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Rojabo Sculling Camp
2014 i Aviz i Portugal
Vi drog 8 roere af sted fra Roklubben
Furesø med udsigt til 3½ dags teknikkursus i singlesculler. Her er et udsnit af
oplevelser og stemningsbilleder:
Hvorhenne? I Portugal et stykke uden for
Lissabon - Her ligger et 4-stjernet hotel
ved en opdæmmet flod ude midt på landet
omgivet af korkege og oliventræer. Hotellet er bygget med det formål at være træningslejr for de nordeuropæiske rolandshold om vinteren, hvor de ikke kan komme på vandet. Hotellet har egne både,
som ligger klar til os i en lille bugt nede
ved søen.
Campen er åben for alle, og selv om Furesø besætter de fleste pladser, er der også
dukket et par englændere op.
Vækkeuret ringer kl. 6.15, det er tidligt,
og det er mørkt udenfor. Det småregner

2

og er halvkoldt. På med trikoten og noget
varmt udover. På vej ned til bådene spiser
jeg en banan uden at være helt vågen,
møder et par af de andre på vejen. Der
bliver ikke snakket så meget. Min båd (en
dejlig Empacher) ligger og venter på mig.
Med lidt hjælp får jeg båd og mig selv
klar på vandet og er klar til dagens første
træningpas kl. 7. Vandet er heldigvis roligt, disen ligger over floden, og regnen er
heldigvis stoppet. Her er så smukt! Jeg er
klar!
Speedbåden brummer – hmm, nu kommer
instruktørerne og optager film til senere
tolkning af vores helt personlige rostil.
Tungen lige i munden.... Nu..... Jeg koncentrerer mig og prøver at gøre mit bedste. Og så er det hele lige pludselig overstået. Huskede jeg nu alle de gode råd,
som Ole har givet under instruktionen i
Furesø?
Klokken 10 er der samling – så kommer
alle de forskellige rostile frem på lærredet. Der er masser af grin og gode råd -

nogen nok lidt lettere at efterleve end
andre :-) Jakob spoler frem og tilbage på
de få afslørende sekunders film. Der er
masser at tage fat på resten af kurset.
Øvelser er der nok af: tap drill = først
arme! så lægges ryggen på, så 1/4 ben
derefter 1/2, 3/4 og til sidste et helt tag.
Årerne i vandet lodret, pres bladet frem,
til du ikke kan komme længere ud i indsatsen - mærk dette punkt - det er der,
bladet skal sættes i hver gang.
Vi kunne fortælle om flere øvelser, men
det kan vente, kom og prøv det hele, når
der er outriggerskole en hel weekend i
maj.
Dagens midterste træningpas er det, hvor
vi skal se vores største udfordring i øjnene og arbejde med den. Det er også det
pas, der gør os fortjent til frokost. Der er
heldigvis meget dejlig mad, som vi kan
spise med god samvittighed. For vi har jo
brændt utrolig mange kalorier af.
(Fortsættes næste side)

Sankthansroning
(kl. 17.00)

&
sankthansmiddag
(kl. 19.00)

mandag den 23. juni
Efter en 1½-2 timers rotur for både
unge og ældre vil klubben sørge for, at
der vil være tændt op i grillen.
Så tag din egen mad og drikkevarer
med, for så er det meningen, at vi griller vores medbragte mad kl. 19.
Dette skal skabe grundlag for
en god gang hygge…….
Ca. kl. 22 vil der være båltale, og bålet
vil blive tændt.
KOM OG GØR DET TIL EN
HYGGELIG AFTEN
Og tag bare familien eller et
par venner med
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Spændingen stiger mod kursets sidste
ropas, her har vores trænere tilrettelagt
Head of Avis Race. Alle kursusdeltagere
dyster mod hinanden i et 1000-m´s løb.
Vi bliver seeded og starter med ca. 30
sekunders interval. Det er usandsynligt
hårdt, men alle kommer vel over målstregen. Senere på aftenen afsløres det, at
Mette med nogle få 10.-dele sekunder
vinder konkurrencen foran Henrik. Vi
andre finder herefter vores plads længere
nede. En rigtig god øvelse!
Torsdag morgen - vores sidste morgen så selvfølgelig skal vi på vandet. Selv
efter en festlig aften med vinsmagning.
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Alle furesøroere er selvfølgelig klar på
vandet kl. 7.00. Solen er ved at stå op, og
vandet er spejlblankt. Vi ror en stille tur
ned ad floden og nyder naturen og mærker alle de ømme steder i kroppen. I dag
skipper vi øvelser og tempo og tager på
udflugt. Hver gang floden drejer, har man
lyst til at fortsætte, men desværre må vi
vende om og ro tilbage til morgenmaden
og kuffertpakning,
Det har været nogle gode, hyggelige og
lærerige dage i Portugal, så nu er problemet at få sparet sammen til næste års
Camp.
Helle m.fl. (Tekst & foto)

Flødeskumskageroning
Ungdomsroerne havde den 29. april deres
traditionelle flødeskumskageroning.
30 entusiastiske roere deltog og havde i
dagens anledning afkortet roningen med
en halv time, så der var tid til at gå om
bord i kagerne.

BRUNCH
Søndag
15. JUNI

Så er det atter tid til den årlige
brunch i roklubben. I lighed med
tidligere år vil det være sådan,
at roerne tager ud på den
”vanlige”
søndagsformiddagsrotur

kl. 9.00.

Det tog ikke mange minutter at få de store
kager af vejen, og Furore mødte først og
fremmest lyden af en igangsat opvaskemaskine og nogle glade ungdomsroere
blot 20 minutter efter kagespisningens
start.
Der blev lejlighed til en lille snak om
ungdomsaktiviteterne, og Lasse fortalte
blandt andet, at ungdommen har besluttet
at komme og ro med seniorroerne hver
første onsdag i måneden, for "vi har brug
for mere fællesskab i klubben". Det er
godt set!
Kirsten H.

Imens vil nogle flittige sjæle
blive tilbage i roklubben og
forberede brunchen. Derfor bliver roturen uden pause, den
gemmes til kl. 11.30, hvor I
kommer retur til klubben. Her
vil brunchen stå klar, lige til at
”kaste sig” over.
Det eneste, der kræves for at
være med, er en tilmelding
via medlemsdelen på klubbens hjemmeside
(deltagelse er gratis).
Vi glæder os til at se dig.
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Instruktører til
særlig opgave
Som vi tidligere har skrevet om i Furore,
og som I sikkert også selv har set, har
vores nabo Kajakklubben Nord i de sidste
par år med stor succes gennemført roning
for kræftramte. Arrangementet har været
meget givende for de kræftramte og har
fungeret som en slags "åndehul" i en vanskelig hverdag, hvor en tur på vandet har
givet et slags frikvarter fra sygdommen
og samtidig en mulighed for at møde ligestillede.
Kajakinstruktør Ole Rinck er i år desværre forhindret i at lede arrangementet, da
han er kommet i "lykkelige omstændigheder" og nu er travlt optaget af at tage sig
af sin nyfødte søn Laurits ovre i Svendborg. Kajakklubben vil gerne fortsætte
initiativet, men mangler desværre højt
nok uddannede instruktører til opgaven
og er derfor nødt til at satse på kun enkelte roture indtil næste år, hvor nye instruktører er uddannede.

Indtil da er jeg i gang med at undersøge,
om vi kan tilbyde nogle roture i vores
klub, hvilke f.eks. kunne være for 10-12
kræftramte tirsdag formiddag eller eftermiddag, hvor kajakklubben så sørger for
kaffe og andre rammer om arrangementet.
Er der nogle instruktører, som har lyst til
at forsøge sig med den opgave? Jeg har
talt med Torben om mulighederne, og han
påpeger naturligvis, at vi skal følge den
nye detaljerede sikkerhedsinstruks. Yderligere har vi i kajakklubben aftalt, at deltagerne skal møde op med en underskrevet svømmeprøve på en 600 m distance.
Erfaringen fra kajakklubben viser, at nogle af de kræftramte er blevet så glade for
at ro, at de selv og deres familie og børn
efterfølgende har meldt sig ind i klubben.
Sig til, hvis du er interesseret og også
gerne, hvis du kun kan deltage på andre
tidspunkter end hverdagstirsdage, som jeg
har foreslået. Jeg er sikker på, at det vil
blive en givende oplevelse at være med,
så prøv det, hvis du har mulighed tidsmæssigt.
Kirsten H.
Fototekst: Deltagerne i et tilsvarende
arrangement i kajakklubben
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Fredagsro- og hyggeaften
30. maj kl. 17.00
Så er det bare med at melde sig til og komme og nyde en aften i
hyggeligt selskab med dine rovenner. Det er lykkedes at få Lone (613) til
at stå for indkøb til mad på denne første ro- og hyggeaften.
Der vil blive indkøbt mad, så I kun behøver at medbringe drikkevarer
(øl og vand kan som normalt købes i klubben).
De friskeste møder kl. 17 og ror en tur inden maden, som er
planlagt til at starte kl. 19.
Vær opmærksom på, at det i høj grad er et gør det selv-arrangement.

Den indkøbte mad tilberedes af deltagerne, og oprydning efter maden
står vi også selv for.
Vi kan også godt bruge endnu en person til at hjælpe med det praktiske.
Vi regner med en egenbetaling på 50 kr. pr. deltager,
som skal dække maden.
Har du yderligere spørgsmål til ro- og hyggeaften fredag,
kan du kontakte Torben eller Lone.

Vel mødt
Lone & Torben
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Præstø-tur
Weekenden
25.-27. juli
Vi besøger vores venskabsklub
Præstø Roklub, og som sædvanlig
ror vi et par ture i Præstø Fjord og
rundt om Feddet, naturligvis afhængigt af vejrforholdene. Præstø-roerne
deltager i nogle af turene, og i øvrigt
hygger vi os sammen med vore
rovenner fra Præstø i deres dejlige
omgivelser.

Vi overnatter i klubben eller i egne
telte, der kan slås op foran Præstø
Roklub. Medbring underlag og sovepose og eventuelt telt…..
Der er tale om en gør det selv-tur,
hvor man selv sørger for forplejning
til hele turen. Der er mulighed for
indkøb i Præstø i løbet af weekenden, så det er ikke nødvendigt at
have alt med hjemmefra.
Hvis du har spørgsmål, så spørg
nogle af de erfarne Præstø-farere,
Gitte, Flemming, Jytte eller Kurt N.

8

NATTERGALETUR
Traditionen med nattergaletur på
Furesøen lever fortsat, så tag med
på dette års nattergaletur.

Fredag 13. juni
kl. 21.00
Vi mødes i klubben, forhåndstilmelding er ikke nødvendig.
Turen går omkring Vejlesø med en
lille pause og derefter til Vaserne,
hvor vi (forhåbentlig) kan få høre
nattergalen synge.
Herefter går turen videre til Frederiksdal og endnu en pause og så
tilbage til klubben.
Forventet hjemkomst kl. 01.
Medbring kaffe/te og øvrig forplejning til hele turen samt evt. lidt at
nyde efter turen, hvis der er
stemning for det.
I tilfælde af dårligt vejr aflyses turen,
se på klubbens hjemmeside.
Torben

Grøn klub!
Under vores tur på søen i dag kunne vi
konstatere, at der er anlæg til en græsplæne i "Mågen".
Så klubbens materielforvalter bør nok se
sig om efter en lille græsslåningsmaskine,
det er nok for tidligt at bruge le!
Johannes

Tekniktræning
I lighed med tidligere år afholdes der tekniktræning seks onsdage i løbet af
sæsonen.
Denne træning henvender sig til alle, både
begyndere og øvede, der ikke har scullerret og som har lyst til at blive bedre til at
ro.
Dog kræves det, at man er frigivet.
På disse aftener vil der være mulighed for
at få undervisning i sculler, gig og andre
outriggere samt inrigger.
Da alle er frigivet til at ro inrigger, vil der
være fokus på at forbedre den enkeltes
teknik, så åretaget bliver så optimalt som
muligt.
Har du yderligere spørgsmål til tekniktræning, kan du kontakte Bo Jystrup.
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En rotur med rødlister, ålesuppe og sølvtøj

En rotur i Furesøen og Farum Sø byder på
langt flere oplevelser end roteknik og
hyggeligt samvær i bådene. Hvis man har
øjnene med sig, kan man opleve små og
store fjerede venner omkring søerne, og
nogle af dem er endda så sjældne, at de er
rødlistede arter, som kræver særlig beskyttelse.
Furore fik den 1. maj mulighed for en
guidet tur med Johannes, som fortalte
interessante facts og historier om livet
omkring søerne.
Isfuglen
Alle roere har hørt fortællinger om, hvordan den lille smukke isfugl er blevet spottet på strækningen ned mod Frederiksdal,
men få har nok som
Johannes set den
hyppigt og kender
til dens levevis og
lyde. Isfuglen har sit
navn fra det tyske
Eisen, og det betyder jo som bekendt
jern, som jo netop
også svarer til fuglens blå metalskær.
Den har rede i hulrum inde i skrænter
og ses – hvis man er
heldig – siddende på
grene tæt ved vandkanten, så den kan
spotte fisk.
Kendskab til dens lyde vil også hjælpe,
og her fik vi tip om, at Gyldendal har alle
tiders app til smartphones med beskrivelser og lyde.
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Rovfugle
I Farum Sø holder en sjælden rødlistet
rovfugl til, nemlig rørhøgen. Johannes har
blandt andet fra fugletårnet set, at den har
været i gang med at bygge rede i bugten
med alle sivene lige efter Svaneholmen.
Vi fik dog ikke øje på reden eller fuglen,
men det er nok også bedst, hvis den ligger
godt gemt for nysgerrige øjne. Der er dog
mange beretninger fra foråret fra kajakroere om, at den er set i luften ovre i Farum
Sø.
En havørn er også set hen over Farum Sø,
og det spændende er naturligvis, om den
kunne finde på at yngle ved vores rofarvand. Johannes fortalte, at havørnes reder
kan veje op til 500 kg, da de år for år byg-

ger videre på gammelt redemateriale fyldt
med gamle fiskerester osv. Det vil nok
være lidt voldsomt at forestille sig, at en
sådan rede kunne finde plads i et af træerne omkring Farum Sø. Hvis nogle er nysgerrige efter at se en havørnerede, er der

faktisk et videokamera opsat af Dansk
Ornitologisk Forening, som viser en rede
med to unger, http://pandion.dof.dk/
webtv.

Nattergale
De tætte sivområder omkring Farum Sø
har også kunnet byde på nattergalesang,
som Johannes har været heldig at høre i
bunden af søen ned mod Mølleåens udløb
(Sortemosen) og i kanalen ind til Furesøen. Tankerne går til H. C. Andersens
eventyr om den lille undseelige fugl, som
med sin sang redede kejseren af Kinas liv,
da han var syg.

Klavs Nars Holm
På samme måde siger historierne også, at
Farum Sø har en slags royal fortid stammende fra Valdemar Atterdags tid, hvor
kongen som drilleri forærede sin
nar den lille ø
Klavs Nars Holm
som tak for en
velgennemført
fest, arrangeret af
narren. Narren var
skuffet over den
lille ø og drillede
så til gengæld
kongen ved at
servere ålesuppe
uden ål med en
fræk bemærkning
om, at "en ø uden
land er som ålesuppe kun kogt på
vand". Efterfølgende blev der drukket godt igennem ved
ålesuppe-festen på Klavs Nars Holm, og
det endte så ifølge historierne med, at en
båd, som skulle fragte lånt sølvtøj over til
Farumgård, tabte det i søen. Det er ikke
fundet endnu, så der er noget at se efter
på roturene, med mindre det ligger så
langt fra bredden, at vi ikke må gå derud
ifølge roreglementet.

Kirsten H.

Husk svømmeprøven,
inden du skal på langtur.
Her Peter L. & Thomas O.
i Furesøen i ”sidste uge”
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En hilsen til de afgåede
bestyrelsesmedlemmer
I sidste nummer af Furore præsenteredes
de tre nye bestyrelsesmedlemmer, mens
det denne gang gælder en tak til de nu
afgåede. Hertil har Furore fået hjælp af
formanden.

Addas referater, som kunne læses på
hjemmesiden.
Adda Nielsen, 325, startet som roer i Furesø 01/05/2000, nu 14 år. I bestyrelsen
23/2/2001 = 13 år, afgået fra bestyrelsen
20/02/2014.

Redaktionen har bedt mig (Kim) skrive et
par ord om de afgåede bestyrelsesmedlemmer, hædret på generalforsamlingen i
februar 2014. Når jeg genlæser ordene,
ser jeg, at de, som har været kortest i bestyrelsen, får den længste beskrivelse –
det burde have været omvendt!

Tak til Nanna

Tak til Adda
Adda startede i roklubben i maj måned
2000, og allerede det følgende år blev
Adda valgt ind i bestyrelsen som suppleant. Som roer spredte Adda glæde og humør og ikke mindst energi omkring sig. I
bestyrelsen var det roning, sikkerhed og
ansvar, som var de bærende elementer.
Indtil februar 2014 varetog Adda opgaven
som næstformand og sekretær. Og det er
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Nanna startede i roklubben foråret 2007
efter at have prøvet kræfter i Bagsværd
Roklub. Jeg lagde mærke til, at Nanna
under ungdomsroningen med stor energi
fik den kaotiske ungdomsroning til at
fungere. I et virvar af højt snakkende unge med hver sit gøremål fik Nanna 1-2-3
organiseret bådehold, fik bådene klargjort
og kom på vandet til nogle fornøjelige
timer på vandet.
Da var Nanna 16 år, og da vor daværende
ungdomsleder Jonas skulle flytte på grund
af studier, spurgte jeg Nanna, om posten
som ungdomsleder havde interesse? Nanna accepterede efter nogen betænkningstid, men krævede, at Frederik, som arbejdede som pædagog, var i bestyrelsen som

suppleant samt var træner samtidig med
Nanna, blev og hjalp det første år. Alt gik
i orden, og Nanna startede som ungdomsleder 25/02/2010. Ungdomsafdelingen er
blomstret under Nannas energiske og
omsorgsfulde ledelse i de forløbne fire år.
Klubben kan i dag glæde sig over mange
friske og energiske ungdomsroere – og
Nanna er selvfølgelig stadig en af trænerne.
Nanna Vilen, 529, startet som roer i Furesø 01/04/2007, nu 7 år. I bestyrelsen
25/02/2010 = 4 år, afgået fra bestyrelsen
20/02/2014.
Tak til Stene
Stene ville ud at ro som 11-årig og har
været i klubbens lige siden. Det blev hurtigt klart, at Nils Henrik kunne ro stærkt –
rigtig stærkt. Rune Gärtner var kaproningschef og sammen med Jørgen Andersen trænede de Stene. I Hjelmsjöregattaen
2003 tog Nils Henrik samtlige medaljer,
og herefter begyndte makkerskabet med
Henrik Stephansen. Allerede i 2003 vandt
de danmarksmesterskaberne i dobbeltfirer
og dobbeltsculler. Stene og Stictor blev
bedre og bedre og stærkere og stærkere

og vandt alt som kunne vindes nationalt
og internationalt.
Nils Henrik Stene var et oplagt emne som
kaproningschef, og efter henvendelse i
vinteren 2011 og lidt betænkningstid accepterede Nils Henrik at tage posten som
kaproningstræner for Furesø. Dette samtidig med studium og betalt trænerjob i
Kraftcenter Lyngby og i bestyrelsen af
DRC. Nils Henrik Stene blev valgt på
generalforsamlingen i 2012 som kaproningschef. Det blev kun kort tid, da Stene
blev tilbudt jobbet som lønnet assistenttræner for landsholdet, og da der ikke må
forekomme inhabilitet, måtte Stene gå af
som kaproningschef hos os. Det blev således til to gode år som kaproningschef i
Furesø.
Nils Henrik Stene, 284, startet som roer i
Furesø 03/05/1999, nu 15 år. I bestyrelsen
28/02/2012 = 2 år, afgået fra bestyrelsen
20/02/2014.
Jeg takker på Roklubben Furesøs vegne
for alles indsats i bestyrelsen. Samtidig
glæder jeg mig over den indsats, I har
ydet for klubben. Tak.
Rohilsen Kim Andersen, formand
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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 til sommer.
Stof til bladet skal være
redaktionen i hænde
senest 10. juni 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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Klubkalender
Maj
onsdag 21. maj
lørdag 24. maj
lørdag 24. maj
søndag 25. maj
søndag 24. maj
onsdag 28. maj
fredag 30. maj

kl. 18:45
kl. 09:00
kl. 10:00
kl. 09:00
kl. 10:00
kl. 18:45
kl. 17:00

Tekniktræning 1 Seniorer
Roskole Nye roere
Outriggerskole, let øvede
Roskole Nye roere
Outriggerskole, let øvede
Tekniktræning 2 Seniorer
Ro– og hyggeaften Alle

Juni / Juli
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
mandag 23. juni kl. 19:00
fredag 11. juli kl. 17:00
fredag 25. juli
—
- søndag 27. juli

Lyngbytur Alle
Tekniktræning 3 Seniorer
Nattergaletur Alle
Brunch Alle
Ro alle søer rundt Alle
Sankthansroning Alle
Sankthansmiddag Alle + ledsagere
Ro– og hyggeaften Alle
Præstøtur Seniorer

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