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En tak til Masterne
for min første
scullersæson
Det vigtige er ikke, hvor mange år i mit
liv jeg har roet sculler, men om der har
været liv i det år, jeg har roet.
..og det har der i højeste grad takket været
roklubbens masters.
De har åbnet fællesskabet op og inkluderet én på en super beundringsværdig måde.
I vind og skumsprøjt med åretag krydret
med 7 stærke eller i omdrejning 32-40, jeg ved ikke hvor længe, samt åre, der er
ved at glide én af hænde - tænkte jeg ofte
på Piet Hein: Det er ikke, hvordan du har
det, men hvordan du ta´r det.
Det har været et inspirerende og forrygende år for mig, netop at blive sat i en rolle
som novice/nybegynder på et felt, hvor
jeg var helt på bar bund. Og hvad har jeg
så lært? Jo, det vil jeg gerne bringe videre
til andre, der påtænker at melde sig til
scullerinstruktion.
For det første har jeg lært af alle mine fejl
– og det siger i grunden ikke så lidt om
den læreproces, jeg har været igennem.
Hvor har masterne bare været omsorgsfulde, tålmodige, vedholdende og barske i
deres fordringer.
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For det andet var der mange uundværlige
instruktioner, f.eks.:
stræk armene, lange tag
hold hænderne samlet
din bagbordsåre løftes for højt før indsatsen
øg vinklen mellem din krop og arm før
indsatsen
din styrbordsåre skives for kraftigt
du graver med årerne
rolig og lige fremkørsel
kig roeren foran i nakken
rotaget skal være glidende legato, kun
indsatsen, når åren fanger vandet i et
splitsekund, er portato
For det tredje blev der givet skulderklap
og megen opmuntring.
Med stor energi og utrættelighed har masterne givet mig anvisninger og udfordringer på en præcis og kompetent måde.
”Man kan fange fuglen, men ikke dens
flugt”.
Jeg har lært meget – ”fanget fuglen” – og
fået tildelt scullerret.
Fremover kan der også arbejdes med
”dens flugt”: at få rytme, harmoni, samhørighed og flow i båden. Wha!
Bente (foto Kim)

HYGGEAFTEN I ROKLUBBEN
I år forsøger vi med nogle hyggeaftener i løbet af rosæsonen.
Disse aftener er både for ungdomsroere og for voksne roere.
Vi mødes i klubben kl. 17.00 og sætter rohold. Efter en rask
rotur mødes vi til spisning i klublokalet eller på terrassen, hvis
vejret indbyder til udendørs spisning.
Der er foreløbig fastsat tre fredage for disse hyggeaftener,
nemlig 30. maj, 11. juli og 12. september.
(Derudover er der som sædvanlig "gør det selv"arrangementerne ved standerhejsning, Skt. Hans, kanindåb
og standerstrygning).
Der efterlyses personer, der vil stå for optænding i vores to
griller og/eller sørge for koordinering af mad.
Henvend dig til Torben på mail rochef@roklubbenfureso.dk
eller tlf. 40 81 34 04, hvis du har lyst til at hjælpe med det
praktiske.
Nærmere information følger, når vi ved, om det bliver rent
"gør det selv", eller om nogen melder sig til at hjælpe.
Rochefen
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Det er vintertid, tid til
tanker…
Vi havde en rigtig god generalforsamling med et stort fremmøde og aktiv deltagelse fra mange medlemmer. Der var
mange gode indlæg og bemærkninger
undervejs.

Så derfor, lad os alle være med til at byde
nye rokammerater velkommen!
Vi har god tid, mens vi venter på, at brovagten sætter bådhold 
For hvert nyt medlem, der føler sig hjemme, har vi helt automatisk en ny ambassadør for klubben.
Regnskab
Udgift til nøgler var en post, der blev
drøftet. Det er tilsyneladende svært at få
folk til at aflevere deres nøgle ved udmelding, også selvom der er et depositum på
spil.
Har vi et overblik over, hvem der mangler
at aflevere, hvor mange nøgler, der er i
omløb, er depositum for lavt? Er det på
tide at skifte låsen ud, hvis der cirkulerer

Bl.a. blev brovagterne opfordret til at
være ekstra opmærksomme på og hilse på
de nye medlemmer. En rigtig god idé, og
for mange helt naturligt.

Det er dog mit indtryk, at det for nogle
brovagter er svært at vide, hvem der er
nye, for de kender ikke længere dem, der
kommer på senioraftenerne, fordi de selv
ror på andre tidspunkter.
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nøgler rundt ”derude” hos folk, som ikke
længere bør have adgang til klubben?
Så havde vi den traditionsrige Kmkonkurrence og uddeling af Kmpræmier – flotte gul-grønne drikkedunke.
Selvom det er dejligt at få gaver, har jeg
et forslag: at vi kun giver gaver 1. gang et
medlem runder de 500 km / 1000 km,
altså det år vedkommende, som nu, får en
sølv- og/eller guldåre.
Fest i Københavns Roklub
I januar inviterede KR til fest for alle roere over 50 år. Jeg tog toget til staden og

havde en hyggelig aften, hvor jeg både fik
hilst på roere, jeg kendte i forvejen, men
også fik lejlighed til at lære nye at kende.
Hver klub skulle præsentere sig, og det
foregik ved, at man fortalte, hvordan der
blev råbt hurra i ens klub. Det ku’ f.eks.
være ”3 korte 3 lange” og ”hold dig livlig” ”Hurra og 3 x HDR”.

Festen blev holdt på 1. sal i deres flotte
nyistandsatte lokaler, og efter maden var
der mulighed for en svingom til tonerne
fra live-jazzband. Det ku’ være rigtig
hyggeligt, hvis Furesø havde en større
delegation med til næste år, - nogle danseglade roere, herrer og damer i deres
bedste alder. Ja, og når vi skal råbe i et
større og bedre kor, ”Hurra” 
Tina (foto Kim)

ROSPINNING
I december måned blev en ny aktivitet
slået op på roklubbens hjemmeside rospinning.
Tilmeldingen foregår via klubbens hjemmeside, og der er plads til 10 aktive roere
inklusive instruktøren.
Rolf er den nye DJ, som om onsdagen
sørger for, at der er musik i rohallen, og at
de tilmeldte får rørt sig under kyndig vejledning.

Som roere er vi vant til at ro i takt, når vi
er på vandet. Det at ro i takt er også essensen i rospinning. Rolf er stroke, og
kadencen følger musikkens takt.

Musikken er nøje udvalgt efter den ønskede kadence. Rospinningsprogrammet,
er sammensat af 12 minutters opvarming,
herefter 25-28 minutters hovedprogram
og ca. 10 minutters afroning. Det tager
tid at sammensætter den rette musik til
programmet og for variationens skyld
laver Rolf nye programmer til hver gang.
Forhåbentlig også til glæde for de fremmødte.
Ergometerroning er normalt ikke lige min
yndlingsdiciplin, men krydret med lidt
god musik og samvær med andre furesøroere, så bliver det pludselig meget mere
sjovt og overskueligt at sidde hele 50
minutter i sædet.
Så hvis du ikke allerede har prøvet
rospinning, så kom ned i rohallen og giv
det et forsøg.
Det er en god måde at holde sig i form og
dermed være klar til en ny rosæson på
vandet.
Susanne (tekst & foto)
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Fugleliv ved Furesøen
På vores roture er en af de særlige fornøjelser at iagttage det rige fugleliv omkring
Furesøen og Farum Sø, og der kan hurtigt
gå en slags sport i at holde øje med, om
nogle nye arter er kommet til, eller om
gamle kendinge som isfuglen kan spottes.

kajakmakker Niels Jessen, som har forstand på vores fjerede venner. En af de
store oplevelser var i februar, hvor vi var
søgt ind i Farum Sø pga. vind fra øst. En
havørn svævede her stille og majestætisk
over søen, og bagefter spottede vi også

Hjemmesiden
„Fugleognatur.dk“

Furesø findes under
„lokaliteter/
hovedstaden/furesø“

Hvis man er heldig at være ude at ro med
særlig fuglekyndige, kan oplevelserne
blive større, da det jo ikke er enhver forundt at spotte, når sjældne rovfugle passerer højt oppe på himlen, eller når en sød
lille sort-hvid vandstær sidder på en gren
nær vandet på ruten ned til Kollekolle.
Jeg har selv haft glæde af meget fuglekiggeri, når jeg har været ude at ro med min

spurvehøgen nede ved fugletårnet. Det
var lidt af en oplevelse.
Hvis I selv vil have lidt mere styr på fuglelivet og andet dyreliv i vores rofarvand,
så prøv at gå ind på denne hjemmeside.
Her er der en masse registreringer af observationer, og måske kunne vi også hjælpe med at få siden endnu bedre opdateret
med, hvad vi ser på søen.
Kirsten Halsnæs
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NYT FRA
REDAKTIONEN
Altid rigtig godt, at der er så mange i klubben, der hjælper forskellige steder.
Også redaktionen er glad for at have fået mere hjælp. Det er dejligt, at der er flere, der vil påtage sig at hjælpe med Furore.
Postmestre
Birthe og Henning henter Furore efter trykning, sørger for etiketter,
etikettering, sortering og levering til bådehallen, hvor vi selv helst
skal hente vort klubblad. Derved bliver det sidste job, frankering,
meget overkommeligt (både arbejdsmæssigt og udgiftsmæssigt).

Nye skribenter
Redaktionen er udvidet med Tina og Susanne som journalister.
Selv om Furore nu har fået flere skribenter, skal det jo endelig ikke
afholde jer andre fra fortsat at sende skriverier til bladet, stort som
småt (ganske småt kan evt. blive til en blå boks).
Furore på nettet
Furore-redaktionen ønsker fortsat at udgive Furore på tryk. Redaktionen vil dog minde om muligheden for at fravælge det trykte blad
og i stedet få det sendt som mail. Herved vil man kunne spare papir, trykning, arbejde med etikettering og evt. porto.
7

BROVAGTSLISTE 2014
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BEMÆRK
I april er der fællesroning uden brovagt kl. 18:00
I perioden 1. maj til 31. august er der brovagt til roning kl. 19:00
Fra 1. september til 15. september er der brovagt til roning kl. 18:00
Derefter er der stadig fællesroning, hvor roerne selv sætter holdene:
indtil 30. september kl. 18:00, og fra 1. oktober kl. 17:00
Brovagten møder senest 15 min. før rotidspunktet og ifører sig brovagtsvest
Roerne kan selv bytte bovagter og meddele byttet til rochefen på mailadressen
”rochef@roklubbenfureso.dk” eller telefon 4081 3404 (helst som SMS)
Telefonnumre på klubbens medlemmer findes på hjemmesiden under medlemsinfo.
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NYE ANSIGTER BESTYRELSEN
Ved årets generalforsamling blev der skiftet ud på tre poster, idet vi fik en ny
sekretær (Gitte), en ny kaproningschef
(Helle) og en ny ungdomsleder (Johan).
Vi har bedt de tre nye bestyrelsesmedlemmer om at komme med en kort beskrivelse af sig selv……...

Gitte Schack (551)
Jeg har efterhånden roet i 7 år.
Jeg ror motionsroning og synes vældig
godt om det. Undervejs har jeg været på
flere kurser, bl.a. hjælpeinstruktørkursus
og her for nylig også på instruktørkursus.
Jeg har været med som hjælper på flere
roskoler og kan godt lide at tage mod nye
roere.

Vandet er mit element, og jeg dyrkede
konkurrencesvømning som ung. Senere
har jeg undervist i ca. 15 år i svømning i
svømmeklubber. I disse år var jeg også
aktiv i bestyrelsesarbejdet i svømmeklubber.
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Jeg har også deltaget aktivt i lokalpolitik
og har i den forbindelse siddet i Værløse
Kommunalbestyrelse i 12 år. Det var travle, men også uhyre lærerige år.
Nu har jeg sagt ja til at prøve kræfter med
arbejdet i roklubbens bestyrelse. Det glæder jeg mig til, og jeg vil arbejde for, at
vores roklub fortsat er en god klub for
alle medlemmer, uanset hvilket niveau man ror på.
Gitte

Helle Torp Eklund (724)
Jeg har været medlem i roklubben i godt
1½ år. Jeg havde siddet til en del regattaer
og set min søn Peter (691) ro. Jeg syntes,
at det så så spændende ud, så det måtte
jeg prøve! Jeg ror i dag i mastersgruppen, som har brugt et helt år til at
lære mig op (og der er stadig langt
igen ...). De har været fantastisk tålmodige og pædagogiske – og har taget virkelig
godt imod Bente (640) og mig som nye.
I min fritid har jeg altid lavet gymnastik
og har de sidste 10 år undervist i pilates,

step aerobic, Zumba m.v. i Farum Gymnastikforening. Jeg elsker også at cykle
og har tidligere haft mit eget lille cykelhold, hvor vi stillede op til motionsløb og
mini-tri’er.

ældre halvdel af ungdomsafdelingen, og
da jeg kendte to af trænerne, var det et
naturligt valg for Nanna at vælge mig til
at tage Helenas plads som ungdomstræner
- en plads som jeg fik i sommeren 2012.

Jeg bor i Farum og er gift med Henrik,
som jeg desværre ikke har kunne overtale
til at ro. Han spiller golf. Vi har to sønner
(16 og 18 år) og Henrik har en datter på
22 år. Vi elsker alle at rejse – både ski og
sol – vores sidste tur var til Thailand i
julen.
Jeg blev opfordret til at stille op som kaproningschef. Der er mange i klubben, der
ved mere om kaproning end jeg, og derfor
er jeg meget glad for at have et kaproningsudvalg, der vil hjælpe med at løfte
opgaverne. Vi har opstillet en række mål
for 2014 for kaproningen i RF bl.a.:
*Synliggørelse af kaproning i RF
*Øge samarbejdet mellem ungdomsafdelingen og kaproningsafdelingen, så vi
sikrer en større sammenhæng i træningen
af børn/unge med øget fokus på udvikling
af den enkelte og sikkerhed
*Deltage i flest mulige nationale og internationale regattaer (inden for budgettet).
Helle

Jeg har været med til sommerferieroning
for folkeskoleelever både i 2012 og 2013.
Som ungdomsleder (i samarbejde med
resten af bestyrelsen, og især Helle) er
min vigtigste opgave i 2014 at få samlet
de tre blokke af roklubben: Ungdoms-,
kap- og seniorroerne. Samlingen af ungdoms- og kaproerne sker for at sikre større sammenhæng i træningen for børn,
som ønsker at prøve kaproning, men som
ikke er helt sikre.
Johan

Johan Friberg Sørensen (647)
Jeg har snart været medlem af klubben i 4
år, hvilket vil sige, at jeg startede i 8.
klasse. Det gjorde jeg, fordi jeg havde
mistet gejsten for badminton og skulle
finde en anden sport. Hovedårsagen til, at
jeg valgte roning, var nok, at både min far
og to tidligere klassekammerater roede.
Da jeg allerede fra starten hørte til den
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Euro Open, Nordisk Open og DM 2014
i ergometerroning.
Lørdag d. 25. januar var dagen hvor Gladsaxe Hallen var rammen for indendørs
danmarksmesterskab, officielt europamesterskab og nordisk mesterskab 2014.
Furesøkaproernes anstrengelser i ergometeret gennem vinteren skulle nu stå sin
prøve.
Muligheden for at hjemføre flotte titler
som EM, NM og DM havde tiltrukket
mange udenlandske atleter, og Gladsaxe
Hallen summede allerede fra morgenstundens indvejning af international roatmosfære.
Først på dagen var vi 3 mastersroere som
skulle stå distancen på 2000 m. Mette
Møller, Bo Hartz og Mikael Hansen.
Mette sloges hele distancen og var blot
3/10 sek. fra en bronzeplads på trods af en
personlig forbedring på over 9 sek. Bo fik
en 13. plads og Mikael en 15. plads.
Som note kan nævnes, at Mikael var glad
for ikke at skulle/kunne ro letvægt, da han
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i så fald var kommet i løb med Eskild
Ebbesen, der satte ny verdensrekord i
klassen 40-49 år med en tiden 06:16.8 
Derpå havde vi junior C/D-roerne
Kristine Hansen, Anders Petersen,
Morten Rasmussen og Lauge Rønn,
som efter de internationale regler skulle
ro i hhv. 2 og 3 min., så alle kommer i
mål samtidigt. De roede alle superflot og
blev hhv. 7, 8, 6 og 15.
Jonas Lund er netop rykket op fra junior
C til B. Distancen ved indendørsroning er
for junior B og masters fordoblet til
2000 m, men det afskrækkede ikke Jonas,
som holdt distancen og efter en meget flot
indsats i letvægtsløbet kunne stå op på
præmieskamlen til en flot 2. plads. Godt
gået, Jonas.
Julius Osmundsen og Peter Eklund er
ligeledes rykket op fra junior B til A. Her
er konkurrencen – selv i letvægt - meget

hård. De fik efter et hårdt løb en hhv. 7.
og 9. plads.
Den sidste juniorkaproer, Emil Hansen,
fik en flot 5. plads i sit junior A-løb. Feltet bestod af 7 roere, hvoraf de 6 var til
Junior VM i sommer, og de kæmpede så
hårdt om pladserne, at flere måtte tilses
og bæres bort fra ergometrene efter løbet.
Sebastian Terp, som sammen med Emil
roede på 8+ til JVM i sommer, er rykket
op til senior B. Her fik han en meget flot
10. plads ud af 18 deltagere. Superflot
som ny senior i klassen 19-23 år.
Klokken ca. 16.15 steg temperaturen
yderligere i hallen, da de danske roere i
senior A letvægt blev klappet ind til maskinerne. Henrik Stephansen skulle forsøge, endnu en gang, at forbedre sin egen
verdensrekord sammen med træner Jørgen Andersen. Det blev en hård kamp
mod tiden, men der var ikke tvivl om
1. pladsen. Henrik var igen suveræn og
roede på sin verdensrekord 5:56.7. Stort
tillykke!
Efter de lange, seje, individuelle præstationer stod det sidste af eftermiddagen på
200 m sprint, hvor bl.a. Frederik Jensen
også var med. Mesterskaberne sluttede
med stafetløbene, hvor vi havde 1 hold

med i juniorløbet og hele 3 hold i seniorklassen, som fik hjælp af Jane Hagan.
Helle Eklund fik sin ilddåb som coach for
juniorerne, og der blev heppet og jublet,
så dommerne holdt sig for ørerne. Alle
gav sig helt – og lidt til.
Dagen sluttede med, vi tog ud og spiste
kinesisk. Tak for en rigtig flot indsats.
Billeder fra Kim Andersen kan ses på
Furesø facebookgruppe . Tider m.m. kan
findes på www.ergometersider.dk
og flere flotte billeder på
http://rowing.dk/2014%20European%
20Rowing/index.html

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

Næste nummer af FURORE
forventes i maj
Stof til bladet skal være
redaktionen i hænde
senest 15. april 2014
mail: furore@rofu.dk

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: Gitte Schack
Højlunds Vænge 8
3500 Værløse
tlf. 4448 4474
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
Mosegård Park 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: Johan Friberg Sørensen
Mosegård Park 17
3500 Værløse
tlf. 3034 2809
e-mail: ungdomsleder@rofu.dk
Kaproningschef: Helle Torp Eklund
Nordtoftevej 42
3520 Farum
tlf. 3094 9367
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
Marts
lørdag 29. marts kl.16:00
lørdag 29. marts kl.18:30

Standerhejsning
Standerhejsningsmiddag

Maj
lørdag 3. maj kl. 09:00
søndag 4. maj kl. 09:00
lørdag 10. maj kl. 09:00
søndag 11. maj kl. 09:00
onsdag 21. maj kl. 18:45
lørdag 24. maj kl. 09:00
lørdag 24. maj kl. 10:00
søndag 25. maj kl. 09:00
søndag 25. maj kl. 10:00
onsdag 28. maj kl. 18:45
fredag 30. maj kl. 17:00

Roskole 1 Nye roere
Roskole 1 Nye roere
Styrmandskursus 1
Styrmandskursus 1
Tekniktræning 1
Roskole 2 Nye roere
Outriggerskole for let øvede
Roskole 2 Nye roere
Outriggerskole for let øvede
Tekniktræning 2
Fællesroning med efterfølgende spisning

Juni
søndag 01. juni kl. 09:00
onsdag 04. juni kl. 18:45
fredag 13. juni kl. 21:00
søndag 15. juni kl. 11:30
søndag 22. juni kl. 09:00
mandag 23. juni kl. 17:00
onsdag 25. juni kl. 18:30

Lyngbytur
Tekniktræning 3
Nattergaletur
Brunch
Ro alle søer rundt
Skt. Hans roning + efterfølgende spisning (gør det selv)
Åbent hus roning

Roning i sommersæsonen
Mandag Seniorer kl. 19:00 (indtil 1. maj kl.18:00)
Tirsdag Ungdom kl. 18:00 - kl. 20:00
Onsdag Seniorer kl. 19:00 (indtil 1. maj kl. 18:00)
Torsdag Ungdom kl. 18:00 - kl. 20:00
Søndag / Helligdag Alle kl. 09:00
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