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Skoleroning, både over og under vandet
Foto: Kim

Langturen til
Grønland
– en beretning
Da vi allerede havde "tabt hjertet til
Grønland", var vi ikke sene til at reagere,
da vi for 1½ år siden hørte om den første
ro-langtur på 14 dage i DFfR-regi til
Grønland i juli i 2014.

Der var ingen følgebåd. Al bagage, personlig og fælles, skulle med i bådene. Det
var en udfordring, og efter første rotur
måtte et stort bjerg af personlig bagage
efterlades i land, til roturen var slut. Alligevel var især 4'eren stadig så fyldt, at det
generede skiftet.
Bådene skulle naturligvis i vandet. Simpelt nok, men intetsteds er der broer at
lægge til ved, så det
var bare ud i Grønlands
kolde vand til knæene
2-3 gange om dagen.
Så vi lærte hurtigt en
rutine med: vadesko
på, op med bukserne,
lægge båd på bådruller,
ud med båden, ror på,
stuve bagagen, op i
båden, tørre ben og
fødder, på med rosko.
Men det var ikke så
slemt koldt endda.
Når mange er med, er
der også mange til at

Nedenfor nogle episoder/oplevelser fra denne
tur:
Bådene, fem 2'ere, en
4'er og fire kajakker,
blev sendt fra Aalborg i
en skibscontainer sammen med fælles grej
som telte, vanddunke,
værktøjskasser osv. Da
hovedgruppen ankom,
havde fortroppen på 9
tømt containeren og
roet bådene til et slæbested i havnen.
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bære. Og det er godt, når der er 2-3 meters tidevand i fjordene og kun få, ret stenede, "strande", hvor bådene skal bæres
ret langt op for at ligge sikkert.
Generelt havde vi godt vejr, endog blankvand. Men også fjordvind og modstrøm.
Det fik vi erfaret på den sidste 52 km's
dagstur, hvor vi, efter pausen efter 27 km,
ikke roede meget over 2 km i timen. Ved
19-tiden var der stadig 15-18 km tilbage
trods 3 timers roning. Så efter en barsk
krydsning med krappe, halvhøje bølger
skråt ind forfra blev det besluttet at gå på
land på det eneste mulige sted på strækningen. Bådene blev båret op, telte rejst,
og vi kom i læ for blæsten, og de mest
våde skiftede tøj. Over satellittelefonen
meddelte vi landholdet, hvor vi var. Da
tusmørket var ved at falde på, og vinden
ikke løjede af, blev det besluttet at overnatte og se vejret an til næste morgen. Vi
havde jo telte, soveposer m.m. med, så
det var ok. Dog kneb det med
"forsyningerne", så aftensmaden og morgenmaden bestod af i alt 2 skiver rugbrød/
mand. Næste dag var vejret bedre, så vi
kom af sted på rekordtid, og i Narsaq
ventede landholdet os med en fantastisk
brunch. En oplevelse og erfaring rigere.
Romæssigt var passagen af isfjorden
Qooroq den bedste oplevelse. Ud for isfjorden ligger en barriere på bunden, hvor
isbjergene hobede sig op i et tæt bælte.
Den dag var de lokales råd at gå bag om
barrieren, hvor vi kunne finde relativt
isfrit vand. Rådet passede, så vi roede
gennem isen på rad og række med kommandoer som: is til bagbord, is til styrbord, sæt-i, småt roning. Så her var vi tæt
på store og små isbjerge.
I Qassiarsuk (Erik den Rødes boplads)
holdt fåreavlerforeninFortsættes side 4

STOREvaskedag
er i år
Søndag 2. november
9.00 - 12.00
Alle bådene skal
spules og vaskes
grundigt, og alt
materiellet skal
gennemgås for
fejl og skader.
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
følgende slibesøndage
7.dec. / 4.jan. / 1.feb. / 1.mar.
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gen 90 års jubilæum. Folk var kommet til
langvejs fra for at feste. Der var gudstjeneste i kirken, islandske heste, der tøltede
i hovedgaden (den eneste grusvej), ringridning, kajakvendinger og anden akrobatik ved havnen og sidst på dagen stor fælles gril, hvor vi stegte vores tre lækre
lammekoteletter med kvan-grøntsager til.
Vi var også til kaffemik hos Laura, en 77årig fåreavlerenke.
Og så var der sejlturen til de varme kilder.
Pragtfuldt at ligge der i varmt vand med
udsigt til drivis mens den kolde vind susede om ørerne.
Helikopterturen fra Narsarsuaq ind over
indlandsisen med stop ved isranden med
flere millioner svirrende fluer.
Sejlads til Tvillingebræerne ved Bredefjord hvor vi kom i land og kunne lægge
hånden på indlandsisen.
Diverse gåture i Grønlands natur med
udsigt over dale, søer og indlandsis.
Vi så nordbo-ruiner som Brattalid (Erik
den Rødes boplads) med den rekonstruerede Thjodhildes Kirke, ruinerne af bispesædet Gardar i Igaliku, Hvalsø Kirkeruin,
den bedst bevarede kirkeruin i Grønland,
som vi roede ud til på en dagstur fra Qaqortoq (Julianehåb).
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Da roturen sluttede, lå kongeskibet Dannebrog i Narsaq. Det blev fejret ved, at
alle 6 både lagde sig i en halvcirkel om
agterenden af skibet og rejste årer, mens
der blev kippet med flaget, og Frederik og
Mary vinklede til os fra dækket.
Sidste dag skulle bådene på land og i container. Det skulle ske ved den kaj, hvor
Arctic Line's containerskib lastede, og
derfor var vi gået i bådene i god tid før
forventet sejltid. Det blæste direkte mod
kajen, og det regnede. Efter at have roet
rundt ud for havnen et par timer sejlede
Arctic Line endelig, og vi kunne så lægge
til ved den ca. 4 meter høje kaj, som var
forsynet med fendere af kæmpe traktordæk og nogle lodrette lejdere. Så var det
"bare" at få bådene ind i to stropper, som
hængte ned fra en stor gaffeltruck, undgå
at blive smadret mod traktordækkene og
til sidst at klatre op ad den lodrette lejder
til kajen. Det lykkedes. Men for mange en
grænseoverskridende oplevelse.
Det var en unik tur, som vi ikke ville have
undværet, men som næppe bliver gentaget set i lyset af den komplicerede logistik, det uberegnelige vejr og den afsides
beliggenhed.
Kirsten og Ole

Skal vi ro gennem sivene,
udenom eller hvad?
Til det spørgsmål er det naturlige svar, hvilke siv? For det sted, hvor
spørgsmålet oftest trænger sig på, er det sted, hvor der er en bevoksning
af smukke blågrønne sø-kogleaks over for roklubben. Kan det ikke være
lige meget, bare vi bliver enige om enten at ro igennem eller udenom?
Joh, men som med så meget andet kan det være berigende at se den store
variation, der ikke bare findes i dyreverdenen, men også når det gælder
planter.
Sø-kogleaks er en meget almindelig plante i rørsumpsvegetationen langs
bredderne af danske søer og åer og går ud på ret dybt vand ligesom tagrør (som heller ikke er et siv). At man netop finder sø-kogleaks i
Furesøen, er lige efter bogen, da Furesøen er en kalkholdig og næringsrig sø, hvilket er et egnet voksested for sø-kogleaks og tagrør (som altså
heller ikke er et siv).
I gamle dage høstede man sø-kogleaks mange steder for efter tørring at
flette dem til såkaldte sivmåtter, sivsko og søgræsmøbler (selvom de
hverken var lavet af siv eller græs).
Dette åbner helt nye muligheder for vinteraktiviteter i roklubben - hvem
vil ikke hellere sidde og flette end svede i en romaskine? Man ser for sig
en ny trend med hjemmeflettede sko til de gule og sorte rodragter, og
endelig kan vi så få nye møbler til roklubben …
Marianne Haarsted

Sø-kogleaks Scirpus lacústris
En sumpplante, der tilhører halvgræsfamilien. Den har runde bladløse stængler og kan
blive 2-3 m høj. Stænglerne ender med en forgrenet top med små, rødbrune aks med tvekønnede blomster. Blomster maj-juni
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En kort beretning fra tilskuer til verdensmesterskab i roning i Amsterdam,
august 2014
Amsterdam ligger få hundrede kroners
rejse fra København. Her blev der på
Bosbaan afholdt verdensmesterskab i
roning i de sidste dage i august.
En lille sluttet gruppe fra Furesø deltog,
de fleste på tilskuerpladserne og en enkelt
på banen, som sædvanlig Henrik, denne
gang i letvægtsdobbeltsculler med Jens
Noll Nielsen.
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Jeg har været til mange regattaer i Danmark, men aldrig oplevet noget så flot og
veltilrettelagt som denne. Alt forløb snorlige, alle starter afgik til tiden, og TVlyddækningen var helt i top. Alle kunne
følge med fra start og op igennem banen
på storskærme. Der var placeret et imponerende antal kameraer. Nogle kameraer
på biler som fulgte bådene på land langs
banen, andre kameraer monteret på både
som fulgte efter roerne, igen andre kame-

raer ophængt i wirer over banen samt de
stationære kameraer ved mål og start.
Tilskuerne sad på magelige stole under
overdækning med fin udsigt til opløbet.
Omkring området var der opstillet utallige
boder med rogrej, ergometre, reservedele,
både og alt, som har noget med roning at
gøre. Der var ligeledes salg af alle typer
mad- og drikkevarer. Ren luksus og passede man ikke på, forsvandt den ene euroseddel efter den anden ud af lommen.
Jeg vil ikke beskrive løbene, men blot
nævne, at Henrik og Jens nåede B-finalen
– var ganske få centimeter fra at komme i
A-finalen, og opnåede en femteplads.
Henriks foregående makker i LM2x Steffen Bonde stillede op i LM1x og vandt
sølv i B-finalen. Den sidste store danske
succes var letvægtsfireren, ”Guldfireren”
LM4, som til overdøvende bifald vandt
guld i A-finalen.

SUPPE-roning
Lørdag 25. oktober
kl 12.00
Som det er tradition, afslutter vi sæsonen med Supperoning på den sidste dag, inden vi officielt går over til
vinterroreglementet.
Et hold af bålpassere, indkøbere og
suppekogere vil igen i år stå for arrangementet.
Turen starter kl. 12.00, og man ror i
ca. 1½ time, 7-8 km, måske lidt længere, hvis man lægger kræfter i åretaget, hvorefter suppen er klar på
bålpladsen ved KolleKolle. Efter endt
suppespisning ror man de sidste 2½
km tilbage til klubben.

Vi kom torsdag og var der til A-finalerne
søndag, hvor vi tog aftenflyet hjem. Det
var en 100 % rooplevelse.
Den sidste glædelige nyhed er, at VM i
roning i 2015 afholdes på den smukke sø
Aiguebelette i Frankrig mellem Geneve
og Lyon.
På gensyn  Kim

Arrangementet koster 20 kr., som
medbringes i kontanter. Medbring
selv drikkevarer.
Der er plads til 38 deltagere, der ror
til KolleKolle, men hvis turen er overtegnet, er der alligevel mulighed for
at få suppe, idet man kan gå eller
køre til KolleKolle.
Ved dette arrangement fordeles
pladserne efter ”først til mølle”princippet, max 38 pladser.
På vegne af suppeholdet
Tilmeldingen åbner den 30. september 2014
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Sorø Regatta …
..noget med roning!
(en ”pårørendes” indtryk og tanker)
Som udenforstående i ro-sammenhæng
har jeg erkendt, at skal jeg se min Anette i
ro-sæsonen, så må jeg tage til Furesøbad!
Eller som nu denne weekend, helt til Sorø!
Det starter som vanligt med planlægning i
god tid! Faktisk måneder før, hvem skal
sammen, og hvem skal ikke sammen,
hvem kan, og hvem kan ikke og i hvilke
både! Det virker ret komplekst og kræver
lidt tålmodighed under de korte besøg i
hjemmet, hvor diæten indtages! Her har
jeg dog sat foden ned, vi får rigtig mad!
Under besøget i hjemmet skal jeg lige
opdateres på de sidste ændringer i planen,
eller er det flertal planerne, træningspro-
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grammet, egne fremskridt og tilbageskridt
såvel som de andres!
Så oprandt dagen, efter en uge med rotræning og pakke både! Gad vide om alle
masterroere kan andet end planlægge, rotræne og pakke både! Men altså, dagen
oprandt ... nå ja! Skal måske lige fortælle
om de 8 kg kartofler, der om fredagen
blev renset og lagt i poser! Sammen med
den hjemmelavede tzatziki i bokse lagt i
køletasker! Nok til en hel hær! ... Så oprandt dagen (igen), og vi ræsede ned ad
motorvejen langt uden om Roskilde Festival og lige ind i en trafikprop syd for København! Efter 2 timer med lidt kørsel og
meget trafikprop, smed vi bilen 100 meter
fra roklubbens teltlejr!
Boldspillene juniorer, henslængte seniorer, trænere, forældre og en pokkers masse både på land! Som udenforstående var
der ikke megen konkurrence at se her!
Det skulle da lige være om ”ikke” at samle en båd!
Pludselig vågnede en træner og bad en af navn
ukendt ungersvend om at
drikke noget vand! Det var
midt i et spændende kortspil! Træneren insisterede!
En god halv time senere
afbrød træneren igen kortspillet! Nu skulle der tales
taktik, så skulle årene ned
til broen efterfulgt af en
båd! Og pludselig flokkedes alle om udsigtsstederne
for at se ungersvenden ro i
ca. 3-4 minutter, og så
vendte og faldt alle tilbage i
de åbenbart vante positioner! Enkelte af de unge
havde opdraget forældrene
helt fantastisk! Forældrene
satte sig ned med hver de-

res Pad og forholdt sig helt stille! Modsat
trænerne der blev ved med at snakke om
vand!

selvfølgeligt og respektfuldt for den enkelte og for gruppen at bakke op. Og forældrene er jo godt opdraget, så de gør,
som ungerne siger!
Blev selv grebet af
stemningen! Når jeg
nu ikke kunne nyde
min øl og ikke aner
noget om rosport, så
kunne jeg jo bidrage
med megen sidde stille og lidt fotografering. Enkelte billeder
er med her, flere kan
ses på klubbens facebook-side, hvor også
Kim har lagt billeder
op.

Man bliver jo lidt tørstig med al den snak!
Som udenforstående mente jeg godt, at
jeg diskret kunne nyde en af de medbragte øl! Jeg er jo ikke sportsroer! Lige som
jeg fik ideen, vupti så var træneren der
igen med taktik, årer, båd og folkevandring ned for at se den næste ungersvend,
eller var det en pige, ro nogle minutter!
Over dagen gik det langsomt op for mig,
at det faktisk kræver noget så'n at være til
stævne. Der var faktisk hele tiden nogen,
som tilså bådene. Nogen fulgte op på programmet. Nogen lavede mad. Nogen bar
vand. Andre handlede. Men mest imponerende var urværket omkring dem, der
skulle ro. Der var hele tiden en stor opbakning og intens fokus på at hjælpe,
støtte og sikre, at alting virkede for
dem, som skulle ro.

Jeg er imponeret over det arbejde og den
organisation, der skal til for at holde et
højt niveau på det sportslige plan. Samtidig med at der er overskud til at hygge og
inddrage alle, som vil med i det gode selskab! Tak for en super hyggelig weekend!
Håber jeg må komme med en anden
gang!
Henrik, bedre kendt som Anettes påhæng ;-)

JULESTUE
i december

Set kryds i
kalenderen
Tid og sted kommer
på hjemmesiden

Ved nærmere eftertanke har alle trænet i
måneder til netop dette, det er ligesom
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Furesøroere kæmpede om guld, sølv og bronze
på en spejlblank Sorø Sø – medaljerne klirrede
ud over en stille sø!
Søndag formiddag – efter at vejrguderne
igen havde hældt rigeligt med vand ud
over det meste af Sjælland, mødte forventningsfulde begynderroere i alderen
10 – 16 år fra Bagsværd, Næstved, Odder,
Roklubben Furesø, Roklubben Stevns og
Roklubben Viking samt værtsklubben
Sorø for at kæmpe om medaljer i singlesculler, dobbeltsculler og dobbeltfirer
med styrmand.
Med hjælp fra trænere og forældre fik de
unge læsset de medbragte både af og rigget dem til, så de var klar til slaget på
vandet. Der blev spist madpakker og
drukket vand, og så var det tid for omklædning til klubbens rodragt, som flere
bar for første gang.
Alle løb startede ved Kongebroen, hvor
rodommerne René Andersen og Anders
Marquard guidede de unge roere, så de
startede på linje i de enkelte løb. Efter
startkommandoen var udfordringen at ro
de 500 meter til mål ved roklubben hur-
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tigst muligt og dermed komme først i
mål. På denne distance blev de fulgt af
årvågne sorøfolk i livredderbåden, som lå
midtvejs mellem start og mål. Kun en
enkelt gang var der brug for assistance: en
scullerpige fra Bagsværd ”fangede en stor
ugle” - væltede og blev hjulpet op i båden
igen og roede de sidste 50 meter i fin stil
til målstregen. Kun de flittige heppekor
og klapsalver forstyrrede stilheden!
Ved mål sad makkerparret Morten Frimann og rodommer Morten Thorving,
som sikrede, at der blev markeret med
lydsignal, hver gang en båd passerede
målstregen. Resultaterne blev noteret ned
til senere brug for bl.a. medaljeoverrækkelsen.
Eftermiddagen sluttede med fælles medaljeoverrækkelse i overværelse af mange
stolte forældre, bedsteforældre, ledere og
trænere. Malene Frandsen, Nordea Sorø,
var på pletten og uddelte 102 medaljer og
håndtryk. Jo nærmere afslutningen for

medaljeoverrækkelsen nærmede sig, jo
højere blev lyden af medaljernes klirren
fra de unge – jo større blev deres smil.
Furesøroerne Lauge Rønn, Clara Møller
og Kristine Hansen stillede alle op i både
singlesculler, dobbeltsculler og dobbeltfirer med styrmand. Furesøroerne lagde sig
i toppen, når det gjaldt om at vinde! I alt
blev det til:
Guld til Kristine i singlesculler.
Sølv til Clara i singlesculler.
Sølv til Lauge i singlesculler.
Guld til Klara og Kristine i dobbeltsculler.
Bronze til Lauge i kombinationsdobbeltsculler med Viking Roklub.
Guld til Klara, Kristine og Lauge i kombinations-dobbeltfirer med styrmand. Her
var vi så heldige, at Sorø stillede en båd
og styrmand til rådighed, og med en ekstra roer fra Viking kom dobbeltfireren
overbevisende først over målstregen.
Alt i alt en rigtig god regatta for de nye
furesøroere, som viser, at vi trods det at
være en lille klub, når det kommer til
kaproning, kan være med i toppen! Det
bliver spændende at se dem i fremtiden,
og vi håber, at klubben samt medlemmer,
trods de seneste store tab af junior-Aroere, forsat støtter op om ungdomskaproningen!
Tekst lånt af Merete Busk – Sorø Roklub

STANDERSTRYGNING
Lørdag
25. oktober
Kl. 16.00
Standeren nedtages, og dette
markerer afslutningen på årets
sommerrosæson.
Efterfølgende
inviterer klubben

Mange ro-hilsner fra
Kaproningstrænerne
Emil og Magnus
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Langtur til
Det Sydfynske Øhav
Vi var 14 forventningsfulde roere, som
mødtes torsdag aften i Svendborg til starten af ’Øhavsturen 2014’. De to undertegnede mødte sikkert op med ekstra sommerfugle i maven, første langtur med

vejrudsigt er sandsynligheden for en aflysning rimelig stor’. Ifølge de lokale kan
man ikke ro vest for Tåsinge over 6-7 m/
s. Ikke lige den besked man drømmer om
at få på planlægningsmødet, men pyt med
det, for vejrudsigten havde jo vendt sig,
og af sted kom vi.

Fredag var planlagt til at være SkarøBirkholm-Ærøskøbing-Drejø-Skarø-tur.
Ved I, hvad der er værre end at ro fra
Skarø til Ærøskøbing i
blæst og silende regnvejr? Det er at gøre det
på sin fødselsdag! Nu er
det jo sådan, at roere er
nogle kammerater, det
med regnen/ fødselsdagen blev i det store og
hele forbigået i tavshed
(blev kun nævnt sådan
rent en passant, ca. 180
gange).
Som ’nyslået’ langtursroer er det en grænseoverskridende fornemmelse at
ro ’ud i det grå’ efter et
kompas, hvilket bedst
Peter, Søren & Karen på vej mod Skarø torsdag aften. Det
var Peter og Søren som havde lavet alt arbejdet med planlæg- beskriver, hvordan vi
ning og koordinering.
kom nogle af strækninovernatning er noget særligt. Første ’ben’ på turen
var fra Svendborg Roklub, hvor vi havde lånt
både, til Skarø, hvor vi
skulle bo i det lokale forsamlingshus. Hvilken tur!
Lunt vejr, svag vind og
solskin - de 12 km til
Skarø, indkvartering, ost,
pølse og rødvin gik som
en leg. Helt glemt var de
sorte, sorte skyer, som
havde været i horisonten
på planlægningsmødet,
’med den nuværende
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Humøret var igen højt på turen hjemad, vinden havde lagt
sig, og det var tørvejr (Ole, Rolf, Lone & Karen).

gerne fra Tåsinge via Birkholm til Ærøskøbing i regnvejret, men det med kort og
kompas virker, frem kom vi.
Vi var alle meget våde, da vi ankom til
Ærøskøbing, men det viste sig, at Netto
var leveringsdygtig i tøj, og at de små
varmeapparater, man tørrer hænder i på
havnen, også kan anvendes til at tørre tøj,
så det lykkedes os at blive næsten tørre i
løbet af frokostpausen.

Tøj til tørre i forsamlingshuset.

Om eftermiddagen var
vejrguderne mere med os.
Det blev tørvejr, og vinden lagde sig, glemt var
formiddagens strabadser,
og efter en god rotur med
pause på Drejø og komfortabel medvind nåede vi
tilbage til Skarø, dejlig
middag og hyggeligt selskab.
Lørdag var Tåsinge rundtdag. Fortrædeligheder
kommer altid i flok. Dagens fortrædeligheder var
vind, en defekt åre (i en af

bådede) og senere på dagen, regn igen.
Der havde på turens to første dage været
lidt murren over et problem med en åre,
der ville grave. Rolf, Ole og andre på
holdet havde forsøgt at justere båden, og
undertegnede var faktisk af den naive
opfattelse, at det var løst, men, men, men,
sådan var det ikke (det viste sig efter
hjemkomsten, at problemet var, at manchetten på åren sad løs, og at hvert rotag
således i princippet
gjorde vinklen på
åren lidt værre). Det
at ro med en åre, som
vil grave, er en udfordring, men at gøre
det i bølger er meget
opreklameret. Vind
og åre til trods nåede
vi frem til Vemmenæs, hvor en velfortjent frokost blev
indtaget
(formiddagspausen
var blevet strøget, da
det viste sig, at den
havn, vi skulle ind i,
var uegnet).

Afslapning uden for forsamlingshuset efter endt roning
mens der ventes på maden.
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Strækningen fra Vemmenæs til Troense
gider vi ikke beskæftige os med (det begyndte igen at regne, og vi havde rimelig
kraftig sidevind), kun at det var en fantastisk oplevelse at runde pynten til Troense
og komme i læ for vinden, ro til havnen,
hvor der var pause. Efter et velfortjent
hvil tog vi sidste ben til Skarø. Der var
en del modvind og -strøm, så vi var glade,
da vi endelig nåede Skarø, og en god,
men også hård rodag var til ende.
Søndag startede med stille, silende regn.

Roturen, i alt 111 km
Efter en del ventetid opgav vi at vente på
tørvejr, smed al vores bagage på bagagevognen, som skulle fragtes med færgen
tilbage til Svendborg, satte bådede i vandet og drog mod Svendborg. Voila: solskin og smult vande. Søndagsturen tilbage fra Skarø til Svendborg endte med at
blive en rigtig søndagstur, meget svag
vind, tørvejr og strømmen i ryggen.
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Efter endt badning og frokost i Svendborg
Roklub var det endelig tid til at tage et
smut ned på havnen og hente vognen og
bagagen. Men ak, et eller andet var gået
galt med kommunikationen, og besætningen på færgen havde ikke foretaget sig
noget med bagagevognen (ud over at undre sig over at den stod der helt alene ved
færgelejet på Skarø). Efter omfordeling
af besætningen i bilerne kørte nogle af os
mod København, mens andre ventede de
3 timer, til færgen havde lavet en ny rundtur – og denne gang
havde den vor bagage
med. Lidt surt, men til
gengæld fik vi resterende et par hyggelige timer i Jettes Diner i
Svendborg.
Som 1. gangs deltager
på en langtur (altså af
dem med overnatning)
er der mange indtryk,
som har sat sig fast.
Kammeratskabet, det
sure, det sjove, regnen,
blæsten, vuet ud over
Det Sydfynske Øhav,
ville vi gøre det igen?
Ja, absolut, ingen tvivl
om det. Kun tre fejl på
turen, de to første er i
kategorien force majeure: vejret og den dårlige
åre. Men den tredie er
klart dårlig langtursplanlægning: Der var
alt, alt for få rødbeder. Spøg og rødbeder
til side, det var en god tur. Vi takker alle
Søren og Peter for en god tur.

Rohilsen Hanne & Karsten

Afklaring af økonomisk ansvar ved ture som
klubben godkender!
For Roklubben Furesø er problemet løst. Bestyrelsen gennemgik problematikken, undersøgte kutyme for DFfR samt andre klubber og traf nedenstående beslutning, som også
kan læses i bestyrelsens referat fra juli måned.
Bestyrelsen er enig om, at efter godkendelse af en langtur eller kaproning efter gældende regler sidestilles turen med roning i eget farvand. Således påtager klubben
sig det fulde økonomiske ansvar, såfremt der ikke er handlet groft uforsvarligt. Sker
der en skade, skal der udarbejdes detaljeret skadesrapport, som bedømmes af bestyrelsen. Skønner bestyrelsen, at der er handlet groft uagtsomt, overgår det økonomiske ansvar til turledelsen eller turdeltagerne.
Således er skader, opstået ved hændeligt uheld, dækket af klubben.
Både som Roklubben Furesø låner ud til DFfR langture kræves tilbageleveret i
samme stand, som de blev lånt ud. Denne forventning gælder også vore både, som
lånes ud til andre roere eller klubber.
Klubben undersøger fortsat, om der kan tegnes kaskoforsikring for både, der lånes i
andre klubber og udlån af vore både til ikke medlemmer.
Vedr.: Svar til Peter og Søren. KA sørger for dette.
Som det ses af bestyrelsens beslutning, dækkes alle uheld af klubben (af alle medlemmer), såfremt der ikke er handlet groft uforsvarligt. Vi ser dog helst, at der kan tegnes en
forsikring, men da de fleste skader sker ved roning i eget farvand, bliver præmien meget
kostbar. Derfor vil den mest økonomiske løsning være at fortsætte som hidtil med at
afsætte et beløb hvert år til køb af nyt materiel og belaste denne konto, såfremt der sker
uheld.
Kim
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Kanindåben 2014
Kanindåben 2014 løb af stablen i august, som den plejer. I år var der 10 nye roere, som
var af den overbevisning, at de også skulle være rigtige roere! Dette er jo noget, som
Kong Neptun sætter pris på, når han kommer forbi vores klub med sin dronning og slaver.

Det var som sædvanlig en festlig og fornøjelig forestilling, hvilket jo fremgår tydeligt af
de viste billeder, som også kan findes på roklubbes hjemmeside.
Jeg har talt med Kong Neptun efter dåben, og han var tilfreds med kvaliteten af kaninerne, og at de var villige til at udstå dåben med godt humør.
Kong Neptun vil dog gerne løfte sin fork advarende over for klubben og opfordre til, at
hvis der skulle findes nogle gamle hengemte kaniner fra tidligere år, at de kommer frem
af hullerne i 2015, således at de også kan komme til at kalde sig rigtige roere.
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De nye roere blev ved dåben givet følgende navne:
Mikkel Enrico Petersen 786
Acanthalburnus microlepis også kaldet
sortpandet løje.
Christina Daugbjerg 794 Acantharchus pomotis også kaldet muddersolfisk.

Grønland fotoaften i klubben
Ole Henningsen og Kirsten Lauritzen trak
fulde huse til deres beretning om sommerens grønlandstur. Nye og gamle medlemmer, vores verdensmester i singlesculler
og selv formanden fulgte spændt det underholdende foredrag med grundig billeddokumentation. Vi fik at se og høre, hvordan det er at ro mellem isbjerge i øde

Birgitte Skytthe 797 Acanthodoras spinosissimus også kaldet chokolademalle
Benjamin Eibye 787 Acantholabrus palloni også kaldet brungylte

Gitte Terp Henriksen 782 Acheilognathus macropterus også kaldet kæmpebitterling
Henrik Kjerrumgaard 790 Acipenser ruthenus også kaldet kødstør.

områder højt mod nord, hvor der en af
dagene var 52 km's roning uden landgang.
Jeg bed også selv mærke i en af oplevelserne, hvor roerne måtte søge nødhavn
pga. dårligt vejr og ikke havde anden for-

Iben Hansen 777 Agonostomus telfairii også kaldet femulte.

Sebastian Oskar Lützen 788 Agonus cataphractus også kaldet panserulk.
August Mathias Lützen 759 Alburnoides bipunctatus også kaldet strømløje
Tillykke med dåben og retten til at kalde
sig ”en rigtig” roer.
Bo J.

plejning end et par skiver rugbrød til
hver. Det minder om de spændende historier fra grønlandsekspeditioner, som bl.a.
Peter Freuchen har skrevet. Det er godt
nok nogle seje Furesø-roerne, som har
gennemført den tur! Gad vide, hvad de to
finder på til næste år.
Kirsten H.
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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 til december
Stof til bladet skal være
redaktionen i hænde
senest 15. november 2014
mail: furore@rofu.dk

SVØMNING
Svømmesæsonen starter igen i november.
Første gang bliver

LØRDAG 1. november kl. 12.00-14.00
i Farum Svømmehal
Jeg håber at se rigtig mange i år, nye som
gamle! Jens
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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
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B
Klubkalender
Oktober
Lørdag 25. oktober
Lørdag 25. oktober
Lørdag 25. oktober

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

Supperoning, alle
Standerstrygning, alle
Fællesspisning, alle ???????

November
Søndag 2. november kl. 09:00

Storevaskedag, alle

December
Xxxdag x. december kl. xx.xx
Søndag 7. december kl. 09:00

Julestue, alle (se hjemmeside for tid/sted)
Slibesøndag, alle

Januar
Søndag 4. januar

kl. 09:00

Slibesøndag, alle

Roning i sommersæsonen
Mandag, seniorer
Tirsdag, ungdom
Onsdag, seniorer
Torsdag, ungdom
Søndag/helligdag, alle
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kl. 18:00 (fra 1.10 kl. 17:00)
kl. 18:00 - kl. 20:00
kl. 18:00 (fra 1.10 kl. 17:00)
kl. 18:00 - kl. 20:00
kl. 09:00

