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Rojabo Spring
Sculling Camp –
Montebelo Aguieira
9 furesøroere ankom forventningsfulde
torsdag eftermiddag til Montebelo i Portugal. Alle var spændt på, om det nye sted
kunne leve op til tidligere års ture, hvor
alt var rigtig godt i Avis. Jeg var blevet
anbefalet at deltage, for det var meget
lærerigt og lå i fantastiske omgivelser.
Efter en rundvisning af Jakob, en af instruktørerne, kom beskeden: ”ingen robåde”! De var på vej, så social hygge ved
poolen i solskin kan vel altid bruges.
Rong vidste heldigvis noget om portvine.
Bådene ankom. Tænker, de måske havde
fundet dem på et sted for pensionerede
både. Enkelte både kunne bruges, og instruktør Bo Vestergaard kom på overarbejde for at skaffe flere standsmæssige
både. Der var ikke nok både til alle, så der
måtte organiseres lidt. Materielforvalteren
og roere kom på en hård opgave fredag
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morgen kl. 7 med at få rigget nogle meget
meget gamle både til. Tror, Bo J. havde
lavet en hemmelig aftale med trænerne
om, at vi skulle undervises i at samle og
vedligeholde både. Reservedele blev taget
fra de både, vi ikke kunne bruge. Men der
manglede stadig et sæde, så nogen måtte
deles om et par både, ikke helt optimalt,
når højde og drøjde ikke følges ad.
Søen viste sig at være godt ”ro-vand”. Vi
fandt læ flere steder, med rig mulighed
for at træne på bedre teknik. Helle var en
god støtte til os, som var lidt utrygge i
single-sculler. Solen kom da også frem
flere gange. Et enkelt tordenskrald blev
det også til. Det samme gjaldt instruktionen, der kom i spredte byger!
Der opstod hurtigt en konkurrence med
det indonesiske kajak-landshold om at
komme først til buffeten. Sportsfolk er
bare mere sultne! Et par gange måtte vi
gætte en ret, og Mette M. måtte ofte spørge efter mere mad. Både tjenere og kaffeautomaten kom på overarbejde.
Vi troede, vi boede på 5-stjernet hotel,
men noget så simpelt som internet fandtes

Det indendørs svømmebassin og sauna
blev flittigt brugt til opblødning af ømme
muskler.
Søndag gik en smartphone med videooptagelser af vores træning død og kom ikke
op at køre igen! Jane var en af de heldige,
som fik feedback på sin roteknik.
”Kongsbak Travel” måtte slå til mandag
morgen, da bussen ikke var at se kl. 9.
Bussen kom halvanden time senere. Turen gik tilbage til Lissabon, med en hurtig
afstikker til centrum for at smage på egnens retter. Derfra til København og hjem
i egen seng!

kun i loungen i hovedbygningen, og ikke
alle fik det trådløse net til at virke.
Fredag eftermiddag bød på en mindre
udfordring for Anette, en bolt til svirvlen
forsvandt midt under roningen. Lørdag
røg Ole P.’s rullesæde, og nyt blev fremskaffet trods få reservedele.

Med vores faciliteter og ressourcer i klubben vil jeg hellere bruge mine penge her
og spare min ferie end tage af sted igen.
Jeg har lært mere på outriggerskolen i
klubben end de 4 dage med
”professionelle” trænere!
Tak til alle fure-roere for en god social
tur.
Mange rohilsner
Anette Kyster
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At ro i en
coastal-båd

Vandet når op over brokanten, og ved en
senere samtale med en af klubbens medlemmer får vi at vide, at de ofte går ud i
bare tæer eller gummistøvler, alt efter
temperament. Endnu en varm tanke går til
Furesøen.

En søndag i maj mødes vi 6 furesøroere
ved Helsingør Roklub, hvor vi har fået
lov til at låne deres coastal-både. Det bliver til en fordeling på 2 single og 2 dobbelt coastal-både.
Helsingør Roklub ligger ved strandvejen
ud mod Øresund, og bådene skal passere
en lille smal viadukt under vejen, inden
man når til bådebroen. I dårligt vejr fyldes denne viadukt med vand, sand og
tang og skal tømmes, inden bådtraileren
kan komme igennem. Mine tanker går
straks til Furesøen og vores dejlige træbro. Her ud mod det til tider barske Øresund er broen af stål.
Allerede inden vi har sat os i bådene, har
nogle af os fået våde sko og strømper –
suk.

Vejret er ikke lige just med os på denne
dag - kraftig vind fra vest, men vi ligger
dog lidt i læ. Vi ror i samlet trop ned mod
Snekkersten Havn, videre til Espergærde
Havn og dernæst Humlebæk Havn, og vi
vælger at vende ved Sletten Havn for så
at holde en kort pause ved Humlebæk
Roklub, hvor det er muligt at lægge til.
En tur på 20 km i alt. Ved Humlebæk
Roklub får vi en snak med en af klubbens
medlemmer, som fortæller, at de har bestilt deres første coastal-båd - en +4x,
som de glæder sig til at benytte.
Alt i alt en dejlig oplevelse med en hurtig
og meget stabil båd, som er nem at ro.
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Susanne Vind

60+ træning
DFfR’s nye materiale er specielt udviklet til ældre roere. Det kaldes 60+ træning.
Det er en række øvelser, der kan være med til at holde 60+ roerne i form. Materialet er
udviklet af en af de faste undervisere, Nicki Almquist, og har været prøvet af i fem forskellige seniorklubber. Alle vender de tommelfingeren op!
Materialet består af to dele:
- Del 1: Et lille hæfte ”Kom godt i gang”, der introducerer materialet. Det er en rigtig
god ide at læse dette først. I hæftet finder man også en vejledning til, hvordan man finder ud af, hvilket niveau man skal starte øvelserne på.
- Del 2: Træningskortene, som er samlet i en ring. Kortene har en plastikoverflade, så de
kan tåle at ligge i træningstasken. Kortene indeholder træningsøvelser på tre forskellige
niveauer.
Materialet kan downloades fra DFfR´s hjemmeside og omfatter følgende ”dele”:
Introfolder Kom godt i gang
Træningsøvelser (let, svær, mellem)
60+ træning som I-paper
Målet med øvelserne er at holde 60+ roerne aktive på vandet langt ind i seniortilværelsen. Tanken er at træne 60+ roerne til at kunne gennemføre en kæntringsøvelse.
Har du spørgsmål til materialet, er du altid velkommen til at kontakte
Anna Karina Gravad, akg@roning.dk, mobil 21268982.
(Fra DFfR’s hjemmeside)
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STYRMANDSKURSUS
I weekenden den 9. – 10. maj blev der
holdt styrmandskursus med 3 senior- og 3
ungdomsdeltagere, og vejrguderne stillede som så ofte før deltagerne på en krævende opgave. Med en stiv vestenvind
skulle der både "nerver af stål" og årvågenhed til for at få lagt inriggerne til med
alle de skrå vinkler, som klubbens styrmænd ved hører til på et styrmandskursus. Jeg mødte deltagerne i frokostpausen
søndag og havde egentlig forestillet mig
at skulle lave et lille hurtigt interview,
men det var der ikke overskud til. En flok
lettere forfrosne, trætte og
meget fokuserede kursister
tog sig et velfortjent hvil
sammen med
kursusleder
Bo Jystrup,
som fornøjet
kvidrede løs
om, at det jo
skal være udfordrende at
være på styrmandskursus,
så man jo kan
lære en masse
bla, bla, bla.
Jeg har så efterfølgende fået Lars Wallin,
vores nye seniormedlem, til at dele sine
erfaringer med os.
Lars, jeg ved, at du i din grønne ungdom
har været kaproer i Bagsværd, så du regnede vel med, at styrmandskurset mest
var en formalitet for at få scullerret. Føltes det sådan, da det stod på?
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Nej, jeg regnede ikke med, det var en
formalitet. Styrmandskurset handler om at
kunne huske de rigtigere kommandoer og
kunne give dem på de rigtige tidspunkter.
Det kan man kun, hvis man har tænkt
ruten igennem på forhånd inklusive de
forhindringer, der kan opstå på grund af
dårligt vejr, uens træk i båden og nye
medlemmers manglende rutine. Det er
faktisk virkelig svært, specielt når det
blæser en halv pelikan. Men det er det,
der gør det sjovt og udfordrende.
Hvordan gik det med rollefordelingen og
samarbejdet i seniorbåden?
Det er vigtigt, at båden ikke udvikler sig
til en diskussionsklub, selv om styrmanden er usikker - for det gør bare styrman-

den endnu mere usikker. Så derfor skal
de, der ror, gøre, hvad der bliver sagt. I
denne kontrollerede træningssituation er
det vigtigt at få prøvet sig selv af som
styrmand og få lov til at begå fejl. Det er
trods alt fejlene, vi lærer mest af.
Virker klubbens kommandoer og regler
for styring i praksis, når man kommer ud
for drilagtigt vejr?

Når man først sidder i en vanskelig situation, hvor båden driver ind i nogle sejlbåde på grund af stærk sidevind, kan det
være svært at overskue situationen og
samtidig huske at give de rigtige kommandoer. Her er det et must, at man har
tænkt turen igennem på forhånd og taget
højde for vindforholdene. Helt konkret
skulle vi vende båden, før den drev ind i
nogle sejlbåde. Her var det vigtig, at vi
fik placeret os rigtig, så der var plads til,
at båden kunne drive. I praksis var sidevinden dog så voldsom, at det ikke ofte
kunne nås. Så her var udfordringen at
tænke hurtigt og give nogle klare kommandoer. Og samarbejdet i båden blev
også sat på en prøve, når vi i fællesskab
skulle skubbe fra for ikke at ramme sejlbåde og pæle. Det var til tider rimelig
nervepirrende, og det var super godt at få
prøvet.
Hvordan synes du, kurset sådan samlet
fungerede, er der forslag til forbedringer?
Jeg har kun stor ros til Bo, der med stor
rutine førte os sikkert gennem kurset. De
mange ting, der skulle læres, blev fulgt op
af gode PowerPoint-illustrationer, som
var med til at gøre kurset spændende. Det
er også meget lærerigt at se sine egne fejl.
Så Bo filmede nogle af vores øvelser og
viste dem på klubbens nye fladskærm.

Sankthansroning
(kl. 17.00)

&
sankthansmiddag
(kl. 19.00)

Tirsdag 23. juni
Efter en 1½-2 timers rotur for både
unge og ældre vil klubben sørge for, at
der vil være tændt op i grillen.
Så tag din egen mad og drikkevarer
med, for så er det meningen, at vi
griller vores medbragte mad kl. 19.
Dette skal skabe grundlag for
en god gang hygge…….
Ca. kl. 22 vil der være båltale, og bålet
vil blive tændt.
KOM OG GØR DET TIL EN
HYGGELIG AFTEN
Og tag bare familien eller et
par venner med

Hvad er det næste, som du vil kaste dig
over i klubben?
Jeg vil gerne i gang med at ro sculler, så
derfor er A-styrmandskurset et must.
Samtidig vil jeg melde mig til så mange
af klubbens øvrige kurser som tiden tillader. Og jeg regner naturligvis med at ro
som en garvet eliteroer ved årets udgang
:-)
Kirsten H.
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Sikkerhedsdag

Lørdag den 15. august (tid, se hjemmeside)

Alle medlemmer invitere til at træne sikkerheden. På denne
dag er det muligt at prøve/øve sig i:
At tage redningsvest på i vandet/svømme med den på
Hvordan en oppustelig redningsvest virker
Kæntringsøvelse i en singlesculler
Aflægge 300 meter svømmeprøve
Svømme mellem 2 årer
Kæntringsøvelse i en 2-åres inrigger

KANINDÅB

Lørdag 15. august (tid, se hjemmeside)
kaninerne døbes efter alle kunstens - og Kong Neptuns - regler.
Tilmelding
Kaniner, som skal døbes, tilmelder sig dåb på klubbens hjemmeside.
Øvrige medlemmer er meget velkomne til at komme og heppe/overvære
løjerne.
Vi glæder os til en sjov dag.

Hilsen
Kong Neptun og hans følge
Har du yderligere spørgsmål til ”Kanindåb”, kan du kontakte
Bo eller Torben
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ROSKOLE 2015
I weekenden d. 25.-26. april afholdt vi den første roskole i år, med syv nye roere. Vi var
lidt udfordret af blæst, så for ikke at udsætte de nye roere for de store bølger måtte vi
holde os til området mellem roklubben og Kollekolle på den ene side og roklubben og
Det lille Grå Hus (som nu er sort) på den anden side. Men alle gennemførte roskolen i
fin stil. Der var kun få klager over ømme bagdele og diverse muskler, så jeg tror, vi kan
se frem til nogle gode roture med de nye roere. Efter roskolen har én meldt fra, men de
øvrige seks er nu nye klubmedlemmer og er alle frigivet. Tag godt imod dem!
Annette Danker Lassen, 808
Lisbeth Egede Munch, 809
Christian Ejholm Hansen, 810
Bjarke Hansen, 812
Charlotte Lützen, 814
Simon Lützen, 815
Udover disse nye medlemmer har vi fået indmelding tre tidligere roere (fra andre roklubber): Charlotte Gisselmann Jessen, 811, som tidligere har roet i Kvik og ARK,
Ulla Høpner, 816, som tidligere har roet i Skovshoved og Anette Søgaard Jensen, 586,
der var på roskole i 2008, men aldrig rigtig kom i gang med at ro den gang. Nu får roning et nyt forsøg.
Det var under overvejelse at gennemføre endnu en roskole, men den blev aflyst pga. for
få tilmeldte. Efterfølgende har vi fået en del henvendelser om at lære at ro, så det er blevet besluttet at starte nogle hold med nye roere, som løbende introduceres på roaftenerne mandag og onsdag. Det første hold med fire deltagere er godt i gang og kan
snart frigives. Flere hold forventes igangsat, så jeg kan kun opfordre til at deltage i fællesroningen mandag og onsdag aftnerne og hilse på de nye roere.
Torben (rochef)

Roskole 2: Foto Karin
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Lone 820 Mads 818 Jørgen 817 Eyolf 819

I år er det 60 år siden, at Roklubben Furesø blev
stiftet. Det synes vi, der er grund til at fejre med
en fødselsdagsfest, der holdes:
Lørdag, den 15. august 2015 kl. 18.30 – 02.00
i Forsamlingshuset
Smedegade 5, Kirke Værløse
Der vil udover velkomstdrink, buffet, kaffe være
festligt samvær og mulighed for en svingom.
Vin, øl og vand kan købes til rimelige priser,
men kan også medbringes.
Prisen for at deltage er kr. 250
for unge under 18 år er prisen kr. 125.
Tilmelding på klubbens hjemmeside og betaling
til konto 1551-0006550509 og oplys
medlemsnummer og mærk den ”Fest”.
Tilmelding er først gældende, når der er betalt.
Vi håber, at du har lyst til at være
med til en hyggelig aften.
Venlig hilsen og på gensyn Roklubben Furesø
Desværre begrænser de fysiske rammer deltagerantallet til 56 personer, og det er derfor først til mølle-princippet det gælder.
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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.

Søndag kl. 9.00
30. august

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

Søndag kl. 9.00
6. september

En tur i vort daglige rofarvand,
gennem slusen ved Frederiksdal
til Bagsværd Sø og Lyngby Sø.
Tilmelding ikke nødvendig.
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Sådan laver
DMI byvejret
Som roere er vi jo meget afhængige af
vejrudsigten, og jeg er da også selv en af
dem, som grundigt ser på byvejret for
Farum før en tur på søen. Så er det jo
naturligt at tænke lidt nærmere over,
hvordan byvejret egentlig bliver til, og i
hvilket omfang man egentlig kan stole på
vejrudsigterne. For at få nærmere afklaring på det har Furore kontaktet DMI og
mødte der en ægte vejrudsigtsmand, nemlig Jesper Eriksen, som har været meteorolog på DMI siden 2004. Jesper har en
overgang selv roet i Roforeningen KVIK,
der ligger ved Svanemølleværket. På
DMI arbejder han med vejr over hele kloden, hvor de blandt andet guider
store skibe fra f.eks. Mærsk over de store
oceaner for at undgå dårligt vejr. Han
laver dog også farvandsudsigter for Danmark, Færøerne og Grønland.
Jesper, hvordan laver man en lokal vejrudsigt?
Som et værktøj til at lave vejrudsigter
bruger vi vores vejrmodeller. De bygger
på den bedste viden, man i dag har om
vejret udtrykt ved naturlove, og fodres
med en masse startdata om det aktuelle
vejr, f.eks. fra satellitter. Uden at kende

det aktuelle vejr ret præcist kan vejrmodellen nemlig ikke udregne det kommende vejr. Vores bedste vejrmodeller har for
tiden en opløsning på 3 km i det vandrette
plan. Det betyder, at vores vejrmodel udregner vejrparametre for enkelte fast definerede punkter med 3 km mellem hvert
punkt. Men vinden og vejret kan jo godt
variere meget på 3 km. Derfor kan de
vejrudsigter, man ser på byvejr, ses som
en slags gennemsnitsvejr i et område. De
helt lokale forhold skal man selv tilføje. I
Furesøen vil der sikkert være blæsestriber, som er så lokale, at vejrmodellen
ikke kan fange dem. Ligeledes kan der
komme en byge forbi, der kortvarigt kan
give tiltagende vind helt lokalt. Den præcise timing og placering af vindøgningen
i forbindelse med en byge kan ikke forventes forudsagt korrekt.
Hvor præcis kan vi regne med, den er,
både set ift. skala og tidspunkter?
Vejret som et fysisk system er kaotisk;
dette betyder, at en lille bitte ændring i
startværdien med tiden vil få vejret til at
udvikle sig helt anderledes grundet en
lille detalje. Derfor kan prognoserne af og
til lave en kovending og gå fra at spå højtryksvejr om 5 dage til at spå lavtryksvejr.
Kigger man på vinden de første 2-3 dage
frem, er prognoserne for denne dog som
regel ganske gode, da vinden styres af
placeringen og styrken af høj- og lavtryk,
som vejrprognoserne for det meste har
godt fat i 2-3 dage frem. Men man skal
huske, at der er tale om udjævnede vinde
for området geografisk set, og at når der
tales om vind, er det en middelværdi over
10 minutter.
Hvad specielt er der ved at lave vejrudsigter for et stort område med vand som
Furesøen?
Jo større jo bedre, fordi en vejrmodel har
behov for at vide, om et punkt er et vand-
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punkt eller et landpunkt. Da der er 3 km
mellem de enkelte punkter, giver dette jo
et problem tæt ved land. Sejler man f.eks.
under 500 m fra land, kan det nærmeste
punkt i vejrmodellens verden jo være et
landpunkt, og derfor er det udsigten for
dette punkt, man får. Er der pålandsvind
ved dette punkt, er udsigten sikkert fin, da
luften har bevæget sig længere over vand.
Men er der fralandsvind, vil man som
roer tæt ved kysten nok opleve, at prognosen giver for lidt vind. Dette er fordi,
det er prognosen fra et landpunkt, man
får.
Jeg plejer selv at se på byvejret fra DMI.
Er der andre steder, som det er værd at se
på? Hvad med f.eks. yr.no, nogle gange
laver de lidt anderledes vejrudsigter?
De norske vejrmodeller bygger på de
samme naturlove og principper som
DMI´s vejrmodeller. Men de lægger deres
punkter lidt anderledes og i en lidt anden
opløsning.
Kirsten H.
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At rejse er at ro
California dreaming –
San Francisco Bay area
I april havde Chresten og jeg været gift i
25 år. Hvordan fejrer to roere deres sølvbryllup? – Ved at tage ud at ro naturligvis. Efter nogen tids søgning på internettet faldt valget på Californien. Rowing the

Tina fra vores klub. Så kunne vi endelig
planlægge turen.
Rowing the world er et lille firma, som
ejes og drives af canadiske Ruth Marr.

World www.rowingtheworld.com tilbød
en dejlig tur rundt i flere roklubber omkring San Francisco.

Ruth er selv aktiv roer og har samtidig
arbejdet flere år i rejsebranchen. Hun har
besluttet sig for at kombinere arbejdet
med interessen for at ro og arrangerer rorejser rundt i hele verden. Rejserne er af
forskellig karakter og kommer i stand
med hendes personlige kontakter i klubberne rundt i verden.
Dette nød vi stor glæde af i den kommende uge. Vi startede turen med at være
inviteret til et ”potpol” (sammenskuds-

Man skal ”valideres” for at komme med
på sådanne ture, så de har sikkerhed for,
at man har ”ro-kompetencer”. Men det er
jo let med de gode registreringer, vi har i
Furesø. Vi kopierede vores rettigheder, i
hvilke bådtyper og hvor meget vi har roet
i de seneste år samt beskrev, hvilke kurser
vi har deltaget i. Og så hjalp det gevaldigt, da det viste sig, at ejeren kendte
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gilde) hjemme hos en af de aktive kræfter
i Santa Cruz Rowing Club.
Den første dag roede vi på Elkhorn
Slough, som er en flodudmunding til Stillehavet. Her var roligt vand, og Ruth kunne vurdere vores rokompetencer til resten
af turen. Det var lidt af en naturoplevelse,
sæler og søløver svømmede rundt om
bådene. Vi så oddere og deres unger boltre sig ganske tæt på bådene, samtidigt

med at pelikanerne fløj om hovederne på
os.
Næste dag gjaldt det roning på selve Stillehavet ud for Santa Cruz. Hmm jeg var
nok lidt nervøs – surferne havde boltret
sig i bølgerne i de foregående dage – men
på denne dag var der bare ”stille” på Stillehavet, så det var perfekt rovand. Vi roede op langs kysten og kom faktisk længere, end de selv plejede at kunne nå op.
Lake Merritt var en
storbyoplevelse. Vi
roede på en sø midt
inde i byen Oakland –
aldrig har jeg styret så
meget til den ene side
som der. Jeg følte det
var rundt og rundt. Vi
blev tilmed også coachet af tre forskellige
trænere undervejs.
Om aftenen havde Ruth
planlagt en alternativ
rooplevelse til os. Vi
roede i en hvalbåd inden aftensmaden. En
flere tons stor træbåd,
der blev brugt til hvalfangst i gamle dage. 8
roere (2 x 4), en styrmand og eventuelle
passagerer. Jeg tror, at
den minder lidt om de
finske konebåde. Det
var tungt – meget tungt.
I Stockton var vi igen
indbudt til et polpot
party. Igen blev vi modtaget med åbne arme af
roerne i Delta Sculling
Center – Where every
BODY sculls. I skulle
se deres både – Wauw!
Chresten roede i en fin
dobbeltsculler med coa15

sculler – hvis vi lige skulle komme forbi
en anden gang.
Ugen viste flere ting. Man beskytter
svirvlerne på mange måder, et sted havde
svirvlerne fået fleece-sokker på. Klubberne har stort set kun scullere af forskellig
sværhedsgrad, der er næsten ingen træbåde, og det er helt normalt at købe sin egen
båd. Da ugen var omme, havde vi roet i
syv forskellige klubber, i flere forskellige
typer af både, oplevet naturen samt mødt
en masse søde og hjælpsomme mennesker. Roning er en vidunderlig sport.
Find mere om turene på
www.rowingtheworld.com – følg dem på
facebook eller spørg Chresten eller mig.
chens mand, og jeg kom ud i en flot 4x
som stroke. Og undervejs blev vi igen
coachet til den helt store guldmedalje og
lavede også lidt rowyoga. En fantastisk
klub.
Så kom turen til Marin Rowing. En klub
der er kendt for at producere verdensmestre og OL-vindere til USA. De havde
rigtigt mange 8’ere til Swip-rowing. Et
perfekt sted til unge håbefulde kaproere.
Men som I nok kan tænke, var dette ikke
det bedste sted for sådan nogen midaldrende ”recreational rowers” som os. Vandet var heller ikke fantastisk. Vi savnede
faktisk Furesøen denne dag. Et kig indenfor afslørede 49 ergometre, der stod side
om side med 25 spritnye spinningcykler –
ret gode forhold til de unge. Der var også
et par forsøg på innovative romuligheder
til vinterens mørke.
Vi sluttede rougen i Open Water Rowing
Center i Sausalito. Var det ustadige vejr
omkring San Francisco mon med os? Det
blev en fin tur rundt i San Francisco Bay
med en flot skyline i baggrunden. En
fantastisk oplevelse igen – vi kom dog
ikke under Golden Gate Bridge. Og Ellen
har nu registeret, at vi begge må låne en
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Merete Dengsøe
foto: Ruth Marr & Merete

Årets forestilling på
”Turbåden”

Hvad er en ”costal-båd”
En artikel om coastal-både fra Eurow – eller uddrag af den:

Coastal-både er en bådtype beregnet og bygget til brug på ”de
store vande”. Bådtypen har været benyttet af roere gennem
flere år i områder som Middelhavet, Atlanterhavet, Den engelske kanal osv.
Bådtypen er i design og form meget sødygtig og sikker. Bådene
har en meget stor opdrift
og flydeevne.
Bådens bygning er meget
stærk, enkel og ikke
mindst funktionel. Bådene
er monteret med rustfri
materialer og aluminium.
Fodspark er lavet i det
stærke og lette materiale
bakelit.
Bådens type og form
Bådens form minder meget og sejlsportens matchracer. Og den bevæger sig
da også let og elegant i
vandet.
Bådens form gør, at den
ligger meget stabil på vandet og i bølger. Roerne
sidder forholdsvis højt i
båden, men samtidig bevirker bådens skrogform, at bådens dybdegang er forholdsvis
lille. Båden ligger relativt højt på vandet, og det hele sammenlagt giver en hurtig båd på vandet trods bådens vægt.
Bådene er dobbeltskrogede og selvlænsende.
http://eurow.dk/typo3.6.0.1/fileadmin/user_upload/documents/
Euro_Diffusions/Eurow_Euro_Diff_praesentation_2012.pdf
Susanne Vind
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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 ultimo august 2015
Stof til bladet skal være
redaktionen i hænde
senest 1. august 2015
mail: furore@rofu.dk

Husk, du også kan finde den seneste udgave af ”FURORE” på
”www.issuu.com” (Digital Publishing Platform for Magazins).
Du skal bare søge efter FURORE i søgefeltet. Her er bladet i godt
selskab med mange blade med samme navn.

Selvfølgelig findes Furore også på vores egen hjemmeside faktisk 10 år tilbage!
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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: 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
Juni

Søndag 21. juni
Tirsdag 23. juni
Tirsdag 23. juni

kl. 09:00
kl. 17:00
kl. 19:00

Juli

Mandag 13. juli - fredag 16. juli
Fredag 24. juli +

August

Onsdag 5. august
kl. 18:45
Onsdag 12. august
kl. 18:45
Lørdag 15. august
Lørdag 15. august
Lørdag 15. august
kl. 18:30
Onsdag 19. august
kl. 18:45
Torsdag 20. august +
Tirsdag 25. august
kl. 18:00
Torsdag 27. august
kl. 18:00
Lørdag 29. august
kl. 10:00
Søndag 30. august
kl. 09:00

September

Søndag 6. september kl. 09:00

Ro alle søer rundt
Sankthansroning
Sankthansmiddag, ”gør det selv”
Skoleroning, husk at mange både er reserveret
Klublangtur, Præstø
Tekniktræning 4
Tekniktræning 5
Sikkerhedstræning (tidspunkt, se hjemmeside)
Kanindåb (tidspunkt, se hjemmeside)
60 års jubilæumsfest (tilmelding nødvendig)
Tekniktræning 6
Klublangtur, Flensborg Fjord
Styrmandskursus 2 (første dag)
Styrmandskursus 2 (anden dag)
Styrmandskursus 2 (tredje dag)
Havnetur, København (tilmelding nødvendig)
Lyngbytur

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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