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Skoleroning, både over og under vandet
Edderfuglen
fra ”storslået ”til ”ituslået” på 4 dage…..
Foto: Kim

Generalforsamling
2015
Klubbens årlige generalforsamling
blev afholdt torsdag den 26. februar
2015. Som sædvanlig var der mødt
mange medlemmer frem, ca. 70 stk. –
denne gang var også en stor del af de
yngste medlemmer kommet. Det var
dejligt at se.
Tom Nielsen blev valgt som dirigent, og han styrede forsamlingen
gennem dagsordenen.
Der blev aflagt beretninger fra formand, rochef, ungdomsleder, kaproningschef og materielforvalter. Det
gik som en rød tråd gennem alle beretningerne, at der var godt gang i
aktiviteterne i 2014. Både motions- og
kaproerne har slidt godt på materiellet
i 2014 – for kaproerne med det resultat, at de har vundet i alt 80 medaljer
til klubben.
Kassereren gennemgik regnskabet og
kom med uddybende bemærkninger
til flere af posterne. Regnskabet viste
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et overskud, og som resultat af dette
er der lagt flere penge i bådfonden.
Regnskabet blev vedtaget. Bagefter
blev budgettet for det kommende år
også gennemgået.
Der var fremsendt to forslag til debat
og afstemning. Et om en lovændring,
sådan at det fremover er generalforsamlingen, der fastsætter kontingentet – det blev vedtaget. Et andet forslag om forklarende noter til regnskabet – det blev forkastet. Der var livlig
debat til behandlingen, og
forsamlingen måtte igennem
flere afstemninger, før
punktet var færdigbehandlet.
Herefter var der valg til formand, rochef, kaproningschef, suppleanter, revisor og
revisorsuppleanter - og der
var genvalg over hele linjen.
Naturligvis var der også
”kilometergæt”. I år var det

Jens Hemmingsen, der kom tættest på
det rigtige tal, der i år var 87.601 km.
Holtepokalen blev givet til Bente Johannesen og holdet bag Morgenfruerne som tak for indsatsen som klubhusforvaltere.

Guldårer
&

Sølvårer
Ved generalforsamlingen blev
der traditionen tro uddelt guldog sølvårer til de roere, som
(for første gang) havde roet
minimum 500 km/1000 km
(for ”almindelige roere”) i den
foregående sæson. For kaproere er grænserne henholdsvis
1000 km og 2000 km.
Tillykke

Til sidst var der uddeling af guld- og
sølvårer, og igen i år var der adskillige, der havde rundet 500 eller 1000
km for første gang. Derefter var der
kilometergaver, der i år var en praktisk vandtæt pose til mobiltelefonen.
Der blev udbragt et trefoldigt hurra
for roklubben, og formanden takkede
for god ro og orden. Hvis du gerne vil
læse det mere udførlige referat, ligger det på klubbens hjemmeside.
Gitte Schack
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Vinterhistorie fra
ungdommen
På bagkant af vintersæsonen har der
været lejlighed til at få en lille chat
med Lasse Hegner via mail fra Argentina. Det er jo interessant at høre,
hvordan det så er gået med ungdomsafdelingens mange planer om fælles
aktiviteter for kap- og motionsafdelingen.
Fællestræningen
Lasse fortæller, at ungdommen har
haft fællestræning for kap og moti-
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on hver tirsdag, og der har også været en fællesmiddag ca. en gang om
måneden. Det har fungeret ret
godt, og ungerne har været glade for
det, da de netop har fået lov til at prøve at ro nogle programmer, som kaproningstræner Marcus Blanke har lavet. Vi har haft mange deltagere, når
både vort ’normale’ antal ungdomsroere til vintertræningen på mellem 4 og
7 deltagere og kaproningsungerne
har været der. Så der har sommetider
været fyldt godt op i hallen, når vi alle
har skullet træne sammen.

Vi prøver så vidt muligt at tilgodese
både kap- og motionsroerne på samme tid. Indtil videre har vi gjort det
sådan, at en måned inden et stævne
har kaproerne kørt deres eget ret intensive program, mens vi motionister
i ungdomsafdelingen har roet vores
egne programmer og hygget os, som
vi plejer.
Flere fordele
De forskellige ungdomsgrupper får en
masse ud af fællesskabet. Motionsroerne får mulighed for at få afprøvet
noget lidt mere fysisk udfordrende, og de får dermed hentet en del
inspiration fra kaproerne. Kaproerne
får samtidig mulighed for at trappe
lidt ned, hvis det er, hvad de har lyst
til, f.eks. efter et stævne, hvortil de
har trænet meget og super intensivt.
Så kan det være rart at komme lidt
ned i gear og samtidig få mulighed for
bedre at kunne følge med i skolen og i familieaktiviteter m.m.
Noget for seniorerne
Jeg tror helt klart, at seniorerne i vores klub med fordel kunne prøve vores model og dermed få et, forhåbentlig, stærkere bånd mellem roerne. Jeg
har selv gået lidt med tanken om en
fællesspisning for hele Roklubben
Furesø en gang i kvartalet eller oftere.
Det er bare et stort projekt, da vi netop er så mange mennesker. Men jeg
giver gerne en hjælpende hånd, hvis
nødvendigt!
Vores samarbejde med Marcus
er super, da Marcus er på alder med Johan og mig. Vi er startet i

klubben på nogenlunde samme tid og
kender derfor meget til de metoder og
uskrevne regler, der er i klubben.
Marcus er tidligere kaproer og har
derfor en masse erfaring med at lave
programmer og deltage i stævner. Vi,
Johan og jeg, styrker Marcus, ved at
vi tager os tid til at få arrangeret fællestingene mellem de to ungdomsgrupper.
Kirsten H. /( Lasse)

Søndag 7. juni
kl. 9.00 (for alle)
En tur i vort daglige rofarvand,
gennem slusen ved
Frederiksdal,
til Bagsværd Sø og Lyngby Sø.
Tilmelding ikke nødvendig.
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Nyt rostadion i Bagsværd?
I Bagsværd er det hverken guld, sølv eller
bronze, der nu får roerne til at juble. Det
er nyheden om, at moderniseringen af
Danmarks Rostadion bliver en realitet
med en donation på 50 millioner kroner
fra A.P. Møller Fonden.
»Alle er glade. Det har de ventet på længe«, siger stadioninspektør igennem de
sidste 10 år Lars Køhler.
Gladsaxe, Københavns og LyngbyTaarbæk Kommuner har sammen med
Team Danmark i en lang årrække haft
ønske om at renovere anlægget, der ikke
har fået en større overhaling siden opførelsen i 1962-63. Moderniseringen, der
først og fremmest handler om et helt nyt
rocenter på land og længere baner på søen, forventes at koste i alt 90 millioner
kroner. Ud over de 50 millioner fra A.P.
Møller Fonden betaler de tre kommuner i
alt 35 millioner, mens de resterende 5
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millioner skal søges via fonde.
Danmarks Rostadion, der er nationalstadion for roning, kano- og kajaksporten, er
dagligt hjemsted for flere hundrede motionister og elitesportsfolk, men anlægget
er i dag for småt til efterspørgslen. Det
nye anlæg skal efter planen indvies ved
udgangen af 2017.
Fra Politiken//birgitte.kjaer@pol.dk

Det nye målområde

Vintertræning
Vinteren har været god for vore masterroere, som har kunnet være på vandet det
meste af vinteren.
Nu behøver man jo ikke være masterroer
for at ro om lørdagen, så måske kunne det
være til inspiration for ”nogen” at organisere motionsroning m.m. på lørdage i
vinterhalvåret!?
Foto: Kim
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BEMÆRK
I april er der fællesroning uden brovagt kl. 18:00
I perioden 1. maj til 31. august er der brovagt til roning kl. 19:00
Fra 1. september til 15. september er der brovagt til roning kl. 18:00
Derefter er der stadig fællesroning, hvor roerne selv sætter holdene:
indtil 30. september kl. 18:00 og fra 1. oktober kl. 17:00
Brovagten møder senest 15 min. før rotidspunktet og ifører sig brovagtsvest
Roerne kan selv bytte brovagter og meddele byttet til rochefen på mailadressen
”rochef@roklubbenfureso.dk” eller telefon 4081 3404 (helst som SMS)
Telefonnumre på klubbens medlemmer findes på hjemmesiden under medlemsliste.
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Vintervedligehold
Roklubben har hele vinteren summet
af aktivitet i forbindelse med vedligehold af bådene og andet materiel.
Materielforvalteren kunne dog ved
generalforsamlingen opsummere, at
fremmøde ved slibesøndagene var
lavt. Det må vi kunne gøre bedre.
På Onsdagsholdet er der derimod
”adgangsbegrænsning”…….
Foto: Kim

10

Formiddagsroning - fast aftale?
Birgit og Støvring organiserede sidste år formiddagsroning to
dage om ugen. Der var mulighed for at tilmelde sig hos Birgit
eller Støvring for roere, der ønskede at være på et af disse formiddagshold. Senest dagen før skulle man så til- eller framelde
sig, hvorefter Birgit eller Støvring sammensatte bådhold.
Der var stor tilfredshed med ordningen - flot initiativ.
Dette som inspiration for andre som evt. kan sætte noget tilsvarende i værk i denne sæson?

Kirsten Frank

Besøg af rolandsholdet
Danmarks rolandshold, som normalt træner på rostadion på Bagsværd Sø, har bedt
Roklubben Furesø, om vi vil huse roerne i tre korte perioder, hvor Bagsværd Sø benyttes til kano- og kajakstævner.
Klubben har accepteret, da besøget ikke forstyrrer vore arrangementer. Så tag godt imod
roerne i disse tre perioder:
- Første gang fra den 17. – 19. april pga. kajak-springregatta
- Anden gang fra den 22. – 26. maj pga. World Cup i kajak
- Tredje gang fra 31. juli – 2. august
Der kan forventes mere aktivitet med flere både og trailere end normalt i disse få dage.
Er vinden i øst benyttes Holte Roklub istedet.
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Klublangture 2015 sæson
Det sydfynske Øhav
Weekenden 22.-25. maj
(i pinseferien)
I år planlægger Roklubben Furesø
igen en langtur til Det sydfynske
Øhav, med udgangspunkt i
Svendborg/Rudkøbing.

Præstø Fjord
Weekenden 24.-26. juli
Vi besøger vores venskabsklub
Præstø Roklub, og som sædvanligt
ror vi et par ture i Præstø Fjord
og rundt om Feddet.

Sønderborg/Flensborg
Weekenden 20.-23. august
Igen i år har Søren og Peter fundet
et nyt rofarvand, nemlig Flensborg
Fjord. Der vil være mulighed for at
vælge mellem dagsetaper på 25 km
og 40 km.

Tilmelding til turene på klubbens hjemmeside
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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.
Imens vil nogle flittige sjæle blive tilbage i roklubben og forberede
brunchen. Derfor bliver roturen uden pause, den gemmes til
kl. 11.00, 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.

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 tekniktræningen, kan du kontakte Bo Jystrup.
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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: 1551 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 juni 2015
Stof til bladet skal være
redaktionen i hænde
senest 20. maj 2015
mail: furore@rofu.dk

SVØMNING
Sæsonen 2014/15 er slut, og undertegnede vil gerne takke alle
dem, som mødte frem. Håber at der vil komme flere til den nye
sæson, både gamle og nye. Med ønsket om en god rosæson til
alle. Pas godt på jer selv, når I kommer på vandet.
Mvh.
Jens S. Hemmingsen
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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
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(e): Bente Johannessen
Kirsten Lauritzen
Ole Henningsen

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

tlf. 3048 0304 Bente
tlf. 4498 1525 Kirsten & Ole
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

Lørdag 9. maj
kl. 10:00
Søndag 10. maj
kl. 09:00
Onsdag 20. maj
kl. 18:45
Fredag 22. maj - mandag 26. maj
Fredag 22. maj - mandag 26. maj
Onsdag 27. maj
kl. 18:45
Lørdag 30. maj
kl. 09:00
Lørdag 30. maj
kl. 10:00
Søndag 31. maj
kl. 09:00
Søndag 31. maj
kl. 10:00

Juni

Onsdag 3. juni
Søndag 7. juni
Fredag 12. juni
Søndag 14. juni
Søndag 21. juni
Tirsdag 23. juni
Tirsdag 23. juni

kl. 18:45
kl. 09:00
kl. 21:00
kl. 11:00
kl. 09:00
kl. 17:00
kl. 19:00

Styrmandskursus 1
Styrmandskursus 1
Tekniktræning 1
Klublangtur til Langeland
Rolandsholdet træner fra Roklubben Furesø
Tekniktræning 2
Roskole 2 (evt.)
Outriggerskole for let øvede
Roskole 2 (evt.)
Outriggerskole for let øvede
Tekniktræning 3
Lyngbytur, tilmelding ikke nødvendig (alle)
Nattergaletur, tilmelding nødvendig (alle)
Brunch, tilmelding på hjemmesiden (alle)
Ro alle søer rundt (alle)
Sankthansroning
Sankthansmiddag ”Gør det selv”

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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