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Værd at vide...

Sangsvane

Knopsvane

Cygnus cygnus

Cygnus olor

140 cm. Kendes på den gule trekant på siden af næbet. Yngler ikke
her i landet, men kan træffes på
gennemrejse fra Holland-Belgien til
Nordskandinavien og Nordrusland
og som vintergæst. Sangsvanen
kan synge, når den flyver, og når
den ligger på vandet, men vingeslagene frembringer ikke nogen
lyd. Om vinteren træffes den langs
kysten, når blot der ikke er dybere,
end at den kan nå bundvegetationen og få fat i vandplanter, muslinSangsvane

ger og snegle. Sangsvanen plejer
at svømme med halsen mere rank
end knopsvanen, der ofte har den
S-formet bøjet.
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150 cm. Danmarks største fugl.
Kendes på det rødorange næb med
knoppen. Fødderne er gråsorte
Knopsvane

og øjnene brune. Knopsvanen var
ved at blive udryddet, men totalfredning har medført, at den er
tiltaget så meget, at den nu findes
ynglende i enhver større dansk sø.
I 1923 var der kun 3-4 par tilbage,
i 1954 750 par, i 1966 3.000 par
og i 1978 4.000 par. Om efteråret
søger knopsvanen ud til kysterne,
hvor den tilbringer vinteren i flokke.
Knopsvanen lever næsten udelukkende af vandplanter. Når den
flyver, frembringer vingerne en høj,
syngende lyd. Ungerne har askegrå
dunpels, og ungfuglens fjerdragt er

gråbrun; først i en alder af to år er
svanerne udfarvede. Tre år gamle er
de forplantningsdygtige. Knopsvanen bygger en stor rede af siv, rør
og vandplanterødder på småholme
eller mellem tagrør. I begyndelsen
af maj lægger den 4-7 grågrønne

Sofahygge

Kaproningsdrengene med supportere manglede virkelig et sted i
klubben, hvor der kunne hviles ud
og laves lektier imellem trænings
passene.
Som sagt så gjort og Marcus forfattede resolut en ansøgning til bestyrelsen efter først at have forelagt
ideen for ungdomsleder Nanna
Vilen. Nanna var med på ideen og
støttede initiativet. Drengene tilbød
selv at skaffe møblerne og sørge
for transport og opstilling.

æg. Det er kun hunnen, som ruger,
og rugetiden er 35-38 dage. Der
holdes mange tamme eller halvvilde
knopsvaner i parker og søer.
Erik 102

Bestyrelsen godkendte ansøgningen på bestyrelsesmødet den 2.
Oktober med nedenstående betingelse direkte refereret fra bestyrelses referatet:
”Forsøgsvis godkendes forslag om
at der opsættes en sofa i klublokalet. Aftalen: indeholder krav om
størrelse, farve, rengøring, holden
ren i klublokalet og overholdelse af
aftalen. Prøveperiode 1. november
2012 til 1. juli 2013 og ansvarlig er
Marcus Blanke. Nanna Vilen instruerer ungdom og Adda Nielsen sender brev til ungdom”
Vi glæder os til at se den i brug og
hvile ud i den bløde sofa.
Artikel efter brev fra Marcus 615
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Euro Slide 2012

Løb 103 2-Slide Drenge Jun. D,C 500 m David Csillag / Frederik Rude og Magnus Søndergård Hansen / Jonas Lund med
ungdomsleder Nanna Vilen
Foto: Kim A

Lørdag den 24. november deltog Roklubben Furesø i den første ergometerkonkurrence. Der deltog ikke mindre
end 22 roere, trænere og en håndfuld
supportere. Alle havde en god dag
med masser af underholdning i ergometrene og medaljer i stribevis.
Furesøtrænere og -roere glæder sig
over den energi og glæde, som lægges for dagen.
Bente Johannesen, Bo Hartz, Bo Jystrup, David Csillag, Emil Søndergård
Hansen, Frederik Rude, Frederik Theil
Jensen, Henrik Georg Eriksen, Henrik
Stephansen, Jane Hagan, Jonas Lund,
Julius Benjamin Osmundsen, Magnus
Søndergård Hansen, Marcus Pii Lunau
Blanke, Marianne Henney, Markus

4

Kojo Hagan, Mette Møller, Mikael Møller Hansen, Ole Kongsbak, Peter Torp
Eklund, Sebastian Terp, Nanna Vilen,
Mads Boesen.
Hurra for Furesø
Tekst og fotos Kim 127.

Bo giver den fuldt »skrald«

Løb 104 2-Slide Drenge Jun. B,A 1000 m
Furesø Frederik Theil Jensen med Emil
Lenzing fra LR

4-Slide Drenge Jun. B,A 1000 m.
LR og Furesø, Julius Osmundsen / Peter
Torp / Søren Baastrup / Mathias Nielsen

4-Slide Drenge Jun. B,A 1000 m. Furesø
en 5. plads i tiden 3:40 tæt efter vinder
Sorø i tiden 3:35. Henrik Eriksen, Sebastian Terp, Emil Søndergård , Marcus
Blanke

4-Slide Drenge Jun. B,A 1000 m. Magnus
Søndergård / David Csillag / Frederik
Rude / Jonas Lund

4-Slide Mænd Masters 1000 m
Furesø slutter på delt 6. plads på 3:45 Hellerup vinder 3:29.
Bo Jystrup / Ole Kongsbak /Bo Hartz /
Mikael Møller Hansen

Løb 103 2-Slide Drenge Jun. D,C 500 m David Csillag / Frederik Rude / Magnus
Søndergård / Jonas Lund med ungdomsleder Nanna Vilen
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Henrik Stephansen og Steffan Bonde i 2-slide

Fra Henriks dagbog:»Jeg stillede op
i 2 er slidt med Steffen Bonde og i
4 slide med Steffen, Hans Christian
og Jacob.

2‘er slide
Vinder i tiden 2:55.9
Nummer 2 3:02.5
Førte fra start til slut.

Allerede fra klokken 12:00 hvor Junior D pigerne startede og dagen
igennem til 8ter slide Mix Open var
der fuld fart på. Vi var flere hundrede roere samlet i Gladsaxe Sporthal
til Euro Slide Open 2012.

4‘er slide
Vinder i tiden 2:59.5.
Nummer 2 de tunge drenge i
3:01.5
Et tæt løb – med hurtig start

Efter opvarmning startede mit første løb 13:15. Løb 106 M2-Slide 2-Slide Mænd Open1000 m.
Et hvil og fornyet opvarmning startede Løb 115 M4-Slide - 4-Slide
Mænd Open 1000m klokken
15:00.«
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Hæder til Furesøroere
Henrik fik tildelt idrætsprisen af Furesø Kommune
Folkeoplysningsudvalget havde besluttet at tildele Idrætsprisen 2012
til Henrik Stephansen fra Roklubben Furesø.
Prisen blev uddelt i forbindelse
med arrangementet for hædring af
mestre den 12. november kl. 19.00.
Henrik modtager hæderen af Sven Krarup
Nielsen, Furesø Folkeoplysningsudvalg

Der blev lagt vægt på OL, verdensmesterskabet 2011 og 2012, to
gange DM foruden de mange egometermesterskaber.

Mads Boesen hædret med Nordea idrætspris
Fordi han har uddannet unge samt
roere, som ønsker at ro kaproning.
I dag træner Mads 16 roere, de fleste unge.
Fordi hans store træningsindsats
har resulteret i mange medaljer og
anerkendelser til vore dygtige roere.
Mads Boesen følger roerne i Ergometer
Slidekonkurrencen tidligere på måneden.

Furesøtræner Mads Boesen blev
tildelt Nordeaprisen 2012.
Klubben indstillede Mads:
Fordi han har 20 års jubilæum i
klubben, før han fylder 30 år og har
været træner i ca. 10 år.

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.
Tekst fotos Kim 127
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Store vaskedag

I år blev det søndag den 11. november, der mødte en flok roere i
klubben klokken 9.00 til en bid brød
og lidt varm kaffe. Men fornøjelsen varede kun kort, for snart blev
bådene slæbt udenfor og spande

Nogle af vore flotte inriggere på forpladsen
under kærlig behandling
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med varmt sæbevand stillet op på
række.
Bo var klar med instruktion og gode
råd og kastede sig over bådene for
at finde fejl og skader efter somme-

Martine , Karin, Kirsten og Ole sæber ind.

Karin og Martine gnubber lystigt

rens mange tusinde kilometer.
Vejret var OK, så det gik hurtigt
med at sæbe bådene ind og skure
og skrubbe dem rene i alle hjørner
og kroge. Efterfølgende blev de
grundigt skyllet af, og så blev de
vendt om, og den anden side fik
den samme grundige behandling.

En båd vendes for at vaske ydersiden.
Bente og John skyller sæben af den
næste båd.

Vi har ikke modtaget status over
tilstanden og hvilke reparationer,
som trænger sig på.
Tekst og fotos Kim 127

Det var dejligt at se så mange friske
roere og de smukt rengjorte både.

Så smuk kan Skalleslugeren blive efter en god gang sæbe og knofedt.
Nu skal den gennemgås for ridser, slid og skader.
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For at medlemmerne er løbende orienteret om forslag til klubbens
Generalforsamling, har bestyrelsen besluttet at gøre disse tilgængelige på klubbens hjemmeside. Indkaldelsen er angivet i kalenderdelen og logger man på klubdelen er der under teksten med
indkaldelsen desuden vist regnskab (når det er godkendt af revisionen) samt indkomne forslag.
Indkomne forslag:
23/11 2012
Nedsættes en task-force fra Kirsten Halsnæs
25/11 2012
Love, ændring fra Kirsten Frank
12/12 2012
Love, ændring fra Henning Andersen
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Spændende forslag og diskussioner op til generalforsamlingen
Det ser ud til at vi kan få en rigtig
givtig diskussion som led i vores
årlige generalforsamling den 28.
februar 2013. Som bekendt er Furore jo altid velinformeret om, hvad
der er i gærde i klubben, og det kan
alle medlemmer også blive ved at
gå ind på medlemsdelen af vores
klubhjemmeside. Her har bestyrelsen oprettet en folder, hvor alle forslag til generalforsamlingen kan ses.
Hvis man ikke er på nettet, er der
mulighed for at gå ned i klubben,
hvor forslagene er hængt op på en
opslagstavle.

daktionen kan vi fortælle, at et kig
på generalforsamlingsforslagene på
hjemmesiden afslører, at alle tre indkomne forslag handler om økonomi
» ak ja«, »Money makes the world
go round«. Forslagene er indsendt
af Henning Andersen på baggrund
af diskussioner på onsdagsholdet,
af Kirsten F. og af Kirsten H.

Ifølge vores lov kan der fremsættes
forslag helt frem til 8 dage før generalforsamlingen, så der kan sagtens
nå at komme flere, end hvad der
allerede er fremsendt til bestyrelsen.

Som I nok kan tænke, handler
forslagene om vores udgifter og
indtægter i klubben, og om i hvilket
regi vores budget skal vedtages.
Spørgsmålet er blandt andet,
hvorvidt bestyrelsen alene skal
fastlægge kontingent og budget,
eller om det er et dagsordenspunkt
på generalforsamlingen. Sådanne
spørgsmål er jo vigtige i disse tider
med finanskrise, så vi vil her fra redaktionen opfordre alle medlemmer
til at se på forslagene og til at møde
talstærkt op på generalforsamlingen. Det er også vigtigt i lyset af, at
ændringer af klubbens love kræver
¾ majoritet af de fremmødte medlemmer, så lad os stå sammen og
deltage massivt i denne økonomidiskussion.

Som en lille serviceydelse fra re-

Kirsten H.

Bestyrelsen har etableret denne
procedure for offentliggørelse af
forslag og bedt os om ikke at bringe
forslag, som vi har fået tilsendt til
bladet, da bestyrelsen mener, at det
vil være forkert, at tidligt fremsendte
forslag bringes i bladet, mens senere ikke kan nå at komme med.
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Sjællandsmesterskaberne

Furesøholdet til SM. Bente, David J, David C, Emil, Frederik R, Frederik J, Georg, Henrik,
Jane, Jonas, Mads, Magnus, Marianne, Marcus, Markus, Mikael, Peter, Sebastian

Der var god stemning fra starten,
da 16 optimistiske furesøroere i alderen fra 13 til 70 år tog til Kalundborg for at dyste om sjællandsmesterskabet. Det var det største hold,
vi nogensinde har haft til SM.
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Første løb med furesødeltagelse
var drenge, junior C (13-14 år).
Her deltog Jonas Lund, Magnus
Søndergaard Hansen og Frederik
Rode. Jonas blev bedst placeret et
stykke nede i rækkerne. Det skal
bemærkes, at alle tre drenge er 1.
års junior C og relativt nye inden for
roning. Det bliver spændende at se,
hvordan de udvikler sig de næste
år, da størrelsen er meget afgørende i ergometerroning.
Næste roere i aktion var Emil Søndergaard Hansen (1996), Henrik
Eriksen (1996), Frederik Theil Jensen (1997) og Peter Trop Eklund
(1997) i løbet junior B (15-16 år)
2000 m. Emil vandt dette løb i tiden

roer, så vi kan vente meget af ham
næste år, da han stadig kan ro junior A.

6.46.1. Løbet var delt i to heat, og
Emil var i første heat, så der blev
bidt mange negle, inden 2. heat var
overstået. Henrik blev nr. 3. i første
heat, hvilket rakte til en samlet 6.
plads. Det fremgår, at Frederik og
Peter er 1. års junior B. I år blev
det til sekundære placeringer, men
også her bliver det spændende at
se, hvordan det går, når de bliver 2.
års.
Så blev det Sebastian Terps (1995)
tur i drenge junior A (17-18 år).

Sebastian er en relativt ny roer,
men han er toptrimmet fra andre
sportsgrene. Han fik en 5. plads ud
af 10 deltagere 30 sekunder efter
vinderen. Sebastian er også 1. års

Efter at have siddet stille i hallen i
efterhånden mange timer, blev det
endelig de gamles tur. Mikael Møller
Hansen blev nr. 3 ud af fem roere
i 2000 m. Feltet var stærkt besat,
men Mikael forbedrede sin egen
tid med ni sekunder, hvilket han var
godt tilfreds med.
Marianne Henney og Bente Johannesen vandt hver sit løb uden dog
at have modstandere at ro imod.
Derved bliver det en kamp mod
uret. Marianne havde sat næsen
op efter en tid omkring 8.20, men
det blev skuffende 8.28. Bente ønskede at komme under 10, så hun
var godt tilfreds med tiden 9.56.
Det blev bemærket af stævneledelsen, at Bente var den ældste kvindelige deltager til SM nogensinde.
Godt gået Bente, som derved satte
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stævnerekord.

hvor han dog ikke helt kunne følge
med.
Emil Søndergaard Hansen, Frederik
Theil Jensen og Peter Torp Eklund
var med i junior B. Emil brillerede
ved at vinde sit løb igen.

Så gik vi over til de kortere distancer, 200 m sprint. Jonas Lund,
David Jensen, Magnus Søndergaard Hansen, Frederik Rode og
David Csillag deltog i junior C og
fik sekundære placeringer. Alle fem
drenge er relativt små for deres aldersgruppe, så når de næste år er
blevet 20-30 centimer højere, ser
det helt anderledes ud.
Sebastian Terp var med i junior A,
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Så skulle de gamle damer ro sprint
(Jane Hagan, Marianne Henney,
Bente Johannesen). Det blev bemærket af stævnespeakeren, at
disse mastersroere stillede op i
åben sprint løb. Jane vandt løbet,
med Marianne på en 2. plads foran
sin tidligere 2X-makker Ida. Det var
en overraskelse, at hun blev slået.

Endelig kom turen til kongeløbet 4
x 500 m stafet med fuldt handicap
dvs. både på alder, køn og vægt.
Da vi var 16 roere, var det naturligt

gældende i ergometer. Vi glæder
os derfor til at følge, hvad der sker
med disse roere, når de næste år
skal ro 2. års. Det er specielt at
konstatere, at vi har fem drenge fra
samme årgang (1999). Det kan blive

Furesø-bredde og -elite
til ergometerstævne.
5 x guld, 1 x sølv og 1 x
bronze blev det til ved
sjællandsmesterskabet i
ergometerroning 2012
at stille med fire hold. Til alles store
overraskelse lykkedes det masters
roerne (Mikael, Jane, Marianne og
Bente) at erobre en 3. plads i et felt
med 26 deltagere. Furesø I (Emil,
Blanke, Sebastian og Henrik) fik
en 4. plads fire sekunder efter. Så
var håneretten i hus hos de gamle.
De øvrige to furesøhold lå længere

til noget stort.
Dette var alt i alt et godt stævne,
hvor humøret var højt fra morgen
til aften hos furesøroerne, som
selvfølgelig igen blev ledet af Mads
Boesen. Aftenen blev sluttet af
med mad på den lokale kinesiske,
hvor vi gjorde et stort arbejde for at
tømme fadene.
Marianne Henney 51
Fotos: Jens Ole Eriksen

nede i feltet.
Som det fremgår, var mange af
deltagerne 1. års roere, hvor det er
endda særdeles svært at gøre sig
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En ganske almindelig lørdag
formiddag i december

Lørdag formiddag i december. Masterroerne prøver kræfter på ergometrene.

Sebastian varmer op med intervaltræning

Udenfor er der frost, is og sne
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GIG holdet er de første kl 8:00

Marianne, Jørgen og Rong tager en frisk
tur klokken 10:00

Vinterroning og træning

Edderfuglen med Karin, Susanne, Ole, Tom og Rolf.

Kirsten og Ole mandag morgen i ergometrene

Vintersvømning
Så er det om at komme i gang med
at realisere nytårsforsættet om
mere motion og godt socialt samvær i roklubben, og vanen tro plejer
der også at være trængsel i svømmehallen hver lørdag efter nytår fra
12 til 14, hvor Jens Hemmingsen

Erik i godt selskab med Birgit, Marianne,
Mette og Bente på 70+ holdet - med den
unge roer Ellen

står for vores vintersvømning. Ud
over en god omgang motion byder
lørdagssvømningen på en god snak
i bassinet, saunahygge samt aflæggelse af svømmeprøve som betingelse for at deltage i ture uden for
dagligt rofarvand.
Kirsten 561
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Julebingo

Julebingo med gaver
11. december mødtes vi til det
traditionelle julebingo med gløgg,
æbleskiver og bingospil. Omkring
50 roere var samlet i selskabslokalerne i Furesø Marinaen, og særligt ungdommen med næsten 20
motions- og kaproere. Den særligt
stærke ungdomsdeltagelse er også
forståelig nok, da ungdommen besynderligt nok vandt næsten alle
præmierne ved spillet året før. I år
gik det lidt mere retfærdigt til, og
jeg sidder her i min sofa nytårsdag
og glæder mig over en sidemandsgave, som jeg selv vandt, nemlig en
nisse med klips som papirholder.
Den har sneget sig til at stå tilbage,
selvom al julepynt ellers er stillet
18

væk i år, og det tager jeg som tegn
på, at også i 2013 kommer roklubben til at betyde en masse.

Krisen kradser
Bo Jystrup var som vanligt en veloplagt opråber at bingonumrene, og
de gode gamle vittigheder om fød-

gen, at der ikke kom en julemand
med skæg, nissetøj og gavesæk.
Gaverne blev i stedet uddelt af bingoopråberen. Som det tørt blev
bemærket, så optrådte julemanden
kun før finanskrisen. Gaverne var
der dog ikke noget i vejen med,
deltagerne havde godt nok gjort sig
umage, og en var endda så heldig
at få en lommelærke, som skal blive
nyttig på søndagsture til Frederiksdal.
Kirsten 561

selsdag, gamle Ole osv. var naturligvis med – julen er jo traditionernes
tid. Bo vandt selv et hjerte i spillet
og lyste glad op i et stort smil, indtil
Karin fra sidelinjen bemærkede, ”det
hjerte ser da lidt tørt ud”.
Dog var det en skuffelse, da vi senere nærmede os julegaveuddelin-
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Onsdagsholdet

Madsens hold som gennem årene
har vedligeholdt vore træbåde.
Hvert eneste år er der udvalgt en
båd til ”den store omgang”, hvor
båds lak omhyggeligt fjernes med
håndkraft. De underliggende skader bliver udbedret med fint håndarbejde. Der udskiftes knækkede
spidser og bord, som er beskadiget
i årets løb. Årerne gennemses, og

hvor det er nødvendigt, kommer der
ny sål på årebladene, og de males
op i klubbens friske, og letgenkendelige gule farve.
Onsdagsholdet er her samlet, desværre uden Ib Madsen, som måtte
se til Lisa, efter formiddagens arbejde til en styrkende juleøl.

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 evt. stavefejl.
Billeder og tekst er meget velkomne.

Næste nummer af FURORE forventes i marts.
Stof til bladet skal være redaktionen i hænde
senest 1. marts.
e-mail: furore@roklubbenfureso.dk
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Muskler i brug ved roning
Den grundlæggende robevægelse
er en koordineret muskelbevægelse, der kræver tilførsel af kraft i en
gentagende, maksimal og jævn udførsel. Hver store muskelgruppe vil
bidrage til denne aktion. Muskelkrav
er blevet analyseret af Dr. Thomas
Mazzone.

Robevægelsen er opdelt i følgende
sekvens:
• Indsats
• Rotag:
Ben, kropsving, armtræk
• Afslutning
• Fremkørsel

Indsats

Armtræk

Ben

Afslutning

Kropsving

Fremkørsel
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Bestyrelse
Formand: Kim Andersen
Skovvej 4, Buresø, 3550 Slangerup
Tlf. 47339233, e-mail: formand@rofu.dk

Kaproningschef: Nils Henrik Stene
Bavnestedet 145, 3500 Værløse
tlf. 44482407, e-mail: kaproningschef@rofu.dk

Sekretær: Adda Nielsen
Vibevangen 7, 3520 Farum
Tlf. 44956694, e-mail: sekretaer@rofu.dk

Suppleant: Lasse Hegner
Højlundsvej 46, 3500 Værløse
tlf. 60613481, e-mail: suppleant_u@rofu.dk

Kasserer: Henrik Rong
Toftegårdsvej 28, 3500 Værløse
Tlf. 24889334, e-mail: kasserer@rofu.dk

Suppleant: Karin Beck
Dalgas Have 2 1.tv., 2000 Fr.Berg tlf. tlf.
26259200, e-mail: suppleant_s@rofu.dk

Rochef: Torben Sørensen
Mosegårdpark 17, 3500 Værløse
Tlf. 40813404, e-mail: rochef@rofu.dk

Kontingent: Peter Ley
Cedervangen 118, 3450 Allerød
tlf. 48177017, e-mail: kontingent@rofu.dk

Materielforvalter: Bo Jystrup
Sandholmvej 8, 3450 Allerød
Tlf. 44992727, e-mail: materielforvalter@rofu.dk

Husforvalter: Ellis Damgaard
Boserupvej 13, 3520 Farum
tlf. 23284268, e-mail: husforvalter@rofu.dk

Ungdomsleder: Nanna Vilen
Charlotte Muncks Vej 14, 2. th., Khavn NV
Tlf. 30233640, e-mail: ungdomsleder@rofu.dk

Ansvarshavende redaktør:
Kirsten Halsnæs
Fuglehavevej 88, 2750 Ballerup
tlf. 2270 4112, e-mail: redaktoer@rofu.dk
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ROKLUBBEN FURESØ
Medlem af Dansk Forening for Rosport
under Dansk Idrætsforbund
Furesøbad, Frederiksborgvej 101
3500 Værløse
Klubtelefon: 44950157
Bankkonto: 0283 6550509
http://www.roklubbenfureso.dk

Klar til en frisk morgentur før isen dækker
Furesøen

Solopgang i november

Jørgen og Rong en stille tur i januar

Jeg har ikke alene
bevaret min ungdommelige figur, jeg har
fordoblet den!

Kontingent?

Kontingentet opkræves halv- eller
helårlig forud:
Juniorer (indtil 18 år)
600 kr. halvårlig
1.100 kr. helårlig
Seniorer
950 kr. halvårlig
1.800 kr. helårlig
Passive
300 kr. helårlig
Indskud juniorer 100 kr, seniorer
200 kr.
Halvårligt kontingent betales senest
27. februar / 31. juli.
Soldater og medlemmer over 18
år under uddannelse betaler junior
kontingent. Ansøgning med kopi af
studiekort eller lign. dokumentation
til kassereren.
Kontingentet skal betales forud, og
restance medfører tab af retten til at
benytte klubbens materiel (ligesom
tab af stemmeret på generalfor
samlingen).
Ved rykning betales kr. 50.
HUSK MEDLEMSNUMMER PÅ
INDBETALING!!!
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B
Kalender
søndag

09:00

Slibesøndag

18:00

Ung-svømning

03. februar
onsdag
06. februar
torsdag

i Værløse Svømmehal
19:00

Generalforsamling

09:00

Slibesøndag

18:00

Ung-svømning

28. februar
søndag
03. marts
onsdag
06. marts
lørdag

i Værløse Svømmehal
16:00

Standerhejsning

18:00

Standerhejsningsmiddag

30. marts
lørdag
30. marts
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