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Skoleroning, både over og under vandet
Foto: Kim

De mange muligheder
i klubben

Min beretning fra rosæsonen 2014.

outrigger til tekniktræning i sommeren
2013. Udfordringen tog jeg op, fordi jeg
ville ro med 2 årer, og fordi jeg gerne
ville ro konkurrence. Som ”babyen” (læs
den yngste) i masterteamet fik jeg kam til
mit grå hår. Om håret er blevet mere gråt,
må andre vurdere!

Det startede i vintersæsonen 2013/2014.
Her deltog jeg i vinter-seniorroning og
rospinning. Her begyndte min udfordring.
Jeg var af den opfattelse, at eftersom jeg
havde roet i en del år, var jeg en rimelig
god roer, men men men! Faktisk roede

I starten tænkte jeg, hvem vil ro med en
nybegynder! Det var der heldigvis flere,
som ville, og det var helt fantastisk. Under kyndig instruktion og træning 3 gange
om ugen kunne jeg snart mærke, at jeg
rykkede mig - lidt efter lidt. Roskolen var

jeg helt forkert! Rospinning såvel som
senior/masterroning bød på en del tekniktræning, så jeg fik rettet teknikken og
senere på sæsonen selve åretaget.

rigtig godt. Jeg fik rettet åretaget og lidt
her og der. Det gav blod på tanden, og jeg
tilmeldte mig den første tekniktræning i
single-sculler. Det er/var en god træning i
balance og åretag, selvom jeg fik flere
helt ufrivillige badeture i Furesøen. Dog
kom sculler-retten i hus.

Fordi jeg deltog med stor interesse og
viste stor fremgang, blev jeg spurgt, om
det havde interesse for mig at ro konkurrence. Dvs. om jeg ville deltage i masterroning! Jeg havde haft et par ture i gig/
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Min første regatta var på Bagsværd Sø,
her fik jeg instruktionen, Anette ”træk
åren helt op til brystet, følg med og slap

af”. Natten inden løbet drømte jeg om de
3 ting. Jeg fik prøvet mit første løb i en
dobbelt-firer og fandt ud af, hvor sjovt det
var og samtidig, hvor langt jeg havde
igen. Så’n rent teknikmæssigt, men en
rigtig god oplevelse. Resultatet kunne
være bedre. Men det, at de mere erfarne
ville ro med en nybegynder, var rigtig
stort!

Resultatet af
motionsturneringen

Næste regatta var i Sorø; her gik det meget bedre trods meget vind og en lidt dårlig start. Vi blev nr. 3 ud af 12 dobbeltfirere. Jeg kunne ikke lade være med at
være lidt stolt over egen og teamets indsats!

Så foreligger resultatet af
motionsturneringen. Roklubben Furesø lander på en
hæderlig tredjeplads. Kun
500 km mere tilsammen ville
have bragt os op på andenpladsen.

Copenhagen Harbour Race var min sæsons sidste regatta i inrigger. 6,5 km for
fuld udblæsning i et fantastisk vejr - 15
grader, næsten vindstille og solskin! Nu
skulle man tro, det var sommer, men det
var faktisk den 11. oktober. Resultatet
blev en 6. og 15. plads. God indsats af de
2 hold.
Det har været en udfordrende og fantastisk rosæson for mig. Stor tak til masterroerne for at åbne op for en nybegynder,
der ville prøve kræfter med outriggere.
Tak til rospinningsholdet for god motion
og stemning, glæder mig til kommende
sæson. Også tak til seniorroerne, når jeg
havde brug for en hyggetur.
I det hele taget tak til jer instruktører,
medlemmer og frivillige for at gøre klubben til det, den er. Jeg nyder at komme i
klubben og bruge de mange muligheder,
der er, og glæder mig til næste træning.
Mange rohilsner
Anette Kyster

”Roklubben Furesø rykker
en enkelt plads tilbage og
slutter dermed som nummer tre, men ellers er Roklubben Furesø altid god
for en topplacering. Det er
ikke plovfurer, der er på
Furesøen, men furer efter
robådene – lyseslukkere
vil kalde dem for bølger,
men det er bådfurer”.
Klip fra DFfR’s hjemmeside.
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En historie om en af
Furesøens særlige
beboere
En af de særlige oplevelser, som heldigvis
mange af os har haft på en rotur, er at se
den sjældne smukke isfugl med sin skinnende metalblå farve. Når man ser en
sådan skønhed i et kort blik, kan man
komme til at tænke på, hvad der gemmer
sig inden i sådan en lille størrelse. Det fik
jeg et spændende og rørende bud på, da
jeg for nylig læste en lille historie om
isfuglen, der er en del af Johannes V. Jensens antologi Skovene fra 1916. Historien
er en del af en rejsebeskrivelse fra forfatterens tur til Sydøstasien.
Jeg vil gerne dele den lille historie med
jer og har taget teksten direkte fra den
originale gamle bog, hvor gamle stave- og
skrivemåder er bevaret.
Johannes V. Jensen skriver:
"Her skal fortælles om Isfuglen. Oppe i
Skovene havde jeg en Dag vingeskudt en
smuk Isfugl, og da den ikke fejlede andet
end at den ikke kunde flyve havde jeg sat
den i Bur for at beholde den. Buret var
ganske lille, Matti havde flettet det af Siv.
Jeg havde den med ned til Birubunga, og
paa hele Rejsen sad den i sit Bur paa Fordaekket af Baaden og stirrede ufravendt
op mod Skovene, hvorfra den var. Og da
den ikke kunde se dem mere, stirrede den
væk i Retningen af Skovene; den havde
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Talent, den var paa Vej til et Aandsliv,
tydeligt nok.
Isfuglens Bryst er blaat med et saa skuffende Lys, at den ganske ligner tyk, gennemskinnet Is. Der sad den som en frisk
og funklende Isklump fra Fure Sø eller fra
et Absinthglas i en Kafe, der sad den som
selve Kuldens Fortætning og tav og stirrede ud mod sine Skove med de smaa indefrosne øjne. Det lange røde Næb vendte
sig som et Kompas mod Hjemmet, som
en blodig Kniv af Laengsel, der var traadt
ud af det stædige Hoved. Og med sine
stride Nakkefjer saa den rigtig ud som en
Luseknækker af en forhungret Poet, der er
bleven smækket op ad en Væg i et af de
smaa afsides Degnekald, som har Nations
Rettigheder der hejt oppe under Nordstjernen.

Den værgede sig ved at tage Naering til
sig under hele Nedturen, den vilde ikke
leve, lod det til, den sad bare stivnakket
og uden Kvalm forresten med sin lille
rimede Isse imod Burets Loft og stirrede
ud efter den tabte Dal. Det var en pauver
Adspredelse at stikke en Finger ind til den
for at pirke ved Selvopholdelsesdriften,
den hakkede jo nok ud af gammel Vane,
men der var ingen Kreefter i Naebet; det
lignede mere et vemodigt Kaertegn, naar
den bed. Den lukkede Øjnene, naar den
hakkede, og det er et daarligt Tegn.
Da jeg kom til Birubunga, indsaa jeg, at
Isfuglen ikke lod sig taemme. Der kom

aldrig noget nyttigt ud af den Laengsel
der. Og der var jo for lidt til at drive en
Frelsens Hier eller en Nordpolsekspedition med. Altsaa gav jeg min Fugl Friheden.
Det var med blandede Følelser jeg gjorde
det, for Vingen duede jo ikke paa den, og
hvad skulde der egentlig blive af den,
naar den nu kom ud paa det Uvisse. I Buret havde den ganske vist ikke villet laegge sig Mave til, men der var den dog sikker mod Farerne i den store Verden.
Jeg slap Fuglen ud nede ved Flodbredden
og stod og ventede lidt for at se, hvad den
vilde slaa ind paa. Det fik jeg straks at se.
Den begav sig øjeblikkelig paa Vej op
mod Skovene, uden at vende sig en eneste
Gang, den satte øjeblikkeligt af mod

Hjemmet - tilfods! Ja den gjorde. Det var
til at tudbrøle over, og jeg vilde ogsaa
have graedt, hvis jeg havde kunnet for
Grin.
Der skridtede den kraftig afsted langs
Flodbredden paa sine smaa røde Stæreben, højre, venstre, to Tommer ad Gangen, under bestemte Vrik med Stjærten,
som afstod den aldrig fra sit splittergale
Forehavende! Da den var kommen ti Alen
bort, vendte den Hovedet og saa sig tilbage under den trygge Felelse af at vaere af
Syne, og derpaa lagde den sig igen frem
paa sin Vandring og slugte med største

Lyst Tomme for Tomme af Vejen hjem.
Det kunde man kalde Tro!
Hjem vilde den Fugl! Og da den virkelig
tilbagelagde en Alen i Minuttet, maatte
den jo ende med at gaa treds i Timen eller
et lille Bøsseskud om Dagen. Den vilde
blive en gammel Fugl inden den kom
hjem, den vilde, er jeg bange for, dø undervejs og tage en skøn Drøm om Dalen
hist oppe med sig i Graven.
Aa, min Isfugl, alle Skovens Dyr ler af
dig, naar du kommer der anstigende paa
Apostlenes Heste! De glemmer at holde
Maaltid paa dig, for du er en Kuriositet,
men du bliver Skiven for deres Lystighed
og Ynk. Jeg ser Tigren smile, saa Solen
knitrer i de onde Knurhaar, jeg forestiller
mig Elefantens Tendebrel og samtlige
Abers Ritsch-Ratsch-Rutsch, naar du toner frem støvet paa Taerne og med dine
uoptøede Øjne. Næsehornet vil faa en
Ligtorn mere i Ansigtet af Grin. Fiskene
du plejede at være en Fare for vil hoppe
ud af Vandet af Naesvished. Men Uglen
vil græde. Ja, og Krokodillen vil snappe
med Saksen og græde sagte Taarer.
Min Isfugl - Ohej - jeg glemte at sige dig
noget. Det er forkert det hele, du er skruppet alt for tidligt hjemad, for du laenges jo
endnu! Og Hjemve er nu den sidste
Grund til at man skal rejse hjem, mærk
dig det! Kom hellere tilbage til Buret
straks, hvis det er af Laengsel, du vender
Næbet hjemad, min Isfugl!"
Kirsten H.
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Indkaldelse til generalforsamling
Bestyrelsen i Roklubben Furesø indkalder - i henhold til lovens § 12 - til ordinær generalforsamling, som afholdes

Torsdag den 26. februar 2015 kl. 19.00
i mødelokalet, Furesø Marina
Frederiksborgvej 101, 3500 Værløse
I overensstemmelse med lovens § 12.2 er dagsordenen:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning for det forløbne år
3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse
4. Kassereren fremlægger budgetforslag til orientering (iht. lovens § 7, stk. 1)
5. Indkomne forslag (iht. lovens § 12, stk. 3), se bilag 1 (nederst).
6. Valg af bestyrelse (iht. lovens § 9, stk. 1, 2 og 3)
På valg i ulige år er: Formand, Rochef & Kaproningschef (alle genopstiller).
7. Valg af 2 suppleanter, 2 revisorer og 1 revisorsuppleant (iht.lovens § 9,stk. 4)
8. Eventuelt
Efter generalforsamlingen:
Kilometergæt
Kilometernåle og gaver for 2014 uddeles
Uddeling af ”Holtepokalen”
Der serveres kaffe/te og kage.
Øl og vand kan købes i baren til restaurantens sædvanlige priser.
Klubbens regnskaber for 2014 ligger til gennemsyn fra 8 dage før generalforsamlingen
på medlemsdelen på hjemmesiden.

Furesø, den 24. november 2014
Bestyrelsen

Bilag 1:
Vedtaget på bestyrelsesmøde april 2014: § 7, stk. 1 ændres til: ”Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen. Eventuelle differencer reguleres efterfølgende. Bestyrelsen har bemyndigelse til
at bevilge nedsat kontingent for særlige grupper eller enkeltpersoner.”
Forslag til lovændring motiveret af: Gitte Schack, Bo Jystrup, Helle Torp Eklund, Henrik Rong,
Kim Andersen, Johan Friberg Sørensen, Torben Sørensen, Karin Beck, Lasse Hegner.

6

Høns
n hær af
e
i
g
je
roede
d
En aften høns fra Birkerø
s
li
B
,
fart
Bange
om i fuld
k
n
e
g
n
rart
i
Æll
’ det var
e
k
k
i
s
e
n
De sy
lok
t-hvide f
r
o
s
e
r
o
t
k
Den s
ndig amo som et skiv
æ
t
s
ld
u
f
k
Gi
ha’ føltes
å
siv
m
n
e
g
ly blandt
Ællin
e
t
g
ø
s
g
p-o
De fløj o
(Tina)

Det er aldrig for sent
En aften nød jeg godt af, at alle brovagter var mødt op og derfor lod Mette gå ud med
Merete og mig. Vi roede, i hver vores singlesculler, til bugten ved Høje Klint, og her
blev vi coachet af vores master-verdensmester.
Det er aldrig for sent at lære mere, og særlig et lille trick synes jeg var både sjovt og meget lærerigt, så det vil jeg gerne dele.
Alle er sikkert blev mødt med ”du stikker årerne for dybt”, det gi’r ubalance i båden.

Prøv næste gang, du ror, at se hvor langt op dit åreskaft er vådt – det ses særlig tydeligt
på årer med sorte skafter. Det er en lille simpel iagttagelse, vi hver især kan gøre, og på
den måde afsløres det, om instruktøren/rokammeraten har ret, når vedkommende siger:
”du stikker årerne for dybt”.
Tak til Mette
Tina
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Materialekursus i
Roklubben Furesø
Skvatbord, kølsvin, gearingstal og spændholt er nogle begreber, som for mange
roere er sort snak.
Jeg tror ikke, at man bliver en bedre roer,
hvis man kender disse ord.

Men det giver et indtryk af og en bedre
viden om, hvad det er, man sidder i ude
på Furesøen og ”tæsker” derudad.
DFfR (Dansk Forening for Rosport) afholder regelmæssigt materialekursus i
vores roklub. Deltagerne kommer fra hele
landet og har forskellige forudsætninger.
For eksempel har Hellerup Roklub - både
herre og dame - mangel på flittige og ansvarsfulde hænder til at vedligeholde deres flåde. Derfor mødte de talstærkt op for
at få de nødvendige tips og råd om vedligehold.
Kursusleder var vores egen Jørgen Andersen (medlem nr. 3), som med sin store
erfaring og ekspertise ledte os gennem
kurset. Det er selvfølgelig begrænset,
hvor meget man kan nå på en weekend,
men tempoet var højt, og der var meget,
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som skulle øves og gennemgås. Vi kom
faktisk vidt omkring med vedligeholdelse
og reparation.
Blandt de øvelser vi havde skal fremhæves, at vi fik lov til at snedkerere og lime
en ny ”næse” eller stævn, sætte beslag –
endehager - på en tværstok, reparere glasfiber samt udføre nedslibning og omlakering af bord.
Det var alt i alt et meget omfangsrigt kursus med et højt tempo og en fast, men
venlig ledelse.

Alle deltagere gik fuldt og helt op i øvelserne med meget stor entusiasme, der var
nærmest kø ved de forskellige discipliner,
især nedslibning af bord.
Morgenfruerne Bente og Mette sørgede
for en fremragende (rating fra evalueringsskema) forplejning med morgenmad,
frokost og varm aftensmad tillige med
kaffe, kager og frugt ad libitum.
Jens Chr. Støvring (Foto: Bente)

Hvordan bære ”et par” årer!
Vi har jo alle lært, at årerne til en inrigger
bærer man én ad gangen med årebladet
forrest og til outrigger to årer ad gangen.
Kim var til VM og fangede disse trænere,
der flyttede rundt på årer. Det kunne selvfølgelig ikke ske i roklubben Furesø,
eller?
Foto: Kim
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Sæsonafslutning
da mørket
overmandede os

livligt rundt om bålet og den dejligt store
suppegryde. Vi blev også trakteret med
Peters hjemmelavede kryddersnapse –
den røde til damerne og den klare til herrerne – og ganske mange blev tændt på
ideen om selv at skulle til at lave sådan
nogle.

Sidste lørdag i oktober måtte vi så til det
– rosæsonen skulle afsluttes og standeren
ned. Det føltes lidt mærkeligt, at roningen
allerede skulle slutte, bladene på træerne
var knapt nok gule, luften var lun, og hvis
det ikke var for de korte dage og skiftet til
vintertid, ville jeg straks have foreslået
bestyrelsen, at vi skulle fortsætte mindst
en måned endnu.

Underligt nok manglede formanden og
resten af gig-herreholdet ved suppen. De
var ellers set af mange rundt omkring
klubben allerede tidligt på dagen. Jeg selv
mødte sågar Peter og Thomas gående
henne fra stranden, da jeg skulle ud i kajak, og til spørgsmålet om, hvad de lavede
der, var svaret blot: "Vi går en lille tur".

Heldigvis kunne vi dog nyde den traditionsrige supperoning, formandstalen og en
flot pyntet og velforsynet reception, som
Morgenfruerne stod for.

Først under suppen faldt tiøren for mig
godt hjulpet på vej af lidt sladder rundt
om bålet. Herreholdet var igen blevet
ramt af et "uheld", hvor de var endt i det
våde element. Hvorfor er det mon altid
dem, som det går ud over?

Formanden manglede
Supperoningen plejer særligt at stå i fællesskabets tegn, og snakken gik da også
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Edderfuglen var blevet overskyllet af
bølger og var sunket med herrerne i oppe

i bugten ved Birkerød, og under supperoningen fik herrerne så lov til at låne motorbåden og tage op og hente båden hjem.
Det er godt, at formanden er god til at
styre motorbåden, og at det var helt klart

vejr i modsætning til et tidligere år, hvor
herrerne under brug af motorbåden i tæt
tåge endte i den modsatte ende af søen,
end hvad var tiltænkt.
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Alt i alt et godt bidrag til underholdningen.
Superaktivt år
Formandens tale ved standerstrygningen
lagde vægt på de mange aktiviteter, masser af kilometer, mylder af mennesker
dagen lang og aftenen med, og også kaproerne har haft gang i aktiviteterne, som
Helle lidt senere fortalte om. Og sådan
fortsætter det faktisk også her i vintersæsonen. Ergometrene snurrer, spinning er
kommet på programmet, endda med overbooking, svømmehallen er pænt besøgt,
og kaproerne knokler, så sveden driver.
Nu mangler vi bare lidt mere dagslys, så
vi kan komme på vandet igen, temperaturen har da i hvert fald ikke været en hindring, så mon ikke vi får en mild vinter,
og måske kan vi tyvstarte sæson 2015.
Kirsten H. (Foto: Henning A. )

VinterroRET
RET til at ro RET til en båd?

HUSK
Julestue-hyggeaften
Torsdag den 4.12. kl. 19.30
på Furesø Marina.
Vi starter med bankospil med som sædvanlig fine præmier, derefter er der æbleskiver og gløgg, og vi slutter med lidt
sang og gaveudlevering.
Til gaveudlevering er der jo behov for
gaver, så alle skal medbringe en gave til
en værdi af ca. kr. 25,-.
Pris kr. 50,- pr. person, ved indgangen.
Mange hilsner Morgenfruerne
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Vintertræning i Roklubben

Så er der kommet gang i vintertræningen i roklubben. Her
er nogle stemningsbilleder fra
en mandag aften i rohallen.
Bemærk det gode samarbejde
mellem unge og ”gamle”, når
der skal laves øvelser på
gulv.
Foto: Kim
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Store Vaskedag
Mange friske roere var mødt op til vinterens første ”slibesøndag”, også kaldet
”Store Vaskedag”. Efter indtagelse af
materielforvalterens indkøbte morgenmad, blev bådene skilt ad og hvert et hjørne? renset, vasket og tørret.
Husk, at hvis du ikke nåede at deltage
denne søndag, så er der slibesøndag den
første søndag i hver måned, se kalender.
Foto: Kim
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ROSPINNING
Så er vintersæsonen i gang og dermed også muligheden for at ”gå til rospinning”. Men
hvad er så det der Rospinning!?
Vi er vant til at ro i takt, når vi er på vandet, og det at ro i takt er også essensen af
rospinning. Som rospinningsinstruktør vil vi være tagroer/stroke, og takten følger musikkens rytme.
Ergometerroning har hidtil mest været en træning for kaproere. Mange roklubber har
været halvtomme om vinteren, og kun aktiviteter som bådklargøring og julefrokost har
fået folk i klubben. Det har rospinning ændret. Nu har mange roklubber flere hold om
ugen, og det har givet liv i klubberne. Ergometerroningen har ændret sig fra at være
noget for de få roere til en motionsform, hvor alle kan være med.

Foto: Kim
Rospinningstimen er opdelt i 5 hoveddele:
* Velkomst, gennemgang af indhold af dagens træning, ca. 5 min.
* Opvarmning med tagopbygning (tekniktræning), ca. 10 min.
* Træningsprogrammet til musik med varierende tempo fra 24-34 tag pr. min.,
i 20 til 25 min.
* Afroning, ca. 5 min.
* Udstrækning, ca. 5 min.
Tidspunktet er hver mandag fra kl. 17.30 til 18.30.
Tilmelding til rospinning sker fra gang til gang (først til mølle), og dette gøres via klubbens hjemmeside. Der tilbydes 11 pladser hver gang. Spinningstimen gennemføres med
minimum 5 deltagere.
Har du yderligere spørgsmål til Rospinning, kan du kontakte Rolf Reuther-Nielsen på
mail ”RRN@SPORT.dk”.
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”Hvad kvinder måtte & ikke måtte”
Følgende er et klip fra en artikel i
Politiken den 25. august om to
danske svømmere, som deltog i
OL i Berlin i 1936. Midt i artiklen
er der et afsnit om roning og de
forhold, som de kvindelige roere
skulle forholde sig til. Måske noget at tænke på for vore masterroere!?
Tina
Hele artiklen kan læses på
www.politiken.dk (magasinet).

anstrengelser, når kvinderne lå under
vandoverfladen.
Rosporten var populær på den tid og
tiltrak mange kvinder, men heller ikke
her fik de lov til at presse sig selv.
Ved rostævnerne dystede mændene
på tid, mens kvinderne kun blev bedømt på den æstetiske udførelse. Et
dommerpanel vurderede, hvor flot det
tog sig ud, når kvinderne med yndefulde bevægelser drev båden frem.
Holdet med den smukkeste stil fik
førstepræmien.

+…………… Svømning var en af de

Kvinderne ville dog hellere ro hurtigt,

eneste sportsgrene, hvor kvinder fik

og i begyndelsen af 1930’erne var

lov at dyste i kraftanstrengelser på tid.

man begyndt løsne lidt op. Ved de

Det har sandsynligvis skyldtes, at

større stævner fik kvinderne nu lov til

man ikke så ret meget til de hårde

at ro om kap, men der blev sat et loft
på 26 åretag i minuttet – et pænt
stykke fra de omkring 35-40, der
ofte er gennemsnittet i kaproning
– og så bliver der
endda typisk taget
flere tag i begyndelsen, hvor båden skal op i fart.
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kvinder »jappede sig igennem løbene«, som der stod i reglementet. Med
dette tempo kunne roning udføres i
smuk stil, og ingen dame ville blive
overanstrengt af et forceret arbejde,
hed det sig.
Det var den form for forestillinger om,
hvad kvinder burde og kunne, som
Inge, Ragnhild og de andre svømmepiger var underlagt. Alligevel lykkedes
det dem i 1936 at blive blandt de bedste i verden og opnå en popularitet,
som oversteg selv den, de mandlige
fodboldlandsholdsspillere og seksdagesryttere nød. …………………+
Dansk Forening for Rosport mente, at
denne grænse måtte sikre, at ingen

Politiken 25. august
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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 marts 2015
Stof til bladet skal være
redaktionen i hænde
senest 1. marts 2015
mail: furore@rofu.dk

SVØMNING
Husk svømning i Farum Svømmehal
hver LØRDAG kl. 12.00-14.00

(der er vand til flere)
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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
December
Torsdag 4. december kl. 19:30
Søndag 7. december kl. 09:00

Julestue, alle (Furesø Marina, se hjemmeside)
Slibesøndag, alle

Januar
Søndag 4. januar

kl. 09:00

Slibesøndag, alle

kl. 09:00
kl. 19:00

Slibesøndag, alle
Generalforsamling, alle

kl. 09:00
kl. 16:00

Slibesøndag, alle
Standerhejsning, alle

Februar
Søndag 1. februar
Torsdag 26. februar

Marts
Søndag 1. marts
Lørdag 28. marts

Træning i vintersæsonen
Mandag
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Onsdag
Torsdag
Torsdag
Lørdag
Lørdag
20

kl. 17:30 - kl. 18:30
kl. 18:30 - kl. 20:00
kl. 18:00 - kl. 20:00
kl. 16:45 - kl. 18:00
kl. 18:00 - kl. 19:30
kl. 16:45 - kl. 18:00
kl. 18:00 - kl. 20:00
kl. 10:00 - kl. 12:00
kl. 12:00 - kl. 14:00

Rospinning i roklubben, seniorer
Træning i roklubben, master-/kaproere
Træning i roklubben, ungdom/kaproere
Træning i roklubben, kaproere
Træning i roklubben, masterroere/seniorer
Træning i roklubben, kaproere
Træning på Marie Kruse Skole, ungdom
Træning i roklubben, master-/kaproere
Svømning i Farum Svømmehal, alle

