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Skotland på tværs
OBAN til INVERNESS gennem den Kaledoniske Kanal
Kort rapport fra en uges langtur i
2-åres inrigger, juli 2015

Både
6 stk. 2-åres inrigger-langtursbåde, udlånt
fra ovennævnte klubber.
Bagagen
Transporteres dagligt af ”landholdet” på 3
personer i medbragt kassevogn.
Forplejning
Varetoges af ”landholdet” / på skift.
Overnatning
På hostels / backpacker-vandrerhjem o.
lign. undervejs.
Distancer
Horisontal distance
206 km
Vertikal distance
+/- 36 m
Kaledoniske Kanal
Den blev bygget i 1822. Har i dag hovedsagelig turistmæssig betydning for lystbåde, turbåde og lignende.
Antal sluser
29 stk. (op + ned).

Faktuelle oplysninger
Arrangør / rejsebureau: DFfR
v. Lina Johansen og Peter Ley.
Deltagere
21 roere fra roklubber - (i alt ca. 140
klubber) - i Danmark: Hellerup, Ægir
(Aalborg), Aalborg Dame Roklub, Ishøj,
Helsingør, Lyngby, Lyngby Dameroklub,
Nivå, Holte, Svendborg, Hobro, Holbæk,
Haderslev og Furesø.
Fra Furesø deltog Peter Ley og undertegnede.
Kønsfordeling
K 11, M 10.
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Tilskuere undervejs
Skotter, andre turister, sæler, kronvildt,
harer, hejrer, rovfugle, andefugle
mv. (”Nessie” findes ikke - oplyste en
skotsk guide!)
1. etape: Oban til Fort William, 57 km
Start på turen i et åbent farvand i Atlanten. Et ambitiøst projekt. Men omstændighederne var gunstige:

Mest rygvind, assistance fra tidevandet,
beskedne regnbyger, helt friske roere i
fantastisk sødygtige 8-bords inriggere.
Slusepassage i Kaledonisk Kanal
Vi fandt hurtigt ud af, at de forskellige
slusemestre havde forskelligt temperament og havde forskellige krav til vores
adfærd i forbindelse med slusning.

I ”Neptuns Staircase”, 8 sluser på rad i
Fort William, blev 3 både tøjret på siden
af en fiskekutter og de 3 andre på siden af
en stor svensk lystsejler. Og vi fik lov at
blive i bådene. Andre slusemestre tillod
kun 1 mand i båden nærmest ved væggen
i slusekamrene, 2 tomme både var så tøjret på den bemandede.

bjergene på de britiske øer og det skotske
højland. Al denne nedbør giver grundlag
for stor frodighed og ”grønne” bjerge og
giver samtidig en masse vand i elve og
kanaler. Vi skal i DK være glade for, at
de britiske øer ligger, hvor de gør - ellers
ville det regne meget mere her …
Der er et vandskel midt i det skotske højland; der var således lidt modstrøm på
første del af kanalturen og medstrøm på
sidste del.
Etapen: Fort Augustus–Inverness, 46
km
Passage af Loch Ness-søen
Den længste af søerne (lochs) er 36 km
lang med en største bredde på ca. 3 km.
Søen har en største dybde på 226 m. Den
er ganske retlinjet og synes uendelig lang
set fra Fort Augustus - jordkrumningen
udgør ca. 102 m målt på langs af søen.
Midtvejs i søen ligger en ruin af en middelalderborg fra 1500-tallet – Urquhart
Castle. Her tog vi robådene på land og
holdt frokost. Akkompagneret af en sækkepibe-blæser i fuld uniform.
Området langs søen er i øvrigt ganske
øde, utilgængeligt og råt. Og der er kun få
huse. Det er vildmark ... Og stedet inviterer til mytedannelse bl.a. søuhyret
”Nessie”. Sidste del af etapen fra Loch
Ness til Inverness blev roet på en ca. 7
km lang og 25 m bred kanal.

Vandføring
Hvor kommer alt dette vand fra:
Det regner meget i Skotland. Fugtig luft
fra Atlanten fordråber, når den møder
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Monotonien i roningen, som uundgåeligt
indtræder sidst på en lang rodag, blev her
afbrudt af støjen fra et vandfald.
Kanalen har her på en ca. 300 m lang
strækning et sideoverløb/-fald, hvor en
del af vandføringen ledes til Ness River,
der er et fald på 2-3 m. Det var lidt grænseoverskridende at ro et langt stykke på
kanten af et vandfald. I øvrigt var stedet
kun sporadisk afmærket. Men lydkulissen
fik vækket de måske lidt døsige roere og
styrmænd.
Vi boede 3 nætter i Inverness. En planlagt
rotur på Nordsøen blev aflyst på grund af
for meget vind. I stedet tog roholdet til
”Highland Games”, som fandt sted over

weekenden. Der var atletikkonkurrencer
samt stærke mænd, der kastede med tunge
hamre, store kampesten, træstammer og
lign.
Afvekslende med flot skotsk tattoo og
sækkepibe-”musik”.
På en rolangtur ror man hver dag med et
nyt hold og lærer lynhurtigt en masse nye
at kende.
”Ro-netværket” bliver styrket, og ”man
kommer virkelig hinanden ved”.
Alt i alt en fint arrangeret tur uden uheld.
Stor ros til Lina Johansen og Peter Ley.
Hjemtur søndag med bus/tog og fly.
Søren Boysen
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Brunch på
terrassen
På en af sommerens få varme og solrige
dage var der indbudt til den årlige søndagsbrunch på terrassen.
Der var som sædvanlig masser af lækkerier, æg i flere varianter og dertil bacon og
cocktailpølser, flere slags pølse og ost i
lange baner – meloner, ananas og vindruer foruden en stor stak pandekager. Dertil
kunne drikkes juice, te, kaffe og flere
slags af de små hjemmelavede skarpe med smag fra lokale råvarer.

Snakken gik lystigt over bordene blandt
de ca. 50 deltagere, hvoraf de fleste havde
taget sig en rotur forinden. Deltagerskaren var domineret af klubbens grå guld,
men de fleste aldersklasser deltog. Vores
barnebarn trak dog gennemsnitsalderen
en del ned.
Det var dejligt med et rigtig vellykket og
hyggeligt arrangement, så stor tak til arrangørerne, Gitte, Flemming, Anni, Jan,
Jytte, Kurt, Birte og Henning samt til
Peter, som stod for drammene.
Ellen og Jens
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Ved 25-års jubilæet (1985)….
Vi bringer her et uddrag fra klubbens 25-års jubilæumsskrift. Denne lille fortælling om
ungdomskaproerne virker autentisk, og den observante læser vil sikkert også lægge mærke til noget genkendeligt i forfattergruppen. Jubilæumsskriftet ligger inde på hylden i
rummet bag værkstedet, og hvis man finder det frem på den støvede reol, indeholder det
underholdende og forbløffende læsning. Det fremgår f.eks., at vores nuværende kasserer
var kaproningschef for 35 år siden, og Jørgen Andersen var kaproningstræner.
(Kirsten H)
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Fortsættes næste side

Hvad hjertet er fuldt af …
I maj havde jeg lagt årerne på hylden for en
uges tid og skiftet dem ud med et par vandrestøvler, men Roklubben Furesø var svær at
glemme, da jeg på min vej, først kørte og
senere vandrede gennem en skøn lille by på
Amalfikysten, som viste sig at hedde Furore.
Den har, udover navnet, ikke meget med roning at gøre, men de producerer en god hvidvin!!
Tina
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Nordic Rowing
Master Regatta
2015
I weekenden 1. og 2. august 2015 blev
årets Nordic Rowing Master Regatta afviklet på Bagsværd Sø. Regattaen, der er
åben for alle nationer, havde mere end
200 deltagende roere med stort fremmøde
fra specielt England og Tyskland. Der
blev dystet i alle bådtyper på 1000 m distancen, hvor løbene var opdelt i aldersgrupper. Dette betyder, at alle roere starter på samme tid.

Guld
Mette Møller deltog i et af lørdagens første løb og sejrede sammen med roere fra
Holland og Lyngby Dameroklub i W4x
for aldersgruppen 45+.
Tredjeplads
Ole Kongsbak deltog i 1x-løbet for aldersgruppen 55+ og kom i mål som nummer 3 mindre end 2 sekunder fra den vindende båd.
Andenplads
Marianne Henney/Helle Torp fik en flot
andenplads i W2x-løbet for aldersgruppen
55+.
Andenplads
Michael Møller/Bo Hartz stillede op i M2
-løbet for aldersgruppe 50+ i den fine
håndbyggede træbåd Sneppen. De var
oppe mod Danmarks i særklasse hurtigste
konkurrenter og måtte se sig slået med
nogle få sekunder.
Andenplads
Ole Kongsbak/Ole Præst deltog i M2xløb i aldersgruppen 55+ og kom i mål på
andenpladsen foran nogle meget hurtige
roere fra Kiel.

Det blev nogle skønne dage, vejret var
helt ideelt for kaproning med rolige vindforhold og sol fra morgen til aften. Der
blev skabt en meget fin international regattastemning med engelsk speakerstemme. Michael Kassow var på podiet gennem hele regattaen og sikrede, at uddeling
af medaljer forløb planmæssigt med passende lykønskninger.
Roklubben Furesø var rigtig pænt repræsenteret med 10 af vores masterroere deltagende i 12 forskellige løb.
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Guld
Mette Møller var nu i 1x-løb i aldersgruppen 50+ og kom overbevisende først i mål
og kunne dermed sikre sig den anden
medalje.

Tredjeplads
I 2x mixed-løbet for aldersgruppen 50+
havde vi 2 både med. Marianne Henney/
Michael Møller kom i mål på en flot tredjeplads, og Ole Præst/Jane Hagan kom i
mål nogle få sekunder senere.

Guld
I 2x mixed-løbet for aldersgruppen 55+
deltog vi også med 2 både. Ole Kongsbak/Mette Møller kom først i mål i tæt
opløb med et engelsk par, og Rolf
Reuther-Nielsen/Susanne Vind fik en
rigtig god konkurrenceerfaring.

måtte se sig slået med kun ca. 1 sekund til
den vindende båd.
Guld
I 4x mixed-løbet for aldersgruppen 55+
stillede kun 2 både op. Med roere fra Roklubben Furesø i begge både var der garanteret guld til klubben. Mette Møller,
der stillede op sammen med roere fra
Lyngby Dameroklub og Lyngby Roklub,
kom først i mål foran den rene Roklubben
Furesø-båd med Marianne Henney/Ole
Kongsbak/Bo Jystrup/Jane Hagan.

Samlet set var regattaen rigtig god for
Roklubben Furesø med deltagelse i 12 løb
ud af i alt 66 løb og med 4 medaljer og
masser af lovende resultater. Det bliver
spændende at se, hvordan klubben kan
gøre sig gældende ved næste års helt store
internationale regatta på Bagsværd Sø,
World Rowing Master Regatta 2016.
Ole Kongsbak (foto: Kim)

Andenplads
Michael Møller/Bo Hartz deltog her i
M2x-løb for aldersgruppen 50+. Selvom
der kun var 2 både i løbet, fik den vindende båd kamp til stregen med ’kun’ ca. 2
sekunders forspring i målet.
Andenplads
Mette Møller, der deltog i W2x sammen
med en roer fra Lyngby Dameroklub,
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Klublangtur til
Langeland
I pinsen var der arrangeret langtur til Langeland, hvor der var mulighed for at ro i
det sydfynske øhav. Karsten og Hanne
havde budt os Furesø-roere indenfor i
deres hjem ved Ristinge på Langeland,
hvor vi havde base.
Det blev en lille sluttet kreds, som tog
imod tilbuddet og mødte forventningsfulde op ved Ristinge fredag før pinse. Men
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det gav os deltagere ret fine forhold, som
vi ikke er vant til på sådanne langture.
Eget soveværelse med senge 
Den aftalte rotur fredag efter ankomst
måtte aflyses, da vejret var for hårdt. Så i
stedet nød vi aftenen i haven hos Hanne
og Karsten og hørte bl.a. rørdrummens
markante lyd. Vi havde følgeskab af en
lokal fra Rudkøbing Roklub på hele turen,
og Knud og hans kone dukkede op fredag
og hilste på.
Lørdag morgen kørte vi som aftalt til
Rudkøbing Roklub, hvor Knud allerede
havde gjort de 2 inriggere klar til os. Sikke en service.
Dagens tur var planlagt til at gå op mod
Svendborg Roklub, hvor vi lagde til og
spiste vores frokost i solskin på klubbens
terrasse. Herefter gik turen til Skårupøre.
Knud, vores lokale mand, kendte et godt
sted at finde blåmuslinger, og da vandet
var klart, var det ingen sag at finde dem.
Jeg var i båd med Knud og Karsten, og de
2 herrer smed hurtigt sko og strømper og
fik indsamlet en del blåmuslinger, som vi
kunne nyde om aftenen til en lille forret.
Efter denne fangst fortsatte turen mod
ishuset, som Knud havde reklameret godt
for. Men desværre var kiosken lukket, da
vi nåede derud suk.
Efter dette nederlag fortsatte vi
turen rundt om
Thurø og retur til
Rudkøbing. En
dagstur på ca. 42
km.
Søndag morgen
mødte vi igen op i
Rudkøbing Roklub, og mandskabet byttede robåde. Turen gik denne dag til Marstal
via Strynø. Vejret

bød på strid vind, så det var en ret hård
tur over til Marstal. Men vi holdt os på
det lave vand, så bølgerne ikke blev så
store. Marstal Havn er ret stor, med både
industri- og lystbådehavn, og midt imellem lystbådehavnen ligger Marstal Roklub, hvor vi lagde til.
Efter en velfortjent frokost i det grønne
begav vi os op mod byen for at finde en
is. Denne gang lykkedes det, og vi kunne
nyde en stor is ved havnen i solskin. Ingen sammenligning med sidste års langtur
til det sydfynske, som mere eller mindre
druknede i regnvejr 

Hjemturen gik mod Ristinge-løbet, hvor
der ikke er meget vand. Vores båd måtte
trækkes igennem, og styrmanden måtte
derfor træde i karakter og smide sko og
strømper for at få os igennem løbet. Det
er ikke en opgave for hverken en 1’er
eller 2’er - og lidt service kan man vel
forvente som arbejdshest 
Mandag pakkede vi sammen og tog ind til
Rudkøbing Roklub for at afslutte med en
lille kort rotur. Nu var det fine vejr desværre opbrugt for denne gang, og regn og
blæst tog over. I strid vind roede vi ud af
havnen og roede derefter sydpå mod Lindelse Nor for derefter at runde Bukø og ro
tilbage mod roklubben.
Turen afsluttede vi
med at spise vores
medbragte frokost
hjemme i privaten hos
Knud og hans kone,
som begge havde været med til at gøre turen fuldendt.
Mange tak til Hanne
og Karsten for deres
gæstfrihed – og en
rigtig dejlig tur med
lækker mad og godt
selskab.
Susanne Vind
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En søndag på Furesøen
Der er ingen tvivl om, at der er aktivitet på Furesøen, (også) når
vejret er godt. Kim har været ude med kameraet, og her er, hvad
der kom ind i det.
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En historie fra de
”gode” gamle dage
Vores klub fejrer i år 60-års jubilæum, og
i den anledning har Furore talt med et af
de gamle medlemmer, nemlig Marianne
Wintersø, som startede i klubben for 25 år
siden. På en måde er det meste jo stadig,

Marianne Wintersø (foto: Kim)

som det altid har været, siger Marianne,
men vores klubliv bærer vist alligevel i
dag præg af den voksende travlhed i hverdagen. Vi lader Mariannes beretning tale
for sig selv.
Medlemsrekruttering
Marianne og hendes mand Peer kom let
ind i klubben. På en cykeltur fik de øje på
bådene, og da de så kiggede ind i klubhuset, blev de straks sat i gang i robassinet
af brovagten, og derefter gik turen til Birkerød i en inrigger. Turen kunne mærkes i
armene bagefter, men to nye klubmedlemmer var straks hvervet og deltog i
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årene efter i masser af roture og festlige
arrangementer.
Dengang kom der typisk 25 til en roaften,
og der stod fællesskab over hele linjen.
Aftenturene gik for hele forsamlingens
vedkommende til Vejlesø og Gunnars
servering, og søndagsturene gik til Frederiksdal, hvor kommandørkaptajn John fra
klubben højtideligt ledte med en skål i Gl.
Dansk for "En Gud velsignet morgen".

Snakken og hyggen var i top, og ofte
fulgtes bådene fra Frederiksdal hjem i
flok via Virum og holdt så en pause undervejs i Lillekalv, hvor man lå side om
side ude på vandet og forsatte snakken.
Der kan man se, vi nytilkomne troede
ellers, at traditionen med turen rundt i
Lillekalv gik ud på at få en kilometer ekstra.
Udbredt selskabelighed
Medlemmerne udviste stor entusiasme,
når det gjaldt selskabelighed for 25 år
siden. Der blev arrangeret fester rundt
omkring i Værløse og Farum i løbet af
sæsonen, og om vinteren sørgede Vagn
og Hanne for, at der efter slibesøndagene
var varm mad og komsammen i lokalerne.
Den slags skulle nok kunne lokke flere til
end vores arbejdssøndage i dag, hvor vi
nøjes med brød og måske en enkelt øl.
Også nattergaleturene var et større arrangement i "de gode gamle dage". Starten
gik kl. 23.30, og så var første stop i Bir-

kerød Roklub med forplejning og ofte
nattergalesang lige uden for døren. Så gik
turen videre til Vejlesø, hvor Gunnar åbnede og serverede kaffe, øl og vin, og

hvad man nu kunne ønske sig. Næste stop
var Frederiksdal, hvor morgenmad - naturligvis med Gl. Dansk og skål - blev
indtaget, indtil turen til sidst endelig slut-

Refleksioner ved en roklubs 60-års dag. (Tina)

tede omkring kl 7. Et imponerende aktivitetsniveau næsten på højde med, når ungdommen overnatter i klubben i dag.
En del af livshistorien
Noget af det sjove og interessante ved
vores klub er, at så mange medlemmer
har været med i mange år, og at vores
fælles klubliv har været så vigtig en del af
deres liv. Sådan er det stadig, det er svært
at forklare, men hvis man først bliver
rigtigt bidt af roning, så bliver det en helt
nødvendig del af hverdagen. Nu hvor vi
har jubilæum, kunne det være sjovt at
høre nogle flere historier om "de gode
gamle dage", så hvis læserne har noget at
fortælle, skal I bare sige til, så laver vi en
historie, så vi alle kan glæde os over vores fælles fortid.
Kirsten H. (& Marianne)
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Jordkrumning, pilhøjder mv.
Det er vist almindelig kendt, at jorden/geoiden ikke er flad, men er en omdrejningskugle,
der kredser i vores ”hjørne” af galaksen.
Med assistance fra Pythagoras´ læresætning og sinustabellen har jeg regnet lidt på den
geometri, der gælder, når vi bevæger os på vore søer og farvande.
Jordens radius er på vores del af geoiden ca. 6.373 km.
På skitsen er illustreret de geometriske betegnelser: bue, korde, pilhøjde, tangent og
krumning.

Eksempler
*Der er knap 5 km fra Furesøbad Farum til Furesøbad Frederiksdal. Hvis man ligger med
øjet helt nede i vandskorpen ved Furesøbad i Farum, skal en bygning i Frederiksdal være
knap 2 m høj, for at den kan ses. Dvs. man kan kun se taget af den eksisterende hvide
restaurant- og badebygning i Frederiksdal. Tjek lige næste gang, du aflægger sømmeprøve …
**Hvis man sidder i en robåd med øjet ca. 1 m over vandspejlet, vil en lignende robåd teoretisk set - forsvinde helt ud af syne, når den er ca. 7 km væk (også selvom man bruger kikkert). I praksis sker det langt tidligere – se nedenfor.
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***Loch Ness-søen er 36 km lang. En bygning, mast eller tårn i den ene ende af søen
skal således være højere end 102 m, før den i klart vejr vil være synlig fra søens anden
ende.
Generelt
De angivne mål er teoretiske mål, som gælder i situation med ”havblik”.
I praksis er der flere andre parametre/forhold, der kan distrahere ”billedet”, herunder
bølger, dønninger, vindstuvning, lokale strømforhold og – ikke mindst – sigtbarhed og
lysforhold i øvrigt mv.
Om roning / hastigheder
Hvis der er roere, som på vore søer nogle gange fornemmer, at de ror ”op ad bakke”, er
dette ikke tilfældet: Båden bevæger sig altid tangentielt til geoiden/jorden.
Men fornemmelsen kan skyldes modvind, dårlig vægtfordeling i båden / for stor last i det
bageste stuverum (ved klinkbyggede inrigger-både).
Men der kan jo også være andre, mere individuelt betingede årsager …
Båden opnår højest fart, når bådens våde overflade er størst mulig, dvs. når vandspejlet for og agter - følger samme bord i båden.
En længere båd er generelt hurtigere end en kort båd med samme bredde og vægt.
Det var lidt teori. Prøv det efter i praksis.

God Tur!

Søren Boysen
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Sorø Regatta 4. og 5. juli
Så blev det tid til at tage til Sorø Regattaen - selvfølgelig på Sorø Sø.
Vejret tog sig ud fra sin bedste side begge dage – sol og 30 grader(plus). Det var meget
varmt at ro, vi svedte maks., inden vi overhovedet nåede væk fra broen. Men så var det
godt, at vi kunne hoppe i søen bagefter for at blive afkølet. Trods varmen udeblev resultaterne ikke. Det blev til 4 første- og andenpladser, en del tredje- og fjerdepladser samt et
par femtepladser næsten lige fordelt
på juniorer og seniorer.
Lørdag aften var der vanen tro fællesspisning, hvor der blev grillet og
hygget. Søndag eftermiddag blev
der ryddet op og bådtraileren pakket, så turen kunne gå tilbage til
Furesøen.
Vi siger tillykke til alle medaljetagere.
Mange rohilsner
Anette Kyster

Roklubben Furesøs stærke kvinder under angreb fra styrbordsside. Foto Mette Bacher
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Kære medlemmer i Roklubben Furesø
Da ungdomstrænerne skal starte på videregående uddannelser uden for Københavnsområdet, vil det snart ikke være muligt for dem at stå for ungdomstræningen tirsdag og torsdag fra kl. 18-20.
Hvis nogle af klubbens instruktører skulle have mulighed for, og lyst til, at bidrage til
klubbens vedligeholdelse af ungdomsafdelingen, må de meget gerne melde tilbage til
enten Lasse Hegner (497) eller Johan Sørensen (647).
Vi arbejder på at få lavet en alternativ brovagtsliste over de medlemmer, der melder tilbage, så man ikke skal være der både tirsdag og torsdag, men bliver fordelt på instruktørerne.

I øjeblikket er det Lasse og Johan, der står som de eneste trænere i ungdomsafdelingen.
Lasse starter sin uddannelse allerede mandag den 24/8, mens Johan ikke forsvinder før
januar 2016. Der vil derfor ikke være så meget pres på de frivillige i starten, selvom det
godt kan ske, at Johan ikke har mulighed for at møde op hver tirsdag og torsdag indtil
næste år på grund af arbejde.
Vi håber på, at der er mange medlemmer i Roklubben Furesø, som er interesseret i at
have en ungdomsafdeling, så børnene fortsat kan have deres roning og vedligeholde deres venskaber.
Mange hilsner
Johan Sørensen og Lasse Hegner
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Copenhagen Open Regatta
Den 16. og 17. maj lagde Bagsværd Sø
vand til Copenhagen Open Regattaen.
Lørdag blev der roet både junior- og seniorløb. Trods regn, kulde og blæst blev
det til en pæn medaljehøst til roklubben.
Om aftenen var der hyggelig komsammen i klublokalet, hvor medbragt mad og
drikke blev indtaget.
Løndag skinnede solen, men blæsten ville
det anderledes. Efter flere kæntringer og
problemer ved startlinjen i juniorløbene
blev resten af regattaen aflyst pga. vejret,
og bådene blev hurtigt pakket sammen og
kørt tilbage til roklubben.
Vi siger tillykke til alle medaljetagere.
Anette Kyster
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Vagns minde
Det er med stor sorg, vi må meddele, at et mangeårigt medlem er afgået ved
døden. Vagn Kaas var medlem i Roklubben i en menneskealder og tog meget aktivt del i alle opgaver.
Allerede i 1992 var Vagn blandt den ældre skare, som roede over 1000 kilometer i løbet af sæsonen og fik sin Guldåre, som
blev båret ved alle klubarrangementer.
Vi mindes dengang, der var søndagsslibning af
materiel, og Hanne og Vagn hver søndag lavede
dejlig søndagsmiddag hele vinteren igennem.Der var liv og glade dage, når en stor skare
tog på tur til Præstø Roklub, og mange gode
venskaber blev knyttet.
Vagn var også flittigt arbejdende medlem
af Onsdagsholdet. Han havde sit arbejde i det
lille kontor, og vi kan i dag læse hans sirlige og
tydelige skrift på de fleste bundbrædder, noget
der vil vække minder.
Tak Vagn
Alle rovennerne

”BLIV BEDRE MED ÅRERNE”
Rospinning i Furesø Roklub 2015-2016
Nu er rosæson 2015 ved at være ved sin afslutning, og det betyder, at det igen er muligt at
deltage i rospinning. Her vil du kunne udbygge
den gode fysik, som du har roet dig til på vandet.
Alternativt vil du kunne opbygge din fysiske
form, så du bliver klar til rosæson 2016.
Den første aften er mandag den 26. oktober
kl. 18:00 til 19:00, hvor der vil være intro aften.
Formålet med denne aften er at introducere
rospinning for de af klubbens medlemmerne,
som ikke før har deltaget.
Rolf (foto:Kim)
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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 november 2015
Stof til bladet skal være
redaktionen i hænde
senest primo oktober 2015
mail: furore@rofu.dk

LYNGBYTUR
Årets sidste Lyngbytur
Søndag
kl. 09:00
09:00
Søndag 6.
6. september
september kl.
(tilmelding ikke nødvendig)
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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
Egebjerghaven 116
2750 Ballerup
tlf. 4013 4277
e-mail: layout@rofu.dk
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B
Klubkalender
September
Søndag 6. september kl. 09:00
Søndag 13. september kl. 11:00

Lyngbytur, tilmelding ikke nødvendig (alle)
Københavnskredsens Furesøtur
(både kan være reserveret)

Oktober
Lørdag 24. oktober
Lørdag 24. oktober
Lørdag 24. oktober
Mandag 26. oktober

kl.
kl.
kl.
kl.

12:00
16:00
18:00
18:00

Supperoning, tilmelding (alle)
Standerstrygning
Standerstrygningsmiddag– ”Gør det selv” (alle)
Introduktion til rospinning (til kl. 19:00)

November
Søndag 1. november kl. 09:00

STORE vaskedag (alle)

Roning fra 1. september
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

