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Grågåsen på tur
på Saar og Mosel fra Saarburg til Cochem
Kender I Grågåsen? En lidt høj 8-bords
langturs-toer, som ligger på hylden længst
tilbage i rohallen? Normalt er der ikke
mange, der ror i den. Men så fik den at
vide, at den skulle klargøres til langtur, og
fredag den 25. september blev den taget
ned fra hylden, lagt på en trailer sammen
med 3 andre langturs-toere fra Fredensborg og Helsingør roklubber og kørt sydpå mod Mosel. Der havde den ikke været
før. Og det glædede den sig til.
Lørdag aften var den fremme i Trier, men
først næste dag skulle den sættes i vandet
lidt oppe ad floden Saar - en biflod til
Mosel - for så at blive roet de 23 km ned
til Trier. Der boede roerne nemlig to nætter på Ruderverein Treviris, meget primitivt ... Men der var dog varmt vand, når
man puttede penge i automaten.

Optagningssted for både ved
roklubben i Trier.
Søndag kørte bådtraileren og diverse biler
så mod Saarburg, og ved middagstid var
alle 4 både i vandet på vej mod den første
af de 2 sluser mellem Saarburg og Trier.
Desværre drillede vejret: vi havde håbet
på medstrøm og medvind, men vinden var
kraftigt imod, og der var ingen hjælp at
hente fra medstrøm, og da Saar og Mosel
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her var ret så "lige den forkerte vej", og vi
skulle passere to sluser, tog det hele eftermiddagen at nå de 23 km til Trier og få
bådene båret op på bredden.

På vej ned i en af selvbetjeningssluserne.
Det var meningen, vi skulle kigge nærmere på Trier, byen som blev grundlagt af
romerne i år 16 f.Kr. og byder på nogle af
Nordeuropas bedst bevarede romerske
bygninger som Konstantins Basilika, Porta Nigra (1800 år gammel), den romerske
bro over Mosel (stadig i brug) og Tysklands ældste bispekirke (1700 år gammel). Men grundet den sene ankomst måtte vi nøjes med en byrundtur i gadelygternes skær.
Mandag var vi på vandet ved 9-tiden.
Temperaturen var kun 6-7 grader, klar
himmel, modvind, ingen medstrøm de
næste 38 km til Trittenheim. Snart begyndte floden at bugte sig og vinmarkerne at brede sig op ad skråningerne. Der
var livlig trafik af store pramme med kul
og skrot. De længste 150 meter (to moduler spændt sammen på midten).

Snart mødte vi den første sluse. Opbygningen var stort set ens: en dæmning med
vandkraftværk, en stor sluse til prammene
(mindst 150 meter lang) og en selvbetjent
sluse ved siden af til "lystfartøjer" (3,5 x
18 meter), som lige akkurat kunne rumme
vore 4 både.

bådshage med en rund plade på skaftet,
som kunne bruges som paddel).
Tirsdag: uforandret rovejr. Fin roning 27
km ad den snoede Mosel til BernkastelKues snart i læ, snart i modvind. En enkelt sluse undervejs. Stort set ingen medstrøm. Kues - omtalt af en romersk digter
i år 370 - er en perle med smukke, velholdte bindingsværkshuse og den obligatoriske borgruin højt hævet over Mosel.
Den todelte by har fortsat sin velstand fra
vinproduktionen (og turisterne). Her måtte vi også overgive os og smage på den
nygærede hvidvin, federweisser, som blev
tilbudt overalt.

Mellem vinmarker ned ad Mosel
Proceduren var: Før slusen trækker man i
et grønt håndtag, når "man er klar". I løbet af ca. 15 min. fyldes slusekammeret.
Ved grønt lys åbnes porten, og vi trækker
os ind i kammeret langs siderne. Når alle
har fundet noget at holde i, trækker man
på ny i et grønt håndtag inde i slusen,
hvorefter den bagerste port lukker, og
vandet begynder at strømme ud. Og efter
yderligere ca. 15 min. åbnes den forreste
port, og vi kan fortsætte. En passage tager
således ca. 30 min., når man først har lært
det. Her gør bådshagen virkelig nytte til
at hage sig fast med og til at skubbe sig
ud af slusen, for selv med kvarte årer er
det ikke tilrådeligt at ro ind eller ud
(Fredensborg Roklub havde den bedste

Borgen i byen Cochem hvor turen sluttede.

Onsdag fortsatte vi mod Traben-Trarbach,
i alt 23 km. Stadig mange snoninger. I et
meget snævert sving signalerede en lang
pram til os ved at klappe en grøn plade
ud, at den ville dreje helt over i bagbords
side af sejlrenden for at komme rundt i
svinget. Så vi var advaret.
Det var forbavsende, at selv de største
pramme ikke skabte bølger af betydning,
hvilket jo var rart, da Mosel de fleste steder kun er 110-120 meter bred. Derimod
lavede turist- og rutebådene kraftige bølger tæt på os, og dem skulle man passe
på.
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Egentlig skulle vi have roet længere de
sidste dage, men den megen modvind,
ringe medstrøm, tidsforbruget i sluserne
og besværlige ophalningsforhold gjorde,
at planen måtte ændres, hvilket gav turledelsen ekstra udfordringer oveni det uløste problem, at udlejningsbilen, som trak
bådtraileren, var brudt totalt sammen i
Trier.

Lørdag formiddag blev der god tid til at
udforske Cochems gamle by samt besøge
slottet Reichsburg, som ligger 100 meter
over Mosel, og hvis historie går tilbage til
år 1000. Om eftermiddagen blev bådene
så lagt på traileren, hentet om formiddagen fra Trier og nu trukket af en ny Skoda
på tyske plader.
Sidste overnatning var ved Köln på et helt
specielt sted, hvor værelserne var indrettet i antikke campingvogne, autocampere,
og hvor vi roere overnattede i en blå sovevogn.

Bindingsværkshuse i centrum af byen
Kues.
Torsdag mod Zell - 20 km - og om fredagen videre mod vor nye endestation,
Cochem, hvor det hen på aftenen lykkedes at finde plads til alle på to forskellige
hoteller i en ellers udsolgt by. Det blev en
perfekt rodag på 34 km med 2 sluser: Fint
glid ad snævre bugtninger mellem grønne
vinmarker, forbi gamle byer og borgruiner på bakketoppene i solskin og næsten
vindstille vejr og med svag medstrøm.
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Søndag morgen gik det så hjemad uden
problemer, så Grågåsen nåede frem samme aften og hviler nu igen på sin hylde,
ventende på en ny langtur.
Det blev en fin rooplevelse på 165 km
med 8 sluser i solskin uden regn med gode rokammerater og med mange forskellige udfordringer, som blev overvundet
takket være stor fleksibilitet fra alles side.
Kirsten og Ole

Grågåsen på vej ned ad Mosel

”BLIV BEDRE MED ÅRERNE”
Rospinning i Furesø Roklub 2015-2016
Nu er rosæson 2015 afsluttet, 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 var onsdag den 4. november kl. 17.30 til 18.30. Den musik, jeg bruger,
er nutidens popmusik, som vil være valgt ud fra den takt, der skal ros efter. Dvs. hvis
rotakten er 22 tag, vil musikken også være det. Rospinning er planlagt til at forsætte
hele vinterperioden.
Rospinning vil foregå i bådhallen, hvor vi ved fælles hjælp stiller ergometrene op og
efter træning sætter dem på plads igen.
Vi sætter alle 12 ergometre op i bådhallen, således at alle vil kunne se instruktøren.
På vandet er vi vant til at ro i takt, og det at ro i takt er også essensen af rospinning.
Jeg vil som instruktør være tagroer/stroke, og vi følger musikkens takt.
Rospinning er et godt alternativ til cykelspinning, som er meget populært i mange fitnesscentre. Rospinning vil udfordre de fleste, selv dem med en god fysik – Også her er
der mulighed for at udfordre sig selv. Rospinning har ændret almindelig ergometerroning fra at være noget for de få til en motionsform, hvor alle kan være med.
Rospinning er opdelt i 5 dele med musikken som udgangspunkt.
* Velkomst, gennemgang af indhold af dagens træning ca. 5 min.
* Opvarmning med tekniktræning ca. 10 til 12 min.
* Træningsprogram med varierende tempo fra 20-32 tag pr. min. Varighed ca. 20 til 25
min.
* Afroning ca. 10 min.
* Udstrækning ca. 5 min.
Tilmelding sker på klubbens hjemmeside.
Der tilbydes 12 pladser. Tilmelding er fra gang til gang.
Hvis du bliver forhindret, så husk at framelde dig, så en anden kan få din plads.
Minimum deltagere er 5 personer, ellers bliver træningen aflyst den aften.
Som noget nyt har jeg oprettet en Facebookgruppe, hvor jeg vil komme med info. Evt.
programmet som vi har gennemført og andet.
På gensyn og vel mødt til rospinning sæson 2015 – 2016.
Mvh. Rolf Reuther-Nielsen
5

DM 2015 på Bagsværd Sø
Så er DM overstået for i år.
Vi havde nogle rigtig gode dage på Bagsværd Sø til DM/FM – god stemning, flere
roere fra klubben som tilskuere (dejligt!!)
og fantastisk rovejr. Bagsværd Sø var
næsten spejlblank i to dage. Et sjældent
syn.

Desværre måtte Henrik Stephansen (415)
melde fra, da han var skadet. I stedet viste
både unge og gamle, at de også kan noget.
Jonas Lund (698), som er junior B-roer,
vandt TU-Cup i sin aldersklasse, fik en 5.
plads i junior A og sølv i junior B bare to

sekunder efter vinderen. Det bliver spændende at følge Jonas de næste år. Han er
et stort talent.

Stemningsbilleder ved Bagsværd Sø

Clara Møller (729) og Kristine Søndergaard Hansen (772) fik en 1. plads i junior C 2X (B-finale). Det svarer til en samlet 7. plads i et løb med i alt 14 både tilmeldt. Det tegner godt for pigerne.
Clara og Kristine var også med i en 4X
sammen med to piger fra KVIK og fik
sølv i junior C (A-finale).
Den meget sejrsvante Mette Møller (567)
måtte endnu engang se sig slået af Ulla
Hvid fra Sorø, men Mette fik en fornem
sølvmedalje.
Mette og Bente Johannessen (640) fik
bronze i et utroligt tæt 2X (masters-)løb,
hvor tre både kom i mål inden for et sekund.
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Endelig som rosinen i pølseenden kom
dagens store overraskelse, idet Jane
Hagan (657), Mette, Helle Eklund (724)
og Marianne Henney (51) fik guld i 4X
(masters).
Foruden de nævnte podiepladser deltog
Peter Eklund, Anders Enrico Krog Petersen, Jeppe Petersen, Lauge Endel Rønn,
Benjamin Eibye, Alens Daugelis, Bo
Hartz, Mikael Møller Hansen, Ole Kongsbak og Bo Jystrup.
Det var nok den største Furesø-deltagelse
i mange år, og det tegner godt for fremtiden.

HUSK
SLIBESØNDAGene
-

-

Alle (unge og ældre) havde nogle rigtig
gode rooplevelser. Det var en fornøjelse
at se trænerne styre de unge (der er fuld
gang i dem, ”lopperne”). En enkelt roer
startede først her i sommer på sommerferieaktiviteterne.
Marianne Henney
Foto: Henrik Rasmussen
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Fra Danmark mod Tyskland til søs
En tysker beretter om en international
langtur med Furesø Roklub
Når man som tysker skal på langtur med
en dansk roklub, så frygter man det værste. Kaos, lange pauser, hvem skal ro i
hvilken båd, hvad skal vi have til morgenmad – alt er usikkert. Hvor skal vi overhovedet hen? På trods af disse bekymringer tilmeldte jeg mig min første langtur
med Furesø Roklub, fra det danske til det
tyske farvand endda, nemlig fra Sønderborg til Flensborg og retur.
Der kørte en gruppe på 16 blandede og
glade Furesø-roere af sted til Sønderborg
en torsdag eftermiddag i august måned. Jo
tættere vi kom mod det sønderjyske, des
mere slappede jeg af. Det nordslesvigsktysk-påvirkede samfund så tæt på mit
hjemlands grænser må jo ligne tysk orden
noget mere end den sjællandske anarki.
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Og sådan var det også! Så snart roerne
kom til Sønderborg Roklub, var der styr
på alt! Velkomst-bajerne blev fundet,
lister med opgaver hængt op, tidsplaner
delt ud, og rohold faldt lige naturligt på
plads. Der var lækker aftensmad og morgenmad som lovet, og afgang om morgenen var til tiden! Jeg fik den dejligste
overraskelse og lærte danskerne at kende
fra en helt ny side.
Fredag morgen pakkede vi pyjamasser,
sengetøj og luftmadrasser i 2 4-åres og 2
2-åres inriggere og roede med den skønneste sol syd- og så vestpå mod Tyskland,
nærmere sagt Flensborg. Jeg roede fyldt
af glæde ved tanken om snart at kunne se
mit faderland og ankomme til søs som en
kongelig, som der trods alt ikke er så
mange af i Tyskland.
Efter 44 km´s smuk tur og en meget hyggeligt pause på Store Okseø landede vi i
Flensborg. Ih, hvor var det dejligt at stå

på tysk jord. Men hvad sker der lige efter
ankomst? Jeg skal erfare, at vi helst skal
undgå kontakt med tyskerne, for vi skal
overnatte i en dansk roklub, spise på en
græsk restaurant og handle dansk øl hos
Calle. Dansk øl i Tyskland! Jeg var skuffet. Peter, som sammen med Søren havde
arrangeret denne ellers udmærkede og
næsten på tysk måde planlagte og gennemførte tur, valgte at tage i Aldi kun
sammen med mig for at handle til morgenmaden, sikkert fordi han ville undgå,
at flere af vores danske rokammerater
skulle sætte fod på tysk grund. Det lykkedes. Og ikke længe efter at vi havde
spist vores tyske morgenmad – som det
egentlig var ret modigt at give os – tog vi
af sted tilbage mod Danmark. Turen føltes meget hård for mig. Jeg tror ikke, at
modvind og bølger var skyld i det, nej,
det var smerten ved at forlade landet igen.
I en robåd skal man jo ikke vende ryggen
til og kan længe efter afgang med tårer i
øjnene se det elskede sted.
Tilbage i Sønderborg fortsatte det med
godt styr på tingene og med hjemmelavet
mad og hygge, og jeg overvandt min melankoli efterhånden. Jeg må sågar indrømme, at Furesø Roklub har introduceret
mig for en rigtig fin tradition: styrmands-

slikket. Denne kunne tyskerne virkelig
lære noget af.
På søndagsturen op og ned ad Als Fjord
ræsonnerede jeg over, hvad jeg havde
lært: Når man har sådan nogle erfarne,
velforberedte og sjove turledere som Søren og Peter, og alle på holdet er så hyggelige, ukomplicerede og ro-glade som
dem, vi var af sted med, så må øllerne
godt være danske, det bliver en fantastisk
tur!
Anja (foto: Karin)
PS: Hvis der var nogle, der undrede sig
over, at jeg hverken nød velkomst- eller
godnat-bajere, så er det fordi, jeg punktlig
til standerhejsning 2016 skal forstørre
vores roklub og føde et nyt medlem. Et
lille tip: Roning hjælper mod kvalme 
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Tanker ved
standerstrygning
Så er supperoningen og standerstrygningen afsluttet, og vi var sammen på en
smuk efterårslørdag på en helt speciel og
hjertevarm måde. Efter en tur Store Kalv
rundt mødtes vi i shelteren ved Kollekolle, hvor et helt nyt suppehold bestående af
Søren L., Hanne, Karen og Karens mand
(bål) ventede. De videreførte på stolt vis
Jespers gamle suppetradition, og i år var
produktet forbedret med 100 % hjemmelavet suppe og fine plastictallerkner, så vi
slap for balance med blødt engangsservice. Vi blev også grundigt forkælede
med Peter Balds hjemmelavede snapse
med hindbær, strandrose, malurt og brombær. Godt turen hjem fra Kollekolle er
kort og overskuelig.
Jeg benyttede mig lige af lejligheden til at
lave en række super korte interviews for
at tage temperaturen på gode og dårlige
oplevelser i klubben fra gamle og nye

medlemmer i forskellige dele af klubbens
aktiviteter. Alle blev spurgt om følgende
tre korte spørgsmål:
Hvad får dig til at komme til roning?
Har du oplevet noget mindre godt i det
forløbne år?
Har du forslag til nye ting for klubben?

Så er der suppe ved Kollekolle
Det var faktisk ret sjovt at tage sådan en
lille hurtig runde, mange var enige om,
hvad der var godt, og der kom tankevækkende observationer frem om især det
sociale liv. "Hør" lige med …
Medlemmernes stemmer
Peter L. er mangeårigt medlem og aktiv
inden for outrigger, inrigger og langture

Gæt en
ROER
”Vi har lagt
sæsonen bag os”
Stemningsbillede fra
Frederiksdal
i oktober
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Svaret findes bag
i bladet.

Spm. 1: Jeg kommer, fordi det er utroligt
hyggeligt, og roning er god motion.
Spm. 2: I foråret roede vi på en sten med
Edderfuglen, det var godt nok ærgerligt.
Spm. 3: Det kunne være sjovt med nogle
flere korte langture f.eks. på en dag.
Ole K. er entusiastisk masterroer og mangeårigt medlem
Spm. 1: Besvares kort med, at Ole kommer for motionens og det sociales skyld.
Spm. 2 og 3: Ole kunne ikke lige komme
på nogle dårlige oplevelser og havde heller ikke forslag til nyt.
Henning A. er mangeårigt medlem og er
meget aktiv i pensionistroningen
Spm. 1: Her er det motionen og det sociale samvær, som trækker.
Spm. 2: Henning synes, at der er for meget klikedannelse i klubben, og at økonomien er for lukket.
Spm. 3: Det ville være godt med mere
roning på tværs af master/motion, seniorer/unge, nye/gamle medlemmer. Økonomien bør åbent frem.
Marianne H. er erfarent medlem, men af
den nyere skole og er ret aktiv ved aftenroningen for motionister
Spm. 1: Jeg nyder den smukke natur, motionen og de hyggelige mennesker.
Spm. 2: Jeg faldt desværre i vandet nede i
Vejlesø ved den høje bro, bagefter var det
dog lidt sjovt.
Spm. 3: Vi bør blande holdene mere ved
aftenroningen i stedet for den skarpe opdeling mellem nye og gamle, outriggere
og inriggere.
Lisbeth E.M. er nyt medlem fra i år og
har været meget aktiv ved aftenroningen
Spm. 1: Lisbeth kommer, fordi hun kan
lide at ro og at komme ud i naturen. Det
er en spændende udfordring at lære noget

nyt i klubben.
Spm. 2: Det er svært at være ny og komme ind i det sociale liv, nogle gange har
jeg følt mig som en outsider.
Spm. 3: Erfarne roere burde tage sig mere
af de nye, måske var det en ide med en
mentorordning.
Allan må siges at være en meget erfaren
roer og har kendt klubben i over 50 år
Spm. 1: Allan elsker bare at ro og nyder
også fællesskabet som ved supperoningen.
Spm. 2: Der er ikke rigtigt noget påfaldende her.
Spm. 3: Det kunne være hyggeligt med
flere klubaftener om vinteren med socialt
samvær og hygge Vi kunne også lave
udflugter f.eks. til museer. Det ville også
være rart at få vintergymnastikken tilbage.

Tom & Lior i en kærlig ? omfavnelse.
Tom har været medlem af klubben, siden
han var teenager og er aktiv på roaftener
og på ture og med instruktion
Spm. 1: Tom kommer til roning, fordi han
ikke kan lade være - det er et kerneområde i hans identitet. Som vi ofte hører om,
er Tom også aktiv med volleyball og kajakpolo, men det er ikke en hjertesag som
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med roningen.
Spm. 2: Det er skidt, at opbakningen til
fælles ting som Nattergaletur, Havnetur
og Lyngbytur er så ringe.
Spm. 3: Vi må satse mere på ungdommen
både med nye medlemmer og fastholdelse
af aktive.

rene, og det er især klart, når det gælder,
hvad der får os til at komme til roning.
Motion er vigtigt, men endnu vigtigere er
det sociale. Her er det både klublivet som
sådan og de søde mennesker og venner.
En grundig læser af meldingerne vil nok
også have lagt mærke til, at det især er
flere af de "gamle" medlemmer, som er
meget tilfredse med det sociale, mens det
måske er lidt sværere at komme ind som
ny.

Roture
Lisbeth M. er mangeårigt medlem, men er
nu flyttet ret langt væk fra klubben, alligevel kommer hun
Spm. 1: Lisbeth svarer straks, at hun
kommer, fordi der er så mange søde mennesker og gode venner.
Spm. 2: Det er ikke sjovt at komme til
generalforsamlingerne, sikke en stemning ...
Spm. 3: Det må der vist tænkes nærmere
over.

Fællesspisning
Der er også kommet flere gode forslag til
forbedringer frem, og igen her er det bemærkelsesværdigt, at fælleskabet og mere
roning på tværs af "grupperinger" står
allerøverst på ønskelisten.
Kirsten H. (foto: Kim)

Lior er nyt medlem fra i år og har været
ret aktiv på roaftenerne.
Spm. 1: Lior kommer, fordi han nyder at
komme ud og foretage sig noget helt andet end arbejdet og dagligdagens travlhed. Man bliver godt tilpas af at ro.
Til spm. 2 og 3 er der ingen kommentarer.
Hvad kan vi så lære af det
Det er sjovt at se nogle fælles træk i sva12

Copenhagen
Harbour Race
Copenhagen Harbour Race –
lørdag den 10. oktober 2015.
Årets Copenhagen Harbour Race bød
igen på skønt vejr, dog ikke så flot som
sidste år, men ingen regn, og sol kom
frem i ny og næ. Copenhagen Harbour
Race er en international regatta for ottere,
inriggere og coastalbåde på 6,5 km i Københavns Havn. Fra Roklubben Furesø
var der 3 både med.
Bådene blev sat i vandet fra Roklubben
SAS, hvor vi lånte 2 af bådene, den sidste
båd, Skalleslugeren, havde vi selv med.
Som altid skoddede vi væk fra broen,
men noget var galt i den ene båd, med 3
bagbords-årer kom vi ikke langt, tilbage
igen og bytte åren. Så af sted til startlinjen
ved Langebro. Kl. 12 gik starten for inriggere og coastalbåde. Kl. 14.30 kom turen
for otterne. Flot ser det ud, når så mange
både er på vandet samtidig.
Der bliver roet efter et sindrigt handicapsystem, men det gik godt for alle. Ingen
medaljer i denne regatta, men vi gav
kamp til stregen. Og bagefter var der tid
til kage og kaffe i Roklubben SAS. Tak til
SAS for det fine arrangement og lån af
både. Også en tak til fotografen Henrik
for billederne.

Mange rohilsner
Anette Kyster
(foto: Henrik Rasmussen)
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Snaps
og
Roning
Hvad har de to ting mon med hinanden at
gøre, kan man spørge sig selv. Spørg søndagsroerne, når de sidder i Frederiksdal
og nyder termokaffen, så er en lille
"Skovhindbærsnaps" ikke så ringe.
En sød ældre dame spurgte mig om, hvad
jeg fik tiden til at gå med, efter at jeg blev
pensionist, og jeg måtte jo svare, som
sandt er, at udover havearbejde, gåture,
cykling, svømning og gymnastik, ja, så
var jeg også blevet sat til at støvsuge! Der
var ingen medfølelse fra damen, men hun
hjalp mig til at finde hen til Spejdernes
Genbrug i Farum. Her blev jeg modtaget
med åbne arme og mødte Adda. Jeg kom
hjem med en Holmegård-karaffel dekoreret med nogle kønne bær på tornede grene, der stod "Prunus Spinosa", og min
gamle mor bemærkede, der står "slåen"
min dreng. Jeg fik så lyst til at prøve at
lave en slåensnaps. Jeg fandt så Globs
brændevinsbog på biblioteket (senere
erhvervet), og den blev min bibel med 82
opskrifter. Glob skriver bl.a.: "I tidligere
tider var det gårdmandspigerne, der indsamlede slåen til syltetøj og vin. De lagde
deres forklæder under buskene og tærskede dem med en kæp. Godt at vide, for

buskene stikker ad H til, og jeg har haft
glæde af den gamle metode.

Slåen
Jeg læste også om prikbladet perikon,
som skulle give en smuk rubinfarvet og
velsmagende snaps; jeg anede ikke, hvor
jeg kunne finde planten, men en lille bog
om Danmarks flora hjalp mig på vej, og
det samme gjaldt for havtorn, klitrosehyben, revling (søde bær), røllikeblomster
m.m. Jeg var helt solgt til snapsebryggeri!
Hos spejderne fandt jeg til små penge
henkogningsglas, hvor frugter, bær og
blomster står og trækker i vodka (Aldis til
58 kr. er udmærket), men Brøndums den
klare uden kommen er bedst, men også
dyrere.
Endvidere er mange kønne karafler erhvervet. Mange snapse skal fortyndes, og
det må man smage sig frem til. For slåensnaps er det ca. 12 gange, så en flaske
essens giver 12 flasker, og lige nu har jeg
30 flasker essens stående. I udhuset står
der derudover mindst 10 store henkogningsglas med kommende essenser!
Min kære kone ryster på hovedet og siger,
at jeg aldrig får det drukket - hun har måske ret - men kære rokammerater, det er
der, I kommer ind i billedet, når I hjælper
mig. Skål!
For et år siden var min kone og jeg på
ferie på Anholdt, og der fandt jeg og
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plukkede en pose fuld af revlingebær. Det
er en lyngplante med sorte bær, som giver
en velsmagende snaps. Sidste år fandt jeg
på Læsø strandmalurt, som er svær at
finde på Sjælland. På Læsø fandt jeg også
porse, hvor det er skudspidserne med små
blade, som anvendes. Spritfabrikkerne
plukker samme sted på Læsø ifølge de
lokale.

om morgenen, og jeg har en lille rygsæktaburet med, så jeg kan sidde og hvile ryggen
- et rådyr kigger på mig, gad vide, hvad den
tænker. Første gang jeg var ude og plukke
bær, var det i T-shirt og korte bukser, men
den går ikke - 4 flåter var resultatet med
røde mærker omkring biddene, så vejen gik
forbi lægen. Mine hindbærture vil jeg dog
ikke undvære, bare duften er berusende.
Skulle min lille artikel have inspireret nogle
til at forsøge, så svarer jeg gerne på spørgsmål ud fra mine fattige evner. Lige en lille
bogreference: Glob henviser til Thaddeus
Florentinus 1223-1303. Brændevin er alle
lægemidlers moder og dronning.
Peter Bald

Revlingebær
I år var vi på Bornholm, og en lille håndfuld enebær blev det til; de skal være blå,
første år er bærrene grønne og uanvendelige. Grunden til, at jeg kun fik en lille
håndfuld er, at grenene er fulde af små
torne, av! Det blev dog til en spændende
snaps.
Som feriesouvenirs er det rigtigt sjovt at
se, hvad man kan få ud af de hjembragte
bær.
Jeg får mange fine naturoplevelser, når
jeg er på rov. Skovhindbær plukker jeg

GENERALFORSAMLING
Furesø Roklub
Torsdag
25.februar 2016
kl. 19:00
Furesø Marina
Dagsorden i henhold til lovene.
Se hjemmesiden.

Ga
hva d vide
lave d han
r!
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Standerstrygning
Afslutningen på årets rosæson blev traditionen tro markeret den sidste lørdag i oktober
måned. Efter formandens tale skulle der døbes tre nyanskaffelser til klubben, nemlig en
1x, en 2x og en 4x. De stolte faddere gav bådene navnene Vandrefalken (Jørgen A.),
Ternen (Ole P.) og Isfuglen II (Tom).
Herefter blev stander taget ned, hvorefter den fint anrettede buffet blev ryddet for både
vådt og tørt….(tak til husforvalterne).
Foto: Martin
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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 marts 2016
Stof til bladet skal være
redaktionen i hænde
senest primo februar 2016
mail: furore@rofu.dk

Efterårsstemning i Frederiksdal … Finn, Hans, Jytte og Kurt
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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 9394 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
Januar

Søndag 10. januar

kl. 09:00

Februar

Søndag 7. februar kl. 09:00
Torsdag 25. februar kl. 19:00

Marts

Søndag 6. marts
Lørdag 26. marts

kl. 09:00
kl. 16:00

Slibesøndag (alle)

Slibesøndag (alle)
Generalforsamling (alle)

Slibesøndag (alle)
Standerhejsning (alle)

Aktiviteter i Vinterperioden
Mandag
Mandag
Tirsdag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Torsdag
Torsdag
Lørdag
Lørdag
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kl. 17:00
kl. 18:30
kl. 17:00
kl. 18:00
kl. 17:30
kl. 17:00
kl. 18:00
kl. 18:30
kl. 09:00
kl. 12:00

Træning juniorkaproere
Træning seniorer & masters
Træning juniorkaproere
Træning juniorer
Rospinning, tilmelding på hjemmeside seniorer
Træning juniorkaproere
Træning, Solvanghallen, juniorer
Træning masters
Træning masters & juniorkaproere
Svømning, Farum Svømmehal, alle

