofelia Beach og et
halvmaraton på Langeliniekajen. Vi blev
lidt i tvivl om den
meget ivrige helikopter, der fulgte os hele
vejen til Trekroner og
tilbage igen, var på kig
efter os eller de mange
løbere. Vi gjorde i
hvert fald vores til at
tiltrække dens opmærksomhed ved at
vinke.
Kirsten, Birgit, Jørgen, Marianne og Tom ved Børsen
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Landgang ved Roklubben Halvtolv
Herefter krydsede vi over til Langelinie
og Pakhuskajen. Efter en rundtur i bassinet bag Pakhuskajen tog vi den direkte
retning mod Trekroner og endnu en velfortjent pause. Endelig nåede vi Trekroner og landgang fra et bassin fuldt af affald. Dette havde naturligvis ingen indflydelse på appetitten eller lysten til at udforske denne historiske forpost. Midt i en
powernap blev jeg kapret af vores redak-

Jens, Anni og Peter krydser havnebassinet

tør Kirsten til at skrive
dette indlæg til Furore.
Hjemturen bød på hård
vind, høje bølger og
stadig højt humør.
Kongeskibet havde
flaget hejst, men vi
kunne ikke genkende
nogle fra den kongelige familie.
Da vi nåede SAS og
ARK igen, brød solen
frem. Om det var dette
eller Toms hovedspring i det kolde
vand, der gjorde mig
ukoncentreret, ved jeg
ikke, men det lykkedes
mig desværre at tabe
fortøjningen i vandet. Mens jeg stod og
grublede over, hvordan jeg skulle redde
båden, sprang friske Karin resolut i vandet (med sko) og klarede den lille sag.
Tak 
Mange tak til Torben for endnu en fantastisk dejlig Havnetur  fra:
Tom, Jørgen L, Birgit, Kirsten H, Annette
R.N., Peter, Anni C, Jens, Rune, Bente,
Thomas, Rene, Niels, Astrid, Henning,
Kim, Karin og Lisbeth

Pause ved Roklubben Halvtolv
Fotos: Kim A.
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DM i roning med fin
furesødeltagelse og
medaljehøst
En døgn efter danmarksmesterskaberne
og efter at være tørret og fået varmen igen
mindes jeg med glæde en våd, kold og
blæsende dag. Ikke alene for roerne som
alle roede i stiv modvind, men også for
tilskuerne, som mødte talstærkt op og frøs
med anstand.
De våde og kolde tilskuere til danmarksmesterskaberne så alle MEGET tilfredse
og glade ud. Og det var egentlig underligt! Heldigvis varmede furesøroernes
flotte resultater godt og grundigt.
Her er det specielt Henriks Stephansens
kraftbetonede roning, hvor absolut ingen
kunne følge ham. Henrik vandt to danmarksmesterskaber, nemlig guld i singlesculler (M1X) og i letvægtssinglesculler
(LM1X). Et stort tillykke Henrik – det er
helt fantastisk at overvære den flotte roning på første parket!
Selv om Henrik skilte sig markant ud,
skal vi sandelig ikke glemme de mange
andre furesøroere, som havde en god dag.

Furesømedaljerne blev DM/FM: 2 guld, 2
sølv, 4 bronze.
Bo Hartz, 4X masters, FM, 1000 m, Afinale – 3. plads, bronzemedalje - tillykke
Bo Hartz, M2X masters, FM, 1000 m,
indledende – 4. plads - tillykke
Henrik Stephansen, LM1X DM, 2000 m,
A-finale – 1. plads, guldmedalje – tillykke
Henrik Stephansen, M1X DM, 2000 m, A
-finale – 1. plads, guldmedalje – tillykke
Jane Hagan, 2X masters, FM, 1000 m, Afinale – 5. plads - tillykke
Jane Hagan, 4X masters, FM, 1000 m, Afinale – 3. plads, bronzemedalje - tillykke
Julius Benjamin Osmundsen, JM1X, Jun
B, 1500 m, A-finale – 2. plads, sølvmedalje – tillykke
Marianne Henney, 2X masters, FM, 1000
m, A-finale – 5. plads - tillykke
Marianne Henney, 4X masters, FM, 1000
m, A-finale – 3. plads, bronzemedalje tillykke
Mette Møller, W1X masters, FM, 1000
m, A-finale – 2. plads, sølvmedalje - tillykke

Løb 106 JM1X - JM, 2000 m - 2000 m A–finale
Nummer 4 i båd nummer 10 blev Roklubben Furesø med Sebastian Terp i tiden 08:14.55.
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Mette Møller, 4X masters, FM, 1000 m,
A-finale – 3. plads, bronzemedalje - tillykke
Mikael Møller Hansen, M2X masters,
FM, 1000 m, indledende - 4. plads - tillykke
Ole Præst Larsen, M1X masters, FM,
1000 m, indledende - 4. plads – tillykke
Peter Torp Eklund, JM1X, Jun B, 1500
m, indledende - 4. plads – tillykke
Sebastian Terp, JM1X JM, 2000 m, Afinale - 4. plads – tillykke
Desværre var Emil syg, så vore stærke
JM2X udgik – God bedring til Emil og
klap på skulderen til Marcus.
Kim A. 127
Jørgen Andersen ønsker Henrik tillykke
med guldet til Roklubben Furesø.

Julius takker træner Mads Boesen som
ønsker tillykke.
GULD og pokal til Henrik Stephansen

Fotos: Kim A.

Løb 111 MW/MM4X/4X+/4-/4+ - Mix, masters, FM 1000 m A-Finale. Sorø Roklub
vandt i tiden 04:13.37. Nummer 3 blev Roklubben Furesø med Marianne Henney, Jane
Hagan, Bo Hartz(3) og Mette Møller i tiden 04:23.02. Tillykke med bronzemedaljen.
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Kontingent!
Kontingentet opkræves halv- eller helårlig forud:
Juniorer (indtil 18 år) 600 kr. halvårlig
1100 kr. helårlig
Seniorer
950 kr. halvårlig
1.800 kr. helårlig
Passive
300 kr. helårlig
Indskud ved indmeldelse:
Juniorer 100 kr., seniorer 200 kr.
Helårligt kontingent betales senest 27.
februar.
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!!!

Redaktionen ønsker
alle en glædelig jul
og et godt nytår.

Er også dit blad!!!
Hjælp os med at gøre klubbladet
til et spændende blad for alle klubbens medlemmer.
Har du noget, som du synes kunne
være interessant for os andre:
Oplevelser, referat fra ture, ideer til
aktiviteter, ting der undrer dig m.m.,
så send det til os, gerne krydret med
et par billeder. Vi hjælper gerne med
opsætning og retter evt. stavefejl.
Billeder og tekst er meget velkomne.

Næste nummer af FURORE
forventes i januar.
Stof til bladet skal være redaktionen i hænde senest 14. januar.
e-mail: furore@roklubbenfureso.dk

Roklubben har gennemført et
hjælpeinstruktørkursus for
ungdomsroere
Følgende deltog og er nye hjælpeinstruktører og kan derfor ro
med og instruere kaniner m.m.
- Andreas Buchard (700)
- Peter Torp Eklund (691)
- Julius Benjamin Osmundsen (690)
- Jonas Grønkjær Pedersen (582)
- Stefan Buchard (701)
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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
november
lørdag den 17. DFfR afholder materialekursus i roklubben
søndag den 18. DFfR afholder materialekursus i roklubben
tirsdag den 27. 18.00 Jule- klippe- klistre dag for ungdom

december
søndag den 02. 09.00 - 12.00 Slibesøndag for alle
tirsdag den 11. 19.00 Julehygge Furesø Marina for alle

januar
søndag den 06. 09.00 - 12.00 Slibesøndag for alle

februar
søndag den 03. 09.00 - 12.00 Slibesøndag for alle
torsdag den 28. 19.00 Generalforsamling
Furesø Marina for alle

marts
søndag den 03. 09.00 - 12.00 Slibesøndag for alle

Aktiviteter i vintersæsonen
Mandag Seniortræning kl. 18.00 - ca. 20.00 i roklubben
Tirsdag Ungdoms– og kaproningstræning kl. 17.30 - ca. 19.30 i roklubben
Torsdag Kaproningstræning kl. 17.30 - ca. 19.30 i roklubben
Torsdag Ungdom Boldspil kl. 18.00 - 20.00 på Marie Kruse Skole
Lørdag Svømning kl. 12.00 - 14.00 Farum Svømmehal alle
Søndag Roning kl. 10.00 - ca. 12.00 i roklubben for roere med vinterroret
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