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På sommertogt mellem
Fyn og Jylland –
Langtur til Fredericia Roklub
23. - 26. august 2013
Fredericia Roklub (FR) havde været så
venlig at udlåne sit klubhus og fire både
(2 x 2 med styrmand og 2 x 4 med styrmand) til os 16 roere fra Furesøen. Rustet
med mad og soveposer ankom vi torsdag
aften til klubhuset. Bådene blev inspiceret, og over en gang pate, pølse og ost
gennemgik de to garvede turplanlæggere
Søren og Peter planerne for de næste tre
dages ture.
Efter venlig vækning af FR´s morgenroere kl. 6, morgenmad med nyindkøbt morgenbrød og udstyret med madpakker blev
bådholdene meldt ud. De lokale FR-roere
bidrog med råd om sten, strøm- og hvirvelforhold i Lillebælt. I et fantastisk diset
solskin fik vi bådene i vandet. Pladsen
foran bådehuset skrånede direkte ned mod
vandet, så det gjaldt om at have godt fat i
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bådene og andre løse genstande, så de
ikke trillede direkte i havet. Efter et smut
nordpå for at se klinterne (vejrudsigten
lod ikke meget håb om, at vi næste dag
ville få mulighed for en tur nordpå på
Vejle Fjord) stak vi sydpå forbi de kæmpemæssige olietankere og holdt første
hvil i Fredericia Lystbådehavn. En robåd
er ikke en sejlbåd, så det er ikke helt let at
lægge til kaj mellem fortøjningspæle.
Videre ned langs jyllandssiden roede vi
under Lillebæltsbroerne og kom tæt på de
mange store villaer langs kysten. Solen
brændte, og vinden svalede kun lidt. Et
marsvin, nej to, se! Flere gange så vi
ryggene af dem. Sæler blev vist også set,
eller var det en bølgetop?
Efter frokosthvil ved indsejlingen til Kolding Fjord og med udsigt til Skærbækværket satte vi over fjorden og Fænø
Kalv, nord om Fænø og nordpå langs
fynssiden under den gamle Lillebæltsbro.
I Middelfart Roklub stod Lis og Claus
klar med kaffe og kage. Peter og Søren
kendte dem fra en langtur i Irland og havde arrangeret dette traktement. Med fornyet energi var næste stop FR. Langs den

gamle havn i Middelfart rundede vi fyret
ved Strib. Herefter var kursen direkte
over Bæltet mod Fredericia og oliehavnen. At olietankerne forlader havnen ved
16-tiden, vidste vi ikke, men at der er et
mønster, lærte vi den følgende dag. Efter
43 km fik vi bådene i land ved broen, og
det var vist ikke kun mig, som var godt
brugt. Aftensmad med to retter, en øl eller
to gav en naturlig træthed og afslappet,
lystig stemning omkring bordet.

Lørdag stod FR igen for morgenvækningen, og vi stod igen op til solskin, men
også mere vind. Nye bådhold blev sat, og
turen gik igen sydpå, men denne gang
med et kryds over Bæltet til fynssiden.
Første stop var igen Middelfart Roklub
dog uden kaffe og kage (). Igen under
begge broer og igennem Fænøsund til
Middelfart Lystbådehavn, hvor vi holdt
frokost. Vi fortsatte syd om og rundt om
Fænø og ind på samme rute hjemad som
om fredagen. Vinden var nu taget til, og
vi gjorde et sidste stop ved Middelfart
Roklub (ingen kage ). Vind og strømforhold gjorde, at de fleste tog redningsvest på, og placeringerne i bådene blev
nøje overvejet. Ved Strib Fyr var strømmen så kraftig, at selv uden at ro bevæge-

de vi os 3-4 km/t. I samlet flok satte vi
over Bæltet mod jyllandssiden. Enkelte af
bølgerne viste nu tænder. Der var nogen,
som talte om vikingerne, og hvor hårdt
det måtte have været at ro bådene over
Nordsøen.
Hvad gør man, når en stor olietanker med
slæbebåd pludselig ser ud til at blokere
ens sejlretning? Man ændrer kurs bagom.
Hvad gør man, når en Svitzer-slæbebåd i
fart har kurs mod dig og din båd? Man
føler sig lille og temmelig
lettet, når man ser, at han
har set dig, drejer og sejler
tilbage til olieterminalen.
Vel over Bæltet og nordpå
langs Fredericia-kysten var
bølgegangen stadig kraftig.
Det var ikke nemt at tage
sigte af bådebroen, som
blev overskyllet af bølger
og vandmænd, når bølgerne
samtidig hev i båden. Den
første 2’er kom således
forkert på broen og fik
stævnen op på broen. Båden
kæntrede, og hele besætningen måtte i vandet. Heldigvis kom både båd og mandskab på land
uden skader og kunne hjælpe de øvrige
både ind til broen. Alle blev nok lidt våde
den eftermiddag, enten af koldsved eller
bølgerne, som slog op på selve forpladsen. Denne afslutning var ikke hverdagskost for selv garvede langtursroere og gav
naturligt nok anledning til snak om, hvor-

Fortsætter næste side
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dan man takler en sådan situation: som
alternativ kunne man sejle ind til stranden
eller svømme båden ind. Og hvilken type
redningsveste gør størst nytte?
Dagens lidt dramatiske afslutning forhindrede dog ikke, at grillen og saunaen blev
tændt, retter kreeret i køkkenet, og i modsætning til dagen før (chili sin carne) var
der ”rigeligt med kød”. Den gode stemning bredte sig igen om bordet, og selv
Klubbens ve og vel blev vendt. Søren
kunne afsløre, at næste års langtur allerede var i støbeskeen.
85 km og en masse oplevelser rigere satte
vi søndag morgen kursen hjemad mod
Furesøen. Vinden havde ikke lagt sig, og
selvom solen skinnede, var der ingen tvivl

SUPPEroning
Lørdag 26. oktober
Der bydes igen i år i
forbindelse med standerstrygning på suppe ved KolleKolle.
Tilmelding på klubbens
hjemmeside inden den
20. oktober
Der er kun 38 pladser i
inrigger-bådene, men egen
transport til KolleKolle er en
mulighed.
Pris 20 kr.
Medbring venligst lige penge
samt egne drikkevarer.
Mød op i rohallen
Senest kl.12.00.
Der ros en tur på søen, måske
7-8 km, inden der lægges til
ved
Kollekolle-broen.
Her er den varme suppe klar i
bålhytten på bakkeskråningen
Fra kl. 13.30.

om, at bølgerne ikke var til roning den
formiddag.
Tak til de øvrige roere og ikke mindst
Peter og Søren, som stod for den minutiøse planlægning af turen, for en super
rooplevelse.

Efter hyggeligt samvær returnerer bådene til klubben.

Til alle med langtursdrømme i årerne kan
det kun anbefales – pas på, det kan måske
være vanedannende.
Karen 677 Foto: Karen/Tom
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SUPPEHOLDET

Begynderkaproning i Sorø
Søndag den 15. september 2013 tog 5 ungdomsroere fra Furesø Roklub af sted til begynderkaproning i Sorø. Deltagerne fra Furesø var:
Anders Enrico Krog Petersen [2002]
Morten Gade Rasmussen [2002]
Lauge Endel Rønn [2001]
Kristine Søndergård Hansen [2002]
Klara Persson [2002]

Bo Hartz var med som leder og sørgede for, at bådene var klar, og at roerne kom ud på
vandet i fin stil.
De fleste af roerne var ude i både singlesculler og dobbeltsculler. Furesø fik også lov til
at låne en 4X+ af Sorø Roklub – så alle 5 roede sammen for første gang.

På billedet ses Morten,
Anders, Kristine, Klara og
Lauge som styrmand

Her ses de stolte roere
med medaljehøsten

Både drenge og piger havde en dejlig dag i Sorø  Stor tak til Bo for hjælpen som mandskabsleder.
Gitte Persson 776
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JULEHYGGE
Nu er det jul igen, og nu er det……….nej heldigvis ikke endnu---men
afsæt allerede nu onsdag den 4. december kl. 19.30 til Julehygge for
klubbens medlemmer - aktive som passive.
Da der p.t. er usikkerhed om, hvad der sker med Furesø Marina, har
husforvalterholdet lejet fælleshuset i Sejlgårdsparken i Farum til årets
traditionsrige aften. Fælleshuset har en stor parkeringsplads bag
Farum Park, og der vil være levende lys, der viser vejen til fælleshuset.
Programmet er, som det plejer, men i år starter vi med gløgg og æbleskiver og derefter bankospil ved Bo med præmier og sidegevinster.
Senere kaffe med småkager. Vi skal også have uddelt de traditionelle
pakker - så husk at have én pakke med pr. person. Der vil være
mulighed for at købe øl og vand til klubbens lave priser.
Pris kr. 50,- + en gave til værdi af ca. kr. 25,-.
Tilmelding på klubbens hjemmeside senest den 30. november.
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PARKERING
Husforvalterholdet v/ Morgenfruerne Mette, Birgit, Marianne, Ellen og Bente
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Lyngbytur
Hvad kan vi lære af
H.C. Andersen
Søndag den 15. september gennemførte
tre 2'ere en meget succesfuld og dog lidt
anderledes lyngbytur end traditionen tro.
Bagsværd Sø var nemlig lukket pga. nært
forestående VM i kajak, og vi tog derfor
søen rundt før kaffepausen ved Frederiksdal. Der var godt gang i snakken i den
lille flok, og store samfundsspørgsmål
såvel som fuglelivet på Furesøen blev
drøftet godt og grundigt. Samme gode stil
var der i bådene undervejs, sådan nogle
2'ere er perfekte til hyggesnak på en stille
søndag.

Foto: Kirsten
Mølleåen var som altid fuld af tværgående kanoer, men gråvejr og småbyger betød heldigvis, at det var begrænset med
udflugtsgæster.
Det er ganske vist
Under frokosten i Lyngby Roklub gik vi
videre med det hyggelige sociale samvær,
og så kom der da også en række af de
mere hotte diskussionsemner i klubben på
bordet, nemlig om klubbens økonomi, om
balancen mellem kap- og motionsroning

og om vores diskussioner på generalforsamlingen.
De 9 lyngbytur-roere var meget enige om,
at det er en enorm god ide at have en høj
grad af åbenhed og gennemskuelighed i
klubben om økonomi. Jo mere åbenhed,
jo bedre, og en del af os var faktisk bekymrede over, at der var en lidt dårlig
stemning, fordi vi ikke åbent nok har taget en diskussion om prioritering af kaproning, og hvad det egentlig koster at
have så stærk en kaproningsafdeling. Problemet er jo her, at det må være meget
ubehageligt for kaproerne måske at føle,
at nogle ser skævt til dem, og det er jo
trist, når det samtidig godt kunne være, at
mange medlemmer gerne vil give udtryk
for støtte til kaproning, hvis de bare vidste, hvad det indebar sådan økonomisk.
Og så kommer vi til H.C. Andersen, for
undertegnede kom godt nok til at dumme
sig lidt i den diskussion, da jeg erklærede,
at man skulle passe på, hvis motionsroningen ikke havde en vigtig plads ligesom
i Lyngby Roklub, hvor hele bådhallen var
fyldt op med kaproningsbåde. Rochef
Torben var så kvik nok til lige at tage en
runde i rohallen og ups, der var mange
inriggere.
Hvad kan man så lære af det? Vi skal
passe på, at en fjer ikke bliver til fem
høns ligesom i H.C. Andersens eventyr,
og det tror jeg allerbedst undgås, hvis vi
tager fat på en mere åben diskussion om,
hvordan pengene skal prioriteres i vores
klub. Uden det tror jeg ikke, at det er så
sjovt at være kaproer, og der bliver for
meget negativ snak i krogene.
Kirsten 561
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Skolekaproning

Deltagerne var:

Bagsværd Sø
31. august 2013
Også igen i år var Furesø selvfølgelig
repræsenteret til Skolekaproningen, og
igen havde ungdomsleder Nanna Vilen og
ungdomstrænerne FURESØBANNERET
med, som hurtigt blev samlingspunkt for
vores heppekor, der bl.a. bestod af Frederik Rode og Magnus S. Hansen.

Junior D drenge begynder: Lauge Endel
Rønn, Morten Gade Rasmussen og
Anders Enrico Krog Petersen

Vi havde fået samlet 10 ungdomsroere og
2 juniorkaproere og havde således roere
med på alle niveauer lige fra nogen, som
blot havde roet tre gange, til de mere erfarne, som både har været i Hamborg og
Sorø tidligere på sæsonen.

Junior D pige begynder: Klara Persson,
Kristine Søndergaard Hansen og Clara
Møller
8

Vores yngste ungdomsroere var i alderen
10-11 år, og det er sin sag at skulle ro lige
på en bane, der kun er 13,5 meter bred.
Roerne lærer hurtigt, at dommerbåden,
der følger deltagerne ned ad banen, råber
i megafonen, hvis kursen ikke holdes, og
vifter med et flag til styrbord eller bagbord, så bådene ikke ror sammen!

Junior C drenge begynder: Pelle Hartmann og Carl Husum

Furesøroerne roede sig til 1 guld-, 2 sølvog 5 bronzemedaljer. Det var ikke de letteste betingelser, de unge roere havde,
men alle roede superflot og klarede strabadser som ugler, kraftig modvind og
”kæntringsøvelse” i stiv arm. Efter sidste
løb hastede roerne til Furesøen, hvor
Kong Neptun og hans følge ventede.
Mange af medaljevinderne skulle døbes,
hvorefter ungdomlederne sørgede for
mad, løjer og fest til ud på aftenen.

Junior B pige øvede: Astrid StøvringHallsson og Micaya Buhl Magnussen

Kim har taget mange flere flotte billeder
fra regattaen, som kan ses på Furesøs
facebook-gruppe.
Tak til alle – roere, forældre, alle ungdomslederne samt Mads Boesen, Bo
Hartz og Ole Præst for stor indsats med
pakning og transport af både samt at få
roerne og bådene på vandet og op igen.
Mikael 686 (Foto: Kim)
Junior C og B drenge øvede: Peter Torp
Eklund og Jonas Lund
9

Holstebro Regatta
10.-11. august 2013

og 4X. Alle var i ilden både lørdag og søndag.

Årgangsmesterskab for
juniorerne
…Men det skal da ikke afholde
masters fra at deltage!
Derfor tog Marianne, Ole Præst,
Mikael Hansen, Mette og Jane af
sted til juniorernes årgangsmesterskab for at støtte Jonas
Lund, som var eneste deltagende
junior fra Roklubben Furesø.
Vi havde valgt at overnatte på
B&B i år, hvilket var godt givet
ud, da weekenden bød på særdeles kraftig blæst, som i dagtimerne drillede os, når vi lå klar
til start, og udfordrede opslåede
telte og pavilloner.
Jonas stillede op i singlesculler i
junior C klassen. Masters stillede
op i diverse mastersløb i 1X, 2X

Et underholdende tiltag, der var
gjort i år, var, at alle junior C
blev tilbudt at stille op i 8’er. Så
de, der havde lyst, kunne bare
melde sig, og så ville stævneledelsen sammensætte hold. Alle
både var kombinerede af 2-4
klubber.
Det så både festligt, farverigt og
ret spraglet ud, da bådene susede ned over banen. Der var af
gode grunde
ikke krav om
ens påklædning i denne
klasse.
Jonas’ båd
kom i 8’erløbet ind på
en 1. plads.

Medaljehøsten
for Roklubben
Furesø til denne Regatta
blev:

10

Guld til Jonas i 8’er løb for jun. C
Sølv til Jonas i 1X jun. C, C finale
Sølv til Mikael og Ole, Marianne
og Jane i 2X hhv. for mænd og
kvinder
Sølv (2 stk.) til Mette i 1X

STOREvaskedag
er i år
Søndag 3. november
9.00 - 12.00
Alle bådene skal
spules og vaskes
grundigt, og alt
materiellet skal
gennemgås for
fejl og skader.
Holstebro afholder en hyggelig
regatta, som vi glæder os til at
deltage i igen til næste år, hvor
vi håber at kunne få selskab af
flere juniorer.
Jane 657 (Tekst & Foto)

Kom og giv lidt tilbage til de
både, der har givet dig så
mange glæder i sommerens
løb :-)

Husk fornuftigt tøj
(det kan blive vådt).
Set også kryds i kalenderen til
slibesøndagene
1/12, 5/1, 2/2, 2/3 (9-12 alle dage)
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Kanindåb 2013
Den 31. august var dagen, hvor jeg blev
døbt for anden gang i mit liv ... jeg husker ikke første gang, men anden gang
glemmer jeg ikke ...
Det var en kold, blæsende dag ... vi stod
ca. 15 kaniner med slukørede kaninører i
et soppebassin og
frøs ... og ventede ...
og ventede ... Endelig kom Kong Neptun med følge sejlende, jeg ved ikke,
hvorfor robådene
ikke ser sådan ud til
hverdag, men smuk
var den!! Dog så
den lidt vel læsset
ud, jeg er ikke sikker på, at roreglementet var opfyldt ... men hvem
turde sige Kong
Neptun imod ...
ikke mig (i hvert
fald ikke den dag)!

Under råben, skrigen og skrålen kom de
sejlende og indtog bådebroen – hvor vi
kaniner stod og rystede ... af frygt ... eller
var det kulde?
Kong Neptun holdt en laaang tale, som
jeg ikke husker så meget af – jeg husker
mere ildelugtende fisk, ketchup, mayonnaise og kulør ... jeg stod i mit nyeste
tøj ... Nå nej, der var heldigvis nogle tidligere kaniner, der havde fortalt, at jeg

Foto:
Kim
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Standerstrygning
Lørdag 26. oktober
fra kl. 16.00
Så er endnu en sommer
gået, og sæsonen
slutter!!!
Formanden holder sin
tale kl. 16.00, hvorefter
standeren nedtages.
Efter at det formelle er
overstået, byder klubben
på en lille ”pindemad”
og et glas vin.

skulle finde de gamle klude frem ... Vi
blev døbt enkeltvis og efterfølgende
smurt i tang (en god gang scrub), dejlig
varm grød og andre delikate sager.
Vi havnede selvfølgelig i baljen ... men
nu er vi rigtige roere! Og vi glæder os til
at tage imod de nye kaniner til næste år ...
Det kan undre mig, at vi kun var to fuldvoksne kaniner, hvor var de andre???
Så alt i alt et meget velforberedt, farverigt
og gennemført arrangement ... og jeg har
hørt, at det kan være meget værre! Så jeg
er glad for at være blevet roer i vores Roklubben Furesø ... og passer godt på mit
dåbsbevis 
Helle 724

Arrangementet slutter
med fællesspisning af
medbragt mad.
(fra kl. 18.00)

Hørt i klublokalet……
”Det må være det de kalder
en ROulade ”
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World rowing regatta
5.-8. september i Varese

Vejret viste sig fra sin bedste side med
høj sol og ingen vind. Der var løb fra kl. 8
om morgenen til kl. 19 om aftenen med 3
minutters interval. Der var ingen forsin-

Efter en god outrigger-sæson i Danmark,
hvor master-roerne fra Roklubben Furesø
har deltaget i flere regattaer, fik jeg lyst til
at prøve kræfter ved stævnet i Italien. Så
sammen med min husbond fløj vi en tur
til Milano. Regattaen blev holdt på en
meget smuk sø ved Varese, som ligger ca.
40 minutters kørsel nord for Milano. Regattaen er den største regatta for masterroere og slog i år alle rekorder med over
3400 deltagere fra 39 forskellige lande.

Deltagerne inddeles efter alder fra 27 år
til over 80 år, og man ror derfor i heat
med roere på sin egen alder. Mange af
deltagerne har været med i mange år, og
det er ofte gensyn med gamle ro-venner
fra hele verden. Som ny deltager, der ikke
kendte mange på forhånd, var det skønt at
opleve åbenhed og hjælpsomhed blandt
andre deltagere.
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kelse ved start og meget velorganiseret på
land og i vandet. Jeg havde på forhånd
lejet en sculler til min vægtklasse, og
sculleren viste sig at være af super kvalitet. Hurtigt ud til start og efter de første
250 m lå jeg forrest – så jeg tænkte ikke
så meget andet end at holde hjem. Det gik
heldigvis, selv om jeg havde lagt lidt
hårdt ud, og i mål var jeg først i tiden
4.03,89. Der var i alt 6 heat med 45 deltagere, og ingen af de andre heats var hurtigere.
Det var en kæmpe oplevelse at ligge ved
start og ro med både i alle 8 baner.
Efter 4 spændende dage i Varese vendte
jeg hjem - helt sikkert med lyst til at være
med en anden gang. Regattaen skal afholdes på Bagsværd Sø i 2016 – så det er
bare at komme i gang med træningen.
Mette 567 (Tekst & foto)

Hvem er i lommen på hvem…
Se det for dig, du vandrer en tur på Sjællands Odde, og pludselig der på stranden, ligger
der den flotteste træbåd, du kommer tættere på, og minsandten om ikke det er en singlesculler, klinkbygget og det hele – på siden står ”Lommen”, det virker bekendt, og lige
ved siden af, 2 årer med gule blade, jamen så må det da være en af ”vores” både……
mystikken spreder sig, hvordan er den dog havnet her?
Kan man låne en båd, og ta’ den med på sommerferie?
Jeg sætter mig for at finde ”ejermanden”, men da jeg skal hjem samme dag, og han ikke
er i syne, beder jeg de små piger i familien om hjælp: ”I må lægge en seddel med en
hilsen, mit navn og tlf.nr. i båden næste gang, I kommer på stranden, vil I det ?”, ”ja,
selvfølgelig”, svarer de.

TINA skulle komme med et billede fra stranden…..så her er en anden ”Lommen”

Foto: Tina
Hvad jeg ikke vidste, var at vi kom til stranden endnu engang senere på dagen, og her var
jeg heldig at møde ejermanden. Han hedder Søren Strange og var medlem af klubben
tilbage i 70´erne. Han ku’ så fortælle mig, at han sidste år havde fået lov at købe båden af
klubben. Jeg tænkte, sikken heldig mand at blive ejer af så flot en båd, en bådtype, der
sandsynligvis ikke bygges flere af. Et stykke flot håndværk fra Jørgen Andersens hånd,
den må være guld værd, han så da også glad og tilfreds ud. Jeg skulle hilse og sige, at
han passer på den, han har netop lakeret den i år.
Så melder spørgsmålet sig, hvordan og hvem kan komme i betragtning næste gang, klubben sælger ud af inventaret, måske ku’ det være en idé at annoncere ”til salg”, holde auktion eller lignende, så alle, der måtte være interesseret, får en chance for at byde og evt.
købe.
Tina 95
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Indtryk fra bestyrelsens
drøftelse af
medlemsmødet i april
En dejlig Indian Summer septemberlørdag fik formand Kim og jeg en lille
samtale om, hvad der var sket på bestyrelsesmødet 3. september vedrørende drøftelse af medlemsmødet i april, hvilket
senere vil blive fulgt op af et egentlig
vedtaget referat. Kim beklagede, at det
havde taget så længe, før bestyrelsen har
haft mulighed for fuldtalligt at drøfte

FOTOGRAFEN ER PÅ
VEJ
FORSLAG ?
klubbens udfordringer på baggrund af
medlemmernes holdninger og forslag.
Bestyrelsen havde dog gjort sig umage,
deres drøftelse havde varet fra kl. 19 til
kl. 23.30, men som Kim sagde, vi har jo
aldrig prøvet det før og måtte se at finde
ud af, hvordan vi skulle gribe sagen an.
Gule, grønne og røde sedler
De, som var med til medlemsmødet, ved,
at vi arbejdede med tre farver af sedler,
som skulle beskrive gode og dårlige sider
ved klublivet og forslag til forbedringer,
og bestyrelsen tog da også udgangspunkt
i disse sedler.
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Kim og jeg startede med at tale om økonomien og ønsket fra nogle medlemmer
om at få større indsigt, og her har bestyrelsen tilbudt at lave et specielt møde,
hvor vores kasserer Henrik Rong vil komme, så vi på detaljeret vis kan gennemgå
alle udgifter og indtægter. En rigtig god
ide, og jeg er sikker på, at der vil være
interesse for det, når der kommer en opfordring ud i medlemsnyt.
Målsætninger
Som det tidligere har været omtalt i bladet, havde medlemsmødet en drøftelse af
forskellige aktivitetsområder
som motionsroning, ungdom,
kaproning, det sociale liv og
materiel. Jeg vil ikke gå i detaljer med de områder, men vil
fremhæve, at bestyrelsen havde
formuleret en slags generelle
målsætninger for, hvad det er, vi
vil som klub.
En af de centrale målsætninger
var: "Vi er en klub med plads til
alle, og hvor alle medlemmer
har lige rettigheder. Rettigheder
er knyttet til færdigheder, og vi
har systematiske træningsproFoto: Kim grammer, som gør medlemmerne i stand til at erhverve nye færdigheder". Og i forlængelse heraf var den sociale målsætning, "at vi har et trygt og
varmt miljø, fællesskabsfølelse og samvær omgivet af regler for vores fælles
roaktiviteter".
Efter min opfattelse er de to målsætninger
meget centrale, og de er faktisk på dagsordenen, hver eneste gang vi mødes i
klubben, når bådholdene skal sættes, og
når vi giver gode råd undervejs om roteknik. Ofte hører vi også om, hvordan medlemmerne har støttet hinanden i svære
personlige situationer, hvad enten det
gælder sygdom eller arbejdsmæssige eller
familiemæssige vanskeligheder.

Masser af unger og ungdommer
Bestyrelsen brugte også en del tid på at
drøfte ungdomsafdelingen, hvor Nanna
og hendes hjælpere har mere end nok at
gøre med at holde styr på alle de nye og
gamle medlemmer. Der er her brug for
yderligere instruktøruddannelse og for et
tæt samspil med ungdomskaproerne, da
det giver en masse udfordringer, som
mange nye medlemmer lægger vægt på.
Ungdomsafdelingen er også et rigtigt godt
eksempel på klubbens rummelighed og
sociale dimension, og den store rekruttering, som vi har set i de senere år, hænger
i høj grad sammen med et tæt samarbejde
med de lokale skoler.

Afslutningsvis tror jeg nok, at jeg kan
konkludere, at der er nok for bestyrelsen
at tage fat på, og at det vigtigste måske er,
at vi har en enormt ressourcestærk medlemskreds. Generalforsamlinger og medlemsmøder bliver talstærkt besøgt, og der
er masser af medlemmer med meninger
og forslag til udvikling af klubben. Bestyrelsen får naturligvis ikke mindre arbejde
af alle de meninger fra medlemmerne, der
bliver rejst 117 spørgsmål, men det er jo
også en styrkeposition, som skal udnyttes
i vores mange fælles aktiviteter.

Klubbens multikunstner
Når vi hører om Sticktors imponerende
scullerresultater i verdensklasse, har jeg
tit tænkt, at det godt nok ikke må være let
at holde tungen lige i munden og balancere mellem træning, studier, familie og
venner og samtidig være fokuseret og
give den 100% gas til VM.
Nu har formand Kim dog hjulpet mig til
bedre at forstå, hvilke talenter som er i
spil. Se bare billedet, hvor Sticktor viser,
hvordan han holder balancen på en slap

Foto: Kim
line. Det er fra Sticktors netop afholdte 25
års fødselsdag, hvor formand Kim, Jørgen
Andersen og Merete var så heldige at
være med til festen. Formanden var som
altid klar med kameraet, men redaktionen
er desværre ikke kommet i besiddelse af
yderligere fotos, som dokumenterer,
hvordan Kim, Jørgen og Merete klarede
udfordringerne på linen. Dusør gives, hvis
fotodokumentation fremsendes til næste
nummer.
Kirsten 561

Kirsten 561
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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 ved indmeldelse:
Juniorer 100 kr., seniorer 200 kr.
Halvårligt kontingent betales senest
27. februar / 31. juli. Helårligt kontingent
betales senest 27. februar.
Soldater og medlemmer over 18 år under
uddannelse betaler juniorkontingent.
Ansøgning med kopi af studiekort eller
lign. dokumentation til kassereren.
Kontingentet skal betales forud.
HUSK at angive medlemsnummer
Bankkonto: 0283 6550509
Restance medfører tab af retten til at
benytte klubbens materiel (ligesom tab af
stemmeret på generalforsamlingen).
Ved rykning betales kr. 50.

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 primo december
Stof til bladet skal være
redaktionen i hænde
senest 15. november 2013
mail: furore@rofu.dk

SVØMNING
Svømmesæsonen starter igen i november,
første gang bliver
LØRDAG 2. NOVEMBER KL. 12.00-14.00
Farum Svømmehal
Det lille træningsbasin
Jens
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Klubbens Bestyrelse m.m.
Formand: Kim Andersen
Skovvej 4, Buresø
3550 Slangerup
tlf. 4733 9233
e-mail: formand@rofu.dk

Suppleant: Karin Beck
Dalgas Have 2 1.tv.
2000 Frederiksberg
tlf. 3888 9200 / 2625 9200
e-mail: suppleant_s@rofu.dk

Sekretær: Adda Nielsen
Vibevangen 7
3520 Farum
tlf. 4495 6694
e-mail: sekretaer@rofu.dk

Kontingent: Peter Ley
Cedervangen 118
3480 Allerød
Tlf. 4817 7017 / 5125 0609
e-mail: kontingent@rofu.dk

Kasserer: Henrik Rong
Toftegårdsvej 28
3500 Værløse
tlf. 2488 9334
e-mail: kasserer@rofu.dk

Husforvalter: Morgenfruerne
Ellen Risum
Tlf. 4448 4870 / 2144 2526

Rochef: Torben Sørensen
Mosegårdpark 17
3500 Værløse
tlf. 4447 3435 / 4081 3404
e-mail: rochef@rofu.dk
Materielforvalter: Bo Jystrup
Sandholmvej 8
3450 Allerød
tlf. 4499 2727
e-mail: materielforvalter@rofu.dk
Ungdomsleder: Nanna Vilen
Charlotte Muncks Vej 14, 2.th.
2400 København NV
tlf. 3023 3640
e-mail: ungdomsleder@rofu.dk
Kaproningschef: Nils Henrik Stene
Bavnestedet 145
3500 Værløse
tlf. 4448 2407
e-mail: kaproningschef@rofu.dk
Suppleant: Lasse Hegner
Højlundsvej 46
3500 Værløse
tlf. 6061 3481
e-mail: suppleant_u@rofu.dk

Bente Johannessen
Tlf. 3048 9394
e-mail: husforvalter@rofu.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@rofu.dk
Sats og layout:
Rune Helgesen
Egebjerghave 116
2750 Ballerup
tlf. 4013 4277
e-mail: layout@rofu.dk
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B
lørdag 26. oktober
lørdag 26. oktober
lørdag 26. oktober

kl. 12:00
kl. 16:00
kl. 18:00

Supperoning
Standernedtagning
Fællesspisning

kl. 09:00

StoreVaskedag

kl. 09:00
kl. 19:30

Slibesøndag
Julehygge

kl. 09:00

Slibesøndag

kl. 09:00

Slibesøndag

kl. 09:00

Slibesøndag

November
Søndag 3. november

December
Søndag 1. december
Onsdag 4. december

Januar
Søndag 5. januar

Februar
Søndag 2. februar

Marts
Søndag 2. marts

Roning i september/oktober
Mandag Seniorer kl. 18:00 (fra 1.oktober kl. 17:00)
Tirsdag Ungdom kl. 18:00 - kl. 20:00
Onsdag Seniorer kl. 18:00 (fra 1.oktober kl. 17:00)
Torsdag Ungdom kl. 18:00 - kl. 20:00
Søndag / Helligdag Alle kl. 09:00
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IKKE KLART VED REDAKTIONENS AFSLUTNING

Oktober

VINTERTRÆNINGSPROGRAM
SE HJEMMESIDEN

Klubkalender

