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Onsdagsholdet går ikke
på kompromis
I forbindelse med bådvask og sæsonslut
fik jeg lejlighed til at tale med Ib om onsdagsholdet, og det var ret inspirerende,
for bådvasken viste klart, hvor vigtigt det
er altid at have top opsyn og vedligeholdelse af vores både.
Ib fortalte, hvordan onsdagsholdet startede med, at fire herrer gik på efterløn for
17 år siden og så bestemte sig for at mødes hver onsdag kl. 9 i vintersæsonen. Det
var Ib Madsen, Erik Jacobsen, Kurt Nielsen og Kaj Jensen. Meget kan man sige
om arbejdsmarkedspolitik og det grå
guld, set i forhold til samfundsøkonomien, men et er i hvert fald sikkert, nemlig
at efterlønsordningen har været et stort
aktiv for vores klub.
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Vinterplanen
Onsdagsholdets faste tradition er forsat, at
vintersæsonen starter med udarbejdelse af
en grundig plan efter indledende drøftelser med materielforvalter Bo. Både, som
skal til større eftersyn og måske total afslibning og lakering, udvælges, og alle
småskader, som er kommet frem på bådene ved bådvaskningen, bliver sat på programmet. Derudover indeholder planen
rengøring af værksted og bådhal samt
vask plus strygning af vimpler og flag.
Der er specialopgaver til bestemte personer, som f.eks. vimpler og flag, som Erik
Jacobsen tager sig af. Jeg har også hørt, at
der er kvalifikationskrav til særligt vanskelige opgaver, så det er ikke alle og
enhver, som får lov at lakere.
Elitestandard
Den høje bådstandard betyder en masse
for os alle, ikke bare i roningen, men også

som standard for, hvordan vi alle skal
samarbejde og tage os af de fælles værdier i klubben. Tingene skal være i orden,
og kender vi ikke alle arbejdspladser,
hvor der hænger et skilt med "Ryd op
efter dig selv – din mor arbejder ikke
her"?
Den slags skilte er der ikke brug for i
klubben, for vi ved alle, at det er fuldstændigt klart, hvordan bådene skal behandles, og det samme gælder alt andet
materiel. Og hvis et sådant skilt endelig
blev hængt op i klubben, er jeg også ret
sikker på, at enten onsdagsholdet eller
morgenfruerne hurtigt ville tage det ned,
fordi det ikke ser pænt ud med sådan noget på væggen.

En anden lille ting, som jeg selv har lagt
mærke til, er, at de professionelle onsdagsholdere også er ret omsorgsfulde, når
det gælder hjælp til medlemmerne med
materiellet. Jeg har f.eks. selv haft stor
glæde af, at problemer med Den Grimme
Ællings vogn hurtigt er blevet udbedret,
da små damer som mig jo ellers ikke alene kan komme ud i sculler. Tak for det!
På den måde er onsdagsholdet et godt
eksempel for klubben på samme måde,
som mange andre medlemmer har særlige
områder, som de tager sig af. Tænk bare
på Jesper og supperoningen, Gitte, Jytte,
Birthe og Anni m.fl. og brunch osv. – alt i
alt vigtige bidrag til klublivet.
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Professionelle
Onsdagsholdet styrer tingene som professionelle håndværkere, og de sætter en ære
i, at intet sjuskes igennem. Jeg husker et
eksempel fra vintertræning med ergometre i slides, hvor vi efter mandagstræning
talte om at male mærker på gulvet i
bådhallen, så slides let kunne placeres
rigtigt. Det kom onsdagsholdet for øre, og
de ville ikke risikere noget griseri og malingklatteri på gulvet. Venligt og bestemt
overtog de dermed jobbet og malede nydelige gule mærker på gulvet.

Uddannelse er vejen frem
Den sidste ting, som Ib og jeg talte om,
var, at der jo er mange, som gerne vil
være med på onsdagsholdet, men som Ib
sagde: "Du kan skrive, at hvis nogle er
interesserede, kan de søge om optagelse
på Jørgen Andersens materialekursus", og
så kan jeg ikke lade være med at tænke, at
det jo igen viser den høje standard. Der er
jo intet, der er for godt til vores både, og
arbejdet skal være i top, og uden uddannelse går det jo heller ikke så nemt ude på
arbejdsmarkedet, he, he…
Kirsten 561 (foto Kim)
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Indkaldelse til
generalforsamling
Bestyrelsen i Roklubben Furesø indkalder - i henhold til lovens § 12 - til ordinær
generalforsamling, som afholdes den 20. februar 2014 kl. 19.00 i mødelokalet,
Furesø Marina, Frederiksborgvej 101, 3500 Værløse (1).
I overensstemmelse med lovens § 12.2 er dagsordenen som følger:
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning for det forløbne år.
3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab.
4. Indkomne forslag (iht. lovens § 12, stk. 3).
5. Valg af bestyrelse (iht. lovens § 9, stk. 1, 2 og 3).
I lige år vælges:
Næstformand/sekretær
Kasserer
Materielforvalter
Ungdomsleder
Hvert år vælges:
Suppleant senior
Suppleant ungdom
Revisor
Revisor
Revisorsuppleant
6. Eventuelt.
Efter generalforsamlingen:
Kilometergæt.
Kilometernåle og gaver for 2013 uddeles.
Der serveres kaffe/te og kage.
Øl og vand kan købes i baren til restaurantens sædvanlige priser.
Klubbens regnskaber for 2013 ligger til gennemsyn i klublokalet fra 8 dage før generalforsamlingen samt i medlemsdelen på hjemmesiden.
Furesø, den 5. november 2013
Bestyrelsen
BEMÆRK
Reservationen er ikke endelig bekræftet af forpagteren af Furesø Marina.
Se på klubbens hjemmeside når datoen nærmer sig……...
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Hædring af Mestre i Furesø 2013
Her er roerne fra Furesø, man lægger mærke til. Hvert år bidrager de stærke furesøroere
med medaljer. I år blev Furesøs idrætspris tildelt junior A-roerne Marcus Blanke, Emil
Søndergaard og Sebastian Terp sammen med træner Mads Boesen.
Drengene vandt guld ved nordisk mesterskab i Stockholm i 8+ i mesterskabets mest
spændende løb. Furesøroerne med træner dannede rygraden i det stærke mandskab.
Tillykke med det flotte resultat.
Billede af nordiske mestre fra Stockholm i 8+ sammen med Danmarks stærkeste roer,
den 3-dobbelte verdensmester, europamester og dansk mester Henrik Stephansen sammen med junior-roerne Marcus Blanke, Sebastian Terp og Emil Søndergård.

Nye træningsudfordringer
Oven på de gode resultater har roerne fået mulighed for både at være med i Furesøen og
samtidig træne i et kraftcenter i Lyngby, hvor vores kaproningschef Stene står i spidsen.
Det bliver udfordrende for drengene at være med i et større og endnu mere ambitiøst
træningsmiljø, end vi kan tilbyde dem i Furesøen, så vi kan nok igen se frem til snart at
skulle hædre dem for nye resultater.
Kim (tekst og foto)
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Efter standerstrygning
følger bådvask

udeladelse, og sådan en gang bundskrab
kan da umuligt være hændt, uden at roerne har hørt en skurrende lyd.

Søndag den 3. november mødtes 16 medlemmer til bådvask under kyndig ledelse
af Bo og Ib. Al sæsonens efterladenskaber
skulle skrubbes væk, og både tandbørster
og piberensere var i brug. Heldigvis var
vejret nådigt i år, og med en temperatur
på omkring 10 grader var der ingen problemer med blåfrosne hænder.

Heldigvis kan skaden udbedres ved nedslibning, men det ville da have været
smartere, hvis der havde været udarbejdet
en rettidig rapport, så det grimme rådne
var undgået.

Alle træbådene kom under grundig behandling, og bundbrædder, sæder,
"fødder" osv. blev afmonteret og vasket.
Et par enkelte både blev udvalgt til at
være frigivet til vinterroning, men ellers
var det bare bunden i vejret på inriggerne
og grundig inspektion.
En på tuden
Krikanden var også en af sæsonens skadede både, for den havde fået en på tuden,
som det kan ses på billedet. I dette tilfælde er skaden dog ikke resulteret i råddenskab, for den blev straks anmeldt, og en
nødreparation blev iværksat af onsdagsholdet.
Kirsten 561
Gyselig råddenskab
Da Musvågen blev vendt rundt, dukkede
nogle rigtig grimme spor op fra lidt af en
fejlmanøvrering. Der var lange ridser i
bunden, og en dybere ridse, som det kan
ses på billedet, var nu blevet til et stygt
råddent spor i det fine mahognitræ. Vi
løb naturligvis straks ind for at tjekke
fejlprotokollen, men nej ………….intet
var registreret. Det er da godt nok en dum
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Meddelelse fra

Meddelelse fra

materielforvalter

formanden

Første søndag i

hver måned
er slibesøndag, og vi er så
heldige at det også er den
søndag hvor vi kan mødes i
roklubben og hjælpe hinanden med at vedligeholde bådene og vore lokaler. Mødetiden
er som altid kl.9 og dagens
”gode gerning” tager ca. 3
timer af din dag.
Så mød frisk op og giv en
hånd med.

Furesø Kommune har monteret
termostater på varmen i klublokalet .
Den foreløbige instruktion er:
"Systemet er indstillet til en dagog en nattemperatur. Jeg kender
endnu ikke, hvilke og hvornår de
er gældende. Før var det 17 grader døgnet rundt. Hvis der er koldt
i lokalet, kan der trykkes på knappen ”Boost” (ved døren), så vil
systemet tænde for varmen i 60
minutter.” Jeg har gjort indsigelse
mod 17 graders indstilling i de
perioden, vi benytter lokalet - det
bør alene være en natsænkning. Trykkes på boost-knappen
vil der gå et par timer, før lokalet
er så varmt, at man kan opholde
sig i det uden overtøj.
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Copenhagen
Harbour Race 2013
Copenhagen Harbour Race er en international regatta for ottere, inriggere og
coastalbåde. Der er tale om en årligt tilbagevendende regatta. Startskuddet gik i
2007, og siden er regattaen vokset med
adskillige bådlængder, målt på såvel antallet af deltagere og både som på tilskuere, der følger konkurrencen i Københavns
Havn. Regattaen er åben for mandskaber kvinder og mænd - fra hele verden i de
nævnte bådtyper. Indtil videre har der
været deltagere fra Italien, Schweiz, Holland, Tyskland, Sverige, Norge og Danmark.
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Årets løb blev afviklet den 12. oktober i
tørt vejr med en let vind, altså med gode
roforhold.
Furesø Roklub var repræsenteret med 8
raske roere, Rolf, Ole P. og Susanne
(styrmand) i en 2’er og Bo H., Bo J., Søren B., Marianne og Bente (styrmand) i
en 4’er. Bådene var lånt i SAS, og de
plejer jo at have nogle gode, velholdte
både.
Resultatmæssig kom 4’eren ind på en 4.
plads (5 sekunder fra 3. pladsen) og 2’eren endte på en 12. plads.
Rolf (foto Anette K.)
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ROSPINNING i
FURESØ ROKLUB
Jeg (Rolf) har talt med Bo J. og forstået, at der er afsat tid til to hold om onsdagen. Første
hold fra kl. 16.30 til 17.20 og andet hold fra kl. 17.30 til 18.20. Rospinningstimen vil
tage ca. 45-50 min. Så er der 10 min. til skift mellem første og andet hold.
Hvordan:
Jeg vil sætte 9 ergometre op i
bådhallen, således at alle vil
kunne se mig.
Tilmelding til rospinning:
Dette gøres via klubbens hjemmeside. Der tilbydes 9 pladser.
Tilmelding er fra gang til gang.
Jeg forventer at gennemføre en
spinningstime med minimum
5 deltagere.
Hvad er rospinning?
Vi er vant til at ro i takt, når vi
er på vandet, og det at ro i takt
er også essensen af rospinning.
Jeg vil som rospinningsinstruktør være tagroer/stroke, og takten følger musikkens rytme.
Ergometerroning har hidtil mest været en træning for kaproere. Mange roklubber har
været halvtomme om vinteren, og kun aktiviteter som bådklargøring og julefrokost har
fået folk i klubben. Det har rospinning ændret. Nu har mange roklubber flere hold om
ugen, og det har givet liv i klubberne. Ergometerroningen har ændret sig fra at være noget for de få roere til en motionsform, hvor alle kan være med.
Rospinningstimen er opdelt i 5 hoveddele:
* Velkomst, gennemgang at indhold af dagens træning, ca. 5 min.
* Opvarmning med tagopbygning (tekniktræning), ca. 10 min.
* Træningsprogrammet til musik med varierende tempo fra 24-34 tag pr. min.,
ca. 20 til 25 min.
* Afroning ca. 5 min.
* Udstrækning ca. 5 min.
Har du yderligere spørgsmål til rospinning, så kan du
kontakte Rolf på mail: rrn@sport.dk
(Fra Roklubben Furesøs hjemmeside)
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EN HJÆLPENDE
HÅND
I forbindelse med afholdelsen af
Dansk Forening for Rosports vintertræf 2014 har ungdomsudvalget
brug for hjælpende hænder. Særligt har vi brug for hjælp til madlavning. Derudover har vi også en
del praktiske opgaver, f.eks. indkøb, kørsel af ergometre, afhentning af T-shirts i Lynge osv. Hvis
du har en ”hånd i overskud” i ugen
op til eller i løbet af weekenden, så
kontakt
Nanna Vilen
telefon: 3023 3640
mail: ungdomsleder@rofu.dk
På forhånd tak for hjælpen
Ungdomsudvalget

Månedens ROLINK

www.decentrowing.com

En sjov og måske lærerig
hjemmeside fra en roklub i
Australien til inspiration for
nye og øvede roere.
Der er videoer om mange
forskellige emner såsom
”Coxing”
”Technique”
”Racing”
”Rigging”
“Rowing course”
“Funny Rowing Videos”
Der er en måneds gratis adgang til hjemmesiden, herefter skal der betales….

482,240 km
Så mange kilometer
roede furesøroerne
i gennemsnit i 2013 i
årets rokonkurrence

Kender du nogle gode hjemmesider med ”rostof”, som du gerne
vil dele med ”de andre”, så…..
11

Så sluttede sæsonen
endnu en gang
Lørdag den 26. oktober var der
ingen vej udenom, vintertid stod
for døren, og så var vi jo nødt til at
slutte sæsonen med den traditionelle supperoning og standerstrygning.
Som altid var der fuldt hus til supperoningen, og efter at den tradition blev indført af Jesper for ca. 5
år siden, er det svært at forstå,
hvordan man kan slutte uden sådan
et samvær
Formandstale
Ligesom dronningens nytårstale
spændt bliver afventet af folket, så
så vi også alle frem til formand
Kims standerstrygningstale.
Kim fremhævede som altid det
høje aktivitets- og ambitionsniveau
i klubben og kom også ind på nogle af de særlige højdepunkter i
sæsonen som f.eks. ungdomsroningen, hvor Kim bemærkede, "at det
altid går livligt til. For en tilskuer
ser det helt kaotisk ud, og det er et
under, at bundbrædder og bundpropper m.m. finder de rette pladser – men alt lykkes, og lidt efter
lidt stævner både i all typer ud –
scullere, GIG-både og vore smukke inriggere. Tak til Nanna
og hendes dygtige instruktører."
Kim nævnte også, at masterroerne
nu har besluttet at tage sig af endnu flere aktiviteter, da de vil åbne
gruppen for alle, som ønsker og vil
forpligte sig til at ro fokuseret på et
12

højt teknisk niveau. Michael
Møller fra gruppen fik da også
Holtepokalen som tak for en
særlig indsats for at få det hele
til at fungere.
Som supplement til Kims tale
var der også efterfølgende
blomster til Mette for hendes
VM-master-resultater og til
ungdomskaproerne for deres
resultater med 8'eren.
Debut for Morgenfruerne
Standerstrygningen var også
den første rigtige receptionsdebut for Morgenfruerne, og den
klarede de godt nok med glans.
Der var pyntet flot op i bådhallen med snacks serveret på åreblade, og så var der ellers fornyelse på madfronten med servering af pølser og brød. Det
var godt nok en god ide, og der
blev rigtigt hygget i bådhallen.
Kirsten 561 (foto Kim)
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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 i februar
Stof til bladet skal være
redaktionen i hænde
senest 1. februar 2014
mail: furore@rofu.dk

SVØMNING
Motionssvømning og svømmeprøve
lørdage kl. 12.00-14.00
Farum Svømmehal i det lille træningsbassin.
Der har hidtil i denne sæson været rigtig
god plads.
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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
Bente Johannessen
Tlf. 3048 9394

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

Ellen Risum
Tlf. 4448 4870 / 2144 2526
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
Klubkalender
December
Søndag 1. december
Onsdag 4. december

kl. 09:00
kl. 19:30

Slibesøndag
Julehygge

kl. 09:00

Slibesøndag

kl. 09:00
kl. 19:00

Slibesøndag
Generalforsamling

kl. 09:00
kl. 16:00

Slibesøndag
Standerrejsning

Januar
Søndag 5. januar

Februar
Søndag 2. februar
Torsdag 20. februar

Marts
Søndag 2. marts
Lørdag 29. marts

Vintertræning
Mandag Seniorer
Tirsdag Ungdom
Tirsdag Kap
Onsdag Mast
Torsdag Ungdom
Torsdag Kap
Lørdag Mast/Kap
Lørdag Alle
Søndag Alle
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kl.18:00 kl.18:00 kl.17:00 kl.18:30 kl.18:00 kl.17:30 kl.10:00 kl.12:00 kl.10:00 -

kl.20:00
kl.20:00
kl.19:30
kl.21:00
kl.20:00
kl.20:00
kl.12:00
kl.14:00
kl.12:00

Træning i roklubben
Træning i roklubben
Træning i roklubben
Træning i roklubben
Marie Kruse Skole
Træning i roklubben
Træning i roklubben
Svømning Farum Svømmehal
Fællesroning

