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GIGHOLDET &
TUREN TIL GENT
Redaktør af Furore, Kirsten Halsnæs, har
bedt mig skrive lidt om uheldet fra langturen til Gent. Det har undertegnede gjort
efter bedste evne.
Lidt om GIG-holdet
GIG-holdet blev skabt af Jørgen Olsen,
der som medlem af Roklubben Furesø i

Jørgen gik bort efter kort tids sygdom i
2011. Men GIG-holdet fortsatte sin aktivitet, med Thomas som nyt medlem.
GIG-holdets langture
GIG-holdet har arrangeret roning i farvande uden for vort daglige rofarvand.
Gruppen har været på tur på Øresund,
Esrum Sø, i Berlin 2013 og i år til Gent i
Belgien. Turene har foruden mange roede
kilometer, oplevelser og erfaring også
styrket sammenholdet og energien i gruppen.

2001 og med baggrund som kaproer ønskede at danne et hold som fysisk og psykisk havde samme mål med roningen. Det
blev til GIG-holdet! GIG-bådene er
outriggede med styrmand og er derfor
velegnede til instruktion af roere under
roningen. GIG-holdets mandskab blev
samlet midt på året 2009 og bestod af
Karl, Søren, Peter og Torben med Jørgen
som coach – og med Kim som afløser.

2014 Gent
Koninklijke Roeivereniging Sport Gent –
kaldet KRSG, er den klub, vi besøgte, og
som vore ture udgik fra. Klubben ligger
ved Belgiens nationale rostadion og er en
stor klub med en stor bådpark med fokus
på kaproning.
GIG-holdets første rodag i Gent var torsdag den 15. maj i smukt, stille og solrigt
vejr. Vi blev modtaget af vor kontaktper-
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son fra KRSG, Ronnie Evers. Vi fik udleveret vore to både, en ny plastic GIG-båd
og en noget ældre tysk træmodel fra omkring 1980. Efter klargøring af bådene
afholdt vi turleder-romøde med Ronnie.
Kanalerne og de planlagte ture blev gennemgået, og områder og sluser, vi skulle
holde os fra, blev udpeget. Vi blev anmodet om at undgå de store kanaler med tæt
trafik af store pramme og at holde os fra
lukkede sluser. Ellers var kanaler og søer
fri og sikre til roning.
Udstyret med kort, frokost og vand startede turen i to hold, et med Thomas som
styrmand og et med Peter. Ned gennem
banerne på rostadion og efter 750 meter
ind i en lille forbindelseskanal til Gents
omfattende kanalsystem.

roede vi vore både ind i en stor kanal under nogle store veje og efter et flot sving
videre ind i en bred kanal med stejle granitmoler på begge sider og en svagt skrånende græsklædt bred for enden.
Uheldet i Gents kanal
Peters båd var forrest, så vor båd og til
sidst en lille turbåd. Da vi rundede svinget under vejen og kom ud i lyset i kanalen, mødte der os et forunderligt syn. Båden lå tom uden mandskab og med Torben, Karl og Peter oven på vandet omkring båden. Vi fattede ingenting, da kanalsystemet overalt var flere meter dybt.
Hvordan kunne de gå på vandet? Peter
råbte til os, at vi skulle holde os væk, da
der kun var få centimeter vand over en

Efter en sen frokost fortsatte turen i den
indre by med middelalderborge og -broer.
Det dejlige vejr havde lokket mange mennesker udenfor på gader og broer og i de
små turistbåde i kanalerne. Sidst på dagen

bund af sten og brokker. Vi roede forsigtigt nærmere og så, at bunden pludselig
hævede sig dramatisk.
Båden havde fået slået et stort hul i bunden. Et hul som ikke kunne udbedres på
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stedet. Mandskabet blev enigt om, at båden ikke kunne repareres. Så Peter, Karl
og Torben trak båden på land, og vi aftalte, de skulle vente ved båden, til vi var
kommet retur til klubben i vor båd.
I trykket stemning roere vor båd tilbage
til KRSG og fandt hurtigt Ronnie Evers.
Efter en kort forklaring om uheldet handlede Ronnie hurtigt med at spænde en af
klubbens bådtrailere på mandskabsvognen. Thomas og Ronnie kørte efter båd og
mandskab. Vi modtog roere og båden
med stor lettelse efter nogen ventetid.

Da mandskab og båd var vel ankommet
til klubben, beskrev vi skaden og aftalte
møde med klubledelsen nogle timer senere. Efter et bad afholdt vi søforhør, hvor
vi beklagede havariet på båden og var
lettede over, der ikke var skade på roerne.
Ronnie og klubledelsen var skamfulde
over ikke at have fortalt os om denne kanal. Kanalen, vi var roet ind i, var under
udgravning for tilslutning til en af hovedkanalerne. Arbejdet havde ligget stille
nogle år. Klubben kendte kanalen, men
havde desværre ikke advaret os. Uden for
kanalen var der heller ikke advarselsskilte
eller andre tegn, som angav lavt vand
med sten.
Resultatet af havarimødet blev, at vi hurtigt blev enige om, at vi som lånere af
båden skulle betale for skaden. Da KRSG
havde en del at skylden, ville klubben
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foretage reparationen. Skaden blev anslået til 350 euro, og faktura skulle efterfølgende sendes til Roklubben Furesø.
Vi skiltes i god stemning over et godt glas
øl, som man gør i Belgien. Lederen af
klubben ville sørge for, der var en ny båd
klar til os til de næste dage. Turen fortsatte med et par dages fantastisk god roning
ovenpå den dramatiske start.
En varm tak til arrangøren af turen Thomas og til resten af mandskabet for nogle
dejlige dage på kanalerne i og omkring
Gent i Belgien.
Efterskrift
GIG-holdet har efterfølgende afsat beløbet for at imødegå faktura fra KRSG. Vi
undrede os over, at Roklubben Furesø og
DFfR ikke har klare regler for ansvarsfordeling efter uheld. Man kunne overveje,
at når klubben beredvilligt betaler for
skader på både i eget rofarvand, måtte de
samme regler gælde for klubbens roere i
andet farvand.
Som sagt ville det være naturligt, at ture i
eget rofarvand sidestilles med roning i
andre farvande. Når klubben godkender
styrmand i pågældende rofarvand (vor
styrmandsgodkendelse), må det ligestilles
med langtur, hvor deltagere godkendes på
samme måde (langture, styrmænd og roere). Roturen kunne være tur til Københavns Havn, Præstø, Silkeborgsøerne,
Fredensborg, Øresund, Sognefjord eller
en anden tur. Det økonomiske ansvar er
ligeledes uklart, når vi låner både ud til
afvikling af langture.
Kim (Tekst og foto)

HUSK
Præstøtur

Weekenden
25.-27. juli

Vi besøger vores venskabsklub
Præstø Roklub, og som sædvanligt
ror vi et par ture i Præstø Fjord og
rundt om Feddet.

Lyngbytur
Søndag kl. 9.00
7. september

En tur i vort daglige rofarvand,
gennem slusen ved Frederiksdal
til Bagsvær Sø og Lyngby Sø.
Tilmelding ikke nødvendig.

Havnetur
Søndag kl. 9.00
14. september

En rotur i Københavns inderhavn
med Sydhavnen, Frederiksholms
Kanal, Holmens område, Trekroner
Fortet samt Christianshavns Kanal.

Tilmelding på klubbens hjemmeside
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De nye kaniner
Forventningsfulde mødte vi op til Roskole nr. 2 i maj. Roskolen spænder over en
weekend, og lørdag morgen startede vi i
klubhuset, hvor 9 elever fik en grundig
introduktion til rosporten af Torben,
Flemming og Jørgen, som var vores instruktører.

Efter den teoretiske gennemgang forsatte
den praktiske undervisning i hhv. bådehallen og dernæst på søen. Hele weekenden fik roklubben den bedst mulige reklame, for vejret var super skønt og søen
blikstille.
Lynhurtigt var lørdagen overstået, og vi
gik hjem med hovedet fyldt med kommandoer og praktiske ting, som skulle
huskes til næste dag. Men alligevel ... en
følelse af god start, lettelse og glæde over
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ikke at have været årsag til, at nogen var
faldet i vandet, eller at en båd sank.
Næste morgen bød på nye udfordringer nu skulle vi prøve at skifte plads i bådene,
huske rytme i åretag og ikke mindst det
udvidede ordforråd -,kommandoerne.
Efter en hyggelig medbragt frokost på
kaninøen begyndte det hele at hænge bedre sammen, og nu havde vi været det hele
igennem, i hvert fald én gang. En stor tak

til vores meget tålmodige instruktører, der
blev udsat for lidt af hvert, fra os nybegyndere.
Men det stopper jo ikke der, - for selvom
man er nyslået kanin og er blevet frigivet,
er det jo øvelse, der gør mester. Så tak til
jer for en super velkomst på senioraftener
mandage og onsdage og søndag formiddage.
Sommerhilsner
Birgitte & Christina (Foto: Kirsten H.)

At huske når du ror outrigger
Så er sæsonen kommet godt i gang og alle vores både bruges flittigt. Det er jo en fryd og det som roning og vores klub handler om.
Herunder kan du finde lidt information som også er vigtig for at vores fælles brug af vores fælles både skal være så optimal som
mulig.
Ting der skal huskes i forbindelse med outrigger roning:
- Hvis du ror i en båd med sko, så skal du huske at have
sokker på! (sokkeøl er ikke noget vi deler) (og nej du
skal heller ikke have dine sko på i bådens rosko)
- Rullebanerne skal renses efter turen! (hver gang med
papir – så holder hjul og rullebaner længere)
- Stræberen er der ikke for at du skal støtte dig til den
når du går ombord og fra borde! (Den er der ene og alene for at stabilisere riggen og vil blive bøjet hvis du bruger den som støtte)
- Alle propper og luger skal lukkes inden turen begynder
og skal ligeledes åbnes når turen er slut! (båden skal
have luft)
- Hvis I/du fanger en ugle under turen, så stop bådenhurtigst muligt! (hvis der er stræber på riggen kan I/du
komme til at bøje den).
- Når årerne tørres, så tjek lige at der ikke er blod på
håndtaget!
- Båden skal selvfølgelig tørres ordentligt af efter hver
tur, uanset om den ligger på hylde, hænger i loftet eller
er på scullervognen!
- Husk der er grund til at der er tennisbolde på riggen,
så sæt dem venligst på når båden er lagt på plads!
Bo (materielforvalter) fra klubbens hjemmeside
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Forårs-brush up
Weekenden den 24. til 25. maj bød på det
årlige outriggerkursus for let øvede, og 8
forventningsfulde damer og en herre blev
modtaget af et helt nyt topkvalificeret
trænerteam bestående af 2 x Bo og Ole
Præst.

En noget sikrere fornemmelse
Selv må jeg nok sige, at jeg følte, at jeg
nærmest gennemgik et tigerspring, fra jeg
startede ud i sculleren lørdag og følte mig
meget usikker med nye superlette big
blades årer, og til Ole og Bo havde været
et par gange forbi i motorbåden. Hastigheden med sædet frem kom ned, armene
slappede af i fremkørslen, og årerne
kom sørme også både
pænt op og ned i vandet. Fantastisk, lige
pludselig gled båden
bare af sted og glemt
var den usikre fornemmelse.
Kurset omfattede også videooptagelser
med efterbehandling,
og der var godt nok
en del deltagere, som
lige pludselig godt
kunne se, hvorfor
båden engang imellem føltes ustabil.

Foto: Kim
Vi var alle på scullerniveau, så to dage
gik med intensiv dobbelt- og singlescullertræning, og heldigvis – pyh ha – viste
søen sig fra den milde side, og de eneste
bølger, som vi blev generet af, var fra
motorbåden og turbåden.
Der er vist ingen tvivl om, at vores instruktører har haft glæde af påsketuren til
Portugal, for der var fuldstændigt overblik over, hvad vi skulle øve hver især for
at blive bedre.
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Frygtløs nybegynder
En tankevækkende oplevelse var at se
min gamle kajakinstruktør Gitte gå ud i
sculler helt alene efter kun at være startet
i klubben her i foråret. Gitte iførte sig
redningsvest og erklærede så, at hun selv
ville finde ud af det henne omkring klubben, og at hun jo bare ville kravle op i
båden igen, hvis hun faldt i – sådan! Man
kan da også sige, at i kajak lærer man, at
det er en del af udfordringen at falde i
vandet.

Efter 1½ times roning, hvor vi vendte
hjemad, dukkede Gitte så op i sculleren
og roede glad af sted, og der var ingen
tegn på vandgang. Adspurgt om forløbet
kom der bare en kort kommentar fra aspiranten: "Nu har jeg mærket, hvad det er at
ro".

Ungdommen
på besøg
Første onsdag i maj startede ungdomsroerne deres nye initiativ med at komme på
et månedligt besøg hos seniorerne, og det
var godt nok en spændende og hyggelig
oplevelse for os alle. Se bare billederne,

der var da ikke mange, som ville have
forestillet sig, at man kunne sammensætte

En særlig stemning
Sjovt nok var det, som nok gjorde størst
indtryk på mig ved kurset, en helt speciel
stemning, hvor vi alle på en afslappet og
yderst kompetent måde arbejdede målrettet med vores roteknik. Instruktørerne
skabte nogle meget attråværdige læringsrammer, og man skulle næsten tro, at de
havde været på pædagogisk efteruddannelse, men det har der vel ikke været råd
til.
Kirsten H.

bådhold på den måde. En af de glædelige
oplevelser var også at se ungdommerne
spærre øjnene op, da de fandt ud af, at
seniorerne spiser kager efter hver roaften,
og man må også sige, at de unge mennesker gjorde en god og overbevisende indsats med at få ryddet bordet.
Kirsten H.
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Ro- og hyggeaften
I år er der planlagt 3 ro- og hyggeaftener,
hvor der i roklubben er mulighed for at ro
med efterfølgende fælles spisning i klubben.
Fredag den 30. maj var den første af slagsen, og Lone stod for indkøb og madplan
til dette arrangement, hvor der var tilmeldt 23 personer i alt.
Det startede med, at de mest friske mødte
op kl. 17, hvor der på sædvanlig vis blev
sat både. Rolf og jeg havde taget en fridag
og på bedste kokkemaner snydt og taget
på søen om formiddagen. Her mødte vi
Birgit, som var på søen med sine damer
om formiddagen - og igen kl. 17 gik hun
på vandet med et andet hold. Seje kvinde!
Efter fællesroningen fordelte de fremmødte hurtigt de forskellige opgaver mellem sig. Det blev snittet og blandet salater
og dækket bord, og de 2 Weber-grill blev
taget i brug.
Vi sad ude på terrassen og nød maden,
mens samtalen gik ved bordene. En rigtig
dejlig aften, hvor vi først krøb indenfor,
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da myg og sommerkulden blev for meget
af det gode.
De 2 næste arrangementer er planlagt til
den 11. juli og den 12. september, så du
kan stadig nå at være med :-)
Susanne

Hvorfor er de blå
klude snavsede, når
man skal bruge dem?
Svaret blæser ……...
i vinden!

Inriggerroning er ikke for mennesker
Mange topsportsudøvere benytter reflexzoneterapeuten og tidligere roer - Søren
Malling, der giver sine bedste råd til skadeforebyggelse for roere.
Søren Malling er tilknyttet Aurehøjklinikken i Hellerup, men arbejder primært som
reflexzoneterapeut for topidrætsfolk og
erhvervsfolk. Heriblandt mange roere.
(www.sorenmalling.dk)
Søren er oprindelig uddannet som zoneterapeut, læste senere anatomi på Københavns Universitet og tog så en overbygningsuddannelse i USA i ledmanipulation, den teknik som også kiropraktorer
anvender. Med hele denne basisviden i
bagagen har han udviklet sit helt eget
system, som han kalder Reflexzoneterapi.

Kontinuitet og basistræning er kodeordene
Søren er faktisk gammel roer fra begyndelsen af 80-erne, så han ved noget om
roning - og adspurgt giver han her sine
helt personlige tips til en generel skadeforebyggelse:
Kodeordet er: Kontinuitet! Sørg for at
lave det, du plejer. Skader opstår, når man
laver noget usædvanligt, f.eks. ror dobbelt
så langt, som man plejer. Lad være med
at give den pludseligt gas, men træn langsomt op.
Det andet kodeord er: basistræning. Sørg
for at være stærk og i god kondition. Opbyg kroppens muskulatur ved at gå i fitnesscenter, og sørg for hele tiden at belaste kroppen en lille smule mere, så ændrer
kroppen sig langsomt og kan klare en
øget belastning.

Foto: Kim 11

mennesker! siger Søren med et glimt i
øjet. Det er her, man ser hovedparten af
de skader, der sker, fordi man udsætter
kroppen for en skæv belastning. Igen og
igen beder man sin krop om at arbejde
skævt, man træner den i at gøre noget
forkert. Faktisk skal man ikke ro med
samme åre i mere end højst en halv time.
Så bør man bytte plads til modsat side.
Så er roning med outriggere langt mere
"sundt" pga. det lige træk. Men for begge
gælder det at benytte den rette teknik,
lave en langsomt stigende formkurve og
sørge for at styrke både knæ og ryg for at
undgå skader. Det er bare for ærgerligt at
starte sæsonen med en skade - og ligge
underdrejet resten af sommeren.

Specielt for roere
De fleste af klubbens medlemmer ved
sikkert, hvor skoen trykker, rent skademæssigt: ryg og knæ! Hvem har ikke haft
ondt i ryggen, når man har været på sæsonens første rotur?
Inriggerroning er i virkeligheden ikke for

Ikke under 90 grader
Egentlig fraråder man at bøje knæene
mere end 90 grader. Man udfordrer naturen. Det skal man selvfølgelig ikke sige
til roere, men det er en voldsomt større
belastning af hele strukturen i knæet, når
det når under den magiske rette vinkel.
Derfor må man styrke sine knæ så meget
som muligt. I fitnesscentret ved at træne
bag- og forlår, men
først og fremmest i
sin hverdag: brug
cyklen så meget, du
kan ....og tag trapperne, så ligger du
meget bedre i din
basistræning.
For ryggen gælder
det at styrke den så
meget som muligt.
Den suverænt bedste
øvelse er at ligge på
maven og løfte begge ben. Det er øvel-
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sen over alle øvelser. Så enkelt er det.
Tag 30 løft, hold pause et minut og så 30
løft igen. Det fjerner også mange andre
rygproblemer, man evt. skulle gå rundt
med.
Basisstyrke og masser af vand
Når solen skinner og blinker i vandet tidligt om foråret, kan de fleste ikke komme
hurtigt nok i gang. Men det er her, de
fleste skader sker. Det er jo ærgerligt,
hvis hele resten af sæsonen skal være
ødelagt, så et par måneder før er det en
rigtig god ide at gå til gymnastik og i fitnesscentre og opbygge en generel basisstyrke.
Egentlig behøver man ikke varme op før
en rotur, bare man sørger for at tage den
med ro de første ti minutter. Så varmer
man op undervejs. Øger man tempoet
med 10 %, stiger belastningen af musklerne med 20 %. Det er klart, at man bliver
skadet ved en pludselig voldsom belastning. Kurven stiger eksplosivt i forholdet
1:2.

Åbne vinduer
Ligesom det er vigtigt at drikke, før man
ror ud på bølgerne, så er det lige så vigtigt
at spise noget inden for den første halve
time efter, man er kommet i land. Da er
musklerne nemlig som åbne vinduer: de
er meget mere modtagelige for næringsstoffer og optager dem øjeblikkelig. Men
efter 1 time er de lukket til igen.
Det er en god ide at have en lille madpakke med proteinholdig mad med, f.eks. en
rugbrødsmad med kød- eller ostepålæg,
og drik også gerne en kakaomælk. Den
indeholder mange proteiner og nogle kulhydrater. Men hold dig fra sportsdrikke
og andre sukkerholdige sager.
Når skaden er sket
Når man kommer hjem, er det heller ikke
nødvendigt at strække ud, medmindre
man har nogle bestemte steder, hvor man
har tendens til skader (f.eks. ryg, knæ,
akillessene). En effektiv udspænding skal
vare 40 sekunder.
Men er skaden sket, så sørg for at give
kroppen de optimale betingelser: hold
pause. Og når du skal restitueres, så sørg
for så megen fysisk aktivitet som muligt uden at det gør ondt, f.eks. at cykle, hvis
du har et dårligt knæ.
Alt andet er bedre end at ligge på sofaen! ...siger Søren Malling og ønsker en
god og skadefri rosæson.
Kim

Derimod er det uhyre vigtigt at sørge for
at drikke godt med vand, inden man ror
ud. Det er sådan, at mangler man 1 %
væske, så mister musklerne 10 % styrke.
Det er for sent at drikke undervejs. Væskebalancen skal være i orden inden.

(Klippet fra DSR, blad, nr. 1 2014, med
tilladelse fra Søren Malling)
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Sankthansaften i/ved Roklubben
Igen i år var der godt fremmøde på klubbens terrasse med udsigt til bålet.
Vejret var som det skulle være, ingen vind og ikke for koldt.
Kim har fanget stemningen ved Furesøbad.
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Stadig nye anvendelsesmuligheder
for en ”åre”

Fredags ………...

Næste fælleroning
med efterfølgende spisning
er planlagt til

fredag den 11. juli
Husk, at disse arrangementer er afhængige af, at
(og det
er ikke nødvendigvis ”nogen andre”)
planlægger og indkøber til aftensmaden..og at
hjælper til på dagen….!

”nogen”

alle

Kunne brovagten
ikke vaske broen så
den ikke altid er fyldt
med ”andemøg” ?
15

Brunch
Brød og Bær
Sommer og Solskin 
Efter en dejlig søndagstur blev terrassens borde og bænke hurtigt optaget af sultne roere.
Traditionen tro ventede der os en lækker brunchbuffet med hjemmebagte brød og boller,
æg og bacon, diverse oste, pølser og pandekager …uhm!
Ja, og frugt skal der til, denne gang suppleret med hindbær på flaske – sikken en overraskelse.
– der er noget med roere og balance, der skal være balance i båden, men også på bordet!
En dejlig buffet, hvor der netop var en god balance, mellem det sunde og det ”usunde”.
Det er den brunch, vi har glædet os til hele vinteren!
Tak skal I ha’.
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Tak til Flemming, Birthe, Henning, Gitte, Anni & Jan, som stod for det hele.
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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.

Et brønddæksel
En opmærksom roer ser ”årer” overalt.
Her fra Lyngby-Taarbæk Kommune.
”Årerne” på dækslet symboliserer
det oprindelige fiskeri i Taarbæk.
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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 september.
Stof til bladet skal være
redaktionen i hænde
senest 15. august 2014
mail: furore@rofu.dk

Klubbens Bestyrelse
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
Kirke Værløsevej 47, 3. tv.
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

m.m.

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
19

B
Klubkalender
Juli
Fredag 11. juli
Fredag 25. juli
- Søndag 27. juli

kl. 17:00
—

Ro– og hyggeaften, alle
Præstøtur, seniorer

August
Onsdag 6. august
Onsdag 13. august
Lørdag 16. august
Lørdag 16. august
Onsdag 20. august
Lørdag 23. august
Søndag 24. august
Torsdag 28. augustSøndag 31. august

kl. 18:45
kl. 18:45
kl. 14:00
kl. 18:00
kl. 18:45
kl. 10:00
kl. 09:00

Tekniktræning 4, seniorer
Tekniktræning 5, seniorer
Sikkerhedsdag, alle
Kanindåb, alle
Tekniktræning 6, seniorer
Styrmandskursus 2, alle
Styrmandskursus 2, alle
Klublangtur, Svendborg, seniorer

September
Søndag 7. september kl. 09:00
Fredag 12. september kl. 17:00
Søndag 14. september kl. 10:00

Lyngbytur, alle
Ro– og hyggeaften, alle
Havnetur, alle

Roning i sommersæsonen
Mandag, seniorer
Tirsdag, ungdom
Onsdag, seniorer
Torsdag, ungdom
Søndag/helligdag, alle
20

kl. 19:00
kl. 18:00 - kl. 20:00
kl. 19:00
kl. 18:00 - kl. 20:00
kl. 09:00

