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Det var så den vinter...

Generalforsamling
2016
Klubbens årlige generalforsamling blev
afholdt torsdag den 25. februar 2016. Der
var mødt mange medlemmer frem, ca. 65
stk. – også nogle stykker fra de yngre
årgange - det var dejligt at se.
Tom Nielsen blev valgt som dirigent, og
han styrede forsamlingen gennem dagsordenen.
Formanden afgav beretning, også for rochef og ungdomsleder. Der var også beretning fra kaproningschef og materielforvalter. Det gik som en rød tråd gennem
alle beretningerne, at der var god gang i
aktiviteterne i 2015. Dog kunne rochefen
godt ønske, at flere medlemmer deltager i
aftenroningen, ligesom han også kunne
ønske sig, at flere deltager i arrangementerne.
Kassereren gennemgik regnskabet og
kom med uddybende bemærkninger til
flere af posterne. Regnskabet blev vedtaget. Bagefter blev budgettet for det kom-
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mende år også gennemgået, og kontingentet blev fastsat som uændret.
Der var fremsendt to forslag til debat og
afstemning. Et om forklarende noter til
regnskabet – det blev der klappet af, og
forsamlingen konstaterede, at det allerede
foregik.
Et andet forslag handlede om at tilbyde
op til 8 flygtninge at ro med medlemmer
af klubben – selvfølgelig på samme vilkår
med svømmeprøve, roskole mv. som alle
andre medlemmer. Kontingentet for 2016
skulle være 50 kr. Der var livlig debat til
behandlingen, og forsamlingen endte med
at vedtage forslaget. Forslagsstillerne
bliver tovholdere på projektet.
Herefter var der valg til sekretær, kasserer, materielforvalter, ungdomsleder, suppleanter, revisor og revisorsuppleanter og der var næsten genvalg over hele linjen – Marcus Blanke blev nemlig nyvalgt
til ungdomsleder og Emil Søndergaard
Hansen blev valgt som suppleant.

Kim, Karin, Holtepokalen og Rolf

Bo med årets ”kilometergave”
Naturligvis var der også ”kilometergæt”. I
år var det Tina Porsbak, der kom tættest
på det rigtige tal, der i år var 82.692 km.
Holtepokalen blev givet til Rolf og Karin
som tak for deres indsats som initiativtagere og instruktører til rospinning.
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 et fiberhåndklæde til at
tørre sveden af panden med. Formanden
takkede for god ro og orden, og herefter
var generalforsamlingen slut.Hvis du gerne vil læse det mere udførlige referat,
ligger det på klubbens hjemmeside.
Gitte
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LYNGBYTUR
Søndag 8. maj

Tekniktræning
(se kalender)

Vi gentager den traditionelle Lyngbytur,
hvor vi ror til Lyngby Roklub og ind i
Bagsværd Sø (hvis ikke der afholdes regatta, så vi ikke har adgang). Der holdes
pauser undervejs, så alle kan være med,
bl.a. holdes der frokostpause, så medbring
madpakke og drikkevarer. Turen er på ca.
22 km, og vi regner med at være hjemme

I lighed med tidligere år afholder vi 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 i inrigger.
Da alle er frigivet til at ro inrigger, vil vi

ca. kl. 16.
I år er der tilmelding, så vi på forhånd kan
se, hvor stor interesse der er for turen.
Turen kan gennemføres uanset deltagerantal, bare det passer med pladserne i
bådene, og der er B-styrmænd til alle både.
Har du yderligere spørgsmål til Lyngbytur, kan du kontakte Rochefen.
Der vil maksimalt kunne deltage 36, og
der er efter først til mølle-princippet.
Torben
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have fokus på at forbedre den enkeltes
teknik, så åretaget bliver så optimalt som
muligt.
Har du yderligere spørgsmål til Tekniktræning, kan du kontakte Bo Jystrup.
Bo Jystrup vil godkende, hvem der skal
deltage.
Du skal være medlem af Roklubben Furesø og samtidig logget ind på medlemsdelen for at kunne fortage tilmeldinger.
Foto: Kim

Kom-I-Form-roning
(fra DFfR´s hjemmeside)

Kom-I-Form-roning er et simpelt og lettilgængeligt træningstilbud som DFfR tilbyder
alle danske roklubber. Med et nyt træningsprogram hver uge er det nemt at lave varieret,
struktureret og god træning hele året.

Arkivfoto

Hvad er Kom-I-Form-roning?
Kom-I-Form-roning er en serie af træningsprogrammer, som udkommer hver uge. Alle
programmerne er tilrettelagt med en opvarmning, en teknikøvelse og et ro-program, som
alt sammen kan udføres på 1 time. Programmerne er desuden designet til at kunne udføres i alle bådtyper og i ro-ergometre.
Nemt at arrangere
Med disse træningsprogrammer er det nemt for roklubberne at arrangere god rotræning
for klubbens medlemmer, som både udvikler medlemmernes teknik og fysiske form.
Programmerne kan både bruges af trænere og af enkelte roere, som enten vil have inspiration til deres nuværende træningsprogrammer, eller som mangler nye træningsprogrammer.

Link: http://roning.dk/ROaktiviteter
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Fondens Idrætspris
Den 21. januar modtog Emil og Marcus Nordea-fondens Idrætspris. Begrundelserne for
klubbens indstilling af Emil og Marcus er følgende:
 Deres unge alder til trods (19 år og 20 år) løfter de opgaven med at træne klubbens
25 kaproere på en meget ansvarsfuld og inspirerende måde.


De er rollemodeller for unge i Roklubben Furesø.

 Marcus og Emil evner på en stilfærdig, ansvarsfuld og rolig måde at få de unge roere
til at yde, hvad de kan og lidt til, når de er i konkurrence.

 Fordi deres disciplin, målrettethed og træningsindsats har resulteret i medaljer og
anerkendelser til de roere, de har ansvar for.
 Klubbens aktiviteter for børn og unge står og falder med, at unge ildsjæle som Emil
og Marcus vil påtage sig opgaven og ansvaret for dette.
 Derfor er Emil og Marcus et kæmpe aktiv for Roklubben Furesøs børneungdomsarbejde.
Stort tillykke til Emil og Marcus!!
Idrætsprisen blev overrakt af Nordeas filialdirektører i Værløse og Farum i forbindelse
med Furesø Idrætsråds årlige nytårskur. Eskild Ebbesen holdt et inspirerende indlæg om
at tænke som en vinder gennem fortællingen om sin tid i Guldfireren.
Helle (Foto: Kim)
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Forberedelserne til WRMR 2016
er i fuld gang
”Roklubben Furesø” m.fl. på skovarbejde ved Bagsværd Sø som hjælp til forberedelserne til afholdelse af WRMR 2016. (Foto: Ole)

Skovhuggere fra Roskilde, Furesø og Stevns roklubber

I september 2016 er Dansk Forening for Rosport vært ved den årlige World Rowing
Masters Regatta (WRMR), som dette år finder sted på Bagsværd Sø.
Her mødes masterroere fra hele verden for at deltage i en stor regatta efter international
standard.
Har du lyst til at opleve en sådan regatta og til samtidig at være en del af regattaen, så
har du nu mulighed for dette ved at melde dig som frivillig medarbejder ved WRMR
2016.
Regattaen afvikles fra torsdag den 8. september til og med søndag den 11. september
2016. Imidlertid vil der være behov for frivillige medhjælpere i et vist omfang allerede
fra mandag den 5. september og indtil den 12. september.
Læs mere på hjemmesiden ”www.WRMR2016.com”
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Telefonnumre på klubbens medlemmer findes på hemmesiden under ”medlemsliste”.

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 40813404 (helst som SMS)

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

BEMÆRK

Rotilbud til flygtninge
På generalforsamlingen blev der med
stort flertal vedtaget en flot beslutning:
Roklubben Furesø besluttede at bidrage
til integration af flygtninge i kommunen
ved at tilbyde op til 8 flygtninge medlemskab i 2016 i roklubben til et symbolsk
kontingent. Jeg påtog mig at videreformidle vores tilbud til flygtninge.
I det følgende gengiver jeg uddrag af,
hvordan jeg har fortalt om vores tilbud på
et møde med flygtninge og 2 repræsentanter fra Furesø Fritidsvejledning.

Fra informationsmødet Foto: Anne Grethe
”Roklubben ligger ved Furesøbad.
Roklubben har en afdeling for unge
(ungdomsroere) og for voksne/seniorer.
Vi ror i nogle fine velholdte og robuste
træbåde enten med to roere eller fire roere og en styrmand. Dvs. vi er tre eller fem
i en robåd.
Der er mulighed for at ro for alle søndag
formiddag, for seniorer mandag og ons10

dag aften kl. 19-21 og for ungdomsroere
tirsdag og torsdag kl. 18-20.
Det er vigtigt, at man kommer til tiden, så
man kan bemande bådene og få dem i
vandet.
Man vil altid ro sammen med erfarne
roere. Vi ror langs med kysten, ikke mere
end 200 m fra kysten.”
Mens jeg viste nogle billeder fra hjemmesiden af standerstrygning 2015, kanindåb
2015 og søndagsroning, fortalte jeg, at
”når man ror, får man en dejlig masse
frisk luft og motion, og
man er sammen med andre mennesker og hygger
sig. Man får styrket kroppens muskler og får dejlige naturoplevelser, for
der er meget smukt på
Furesøen. Vi ror typisk et
par timer hver gang og
drikker kaffe sammen,
når vi er tilbage.”
Herefter beskrev jeg nærmere, hvad det er, vi tilbyder, og hvad det indebærer for dem.
”For at I kan føle jer
trygge i båden på vandet,
skal I først lære at ro.
Derfor arrangerer roklubben en roskole, der finder sted i en
weekend i maj måned. Her bliver I undervist i roteknik og teori af en erfaren roer,
der er roinstruktør, og I kommer ud at
øve jer i en robåd med instruktøren.
I den følgende tid kaldes I kaniner. (Det
vakte stor morskab). Når man er kanin, er
man en ny roer og skal ro i samme båd
som en instruktør. Når I har roet nogle
gange, bliver I frigivet og kan nu være
med i en båd sammen med andre roere og

en styrmand, men uden at der er en instruktør med.
Mår man er roer, skal man kunne svømme 300 m. Man skal aflægge en svømmeprøve, hvor man viser, at man kan svømme 300 m.
Hvis I gerne vil være med til at ro, kan I
komme til svømmeundervisning i Farum
Svømmehal. Her er et svømmehold kun
for flygtningekvinder og et hold for seniorer, hvor mændene kan komme på.

Styrmandskursus 1
30. april – 1. maj
Så er der igen mulighed for at deltage i
Furesø Roklubs styrmandskursus.
Det er en enestående mulighed for at få
en spændende weekend med vigtig teori
og udfordrende øvelser på vandet. Det
skal opleves!
Tider:
*Lørdag kl. 10.00 til ca. kl. 16.
*Søndag kl. 09.00 til ca. kl. 16.
Kurset indeholder:
* Teori lørdag formiddag
* Praktik på vandet lørdag eftermiddag
* Praktik på vandet søndag formiddag
* Prøve i teori og praktik søndag
eftermiddag

Fra informationsmødet Foto: Anne Grethe
Vores tilbud til jer er:
Roskole i en weekend i maj (obligatorisk)
Kaninroning med instruktør
Deltagelse i klubbens roaktiviteter (efter
frigivelse)
Deltagelse i roklubbens sociale aktiviteter
som brunch, nattergaletur, billedaften fra
langture
Et kontingent på kun 50 kr. for 2016
Svømmeprøve (obligatorisk)”
Foreløbig er der 5 mandlige flygtninge,
heraf 1 ungdomsroer, der har ønsket at
komme til at ro. Lad os i fællesskab give
dem nogle gode rooplevelser.
Anne Grethe Madsen

Kravene for at deltage:
* Du skal være frigivet
* Du skal mindst have roet 100 km på
en sæson
* Du skal havde været medlem min. 1 år
Ovenstående kan dog fraviges efter aftale
Har du spørgsmål til styrmandskursus,
kan du kontakte Bo Jystrup.
Der vil maksimalt kunne deltage 9, og der
er efter først til mølle-princippet.
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Standerhejsning
Så blev rosæson 2016 sat i gang med
standerhejsning lørdag midt i påsken.
Vejret var lidt gråt og koldt, så det var
godt nok en fornøjelse bagefter at komme
ind til reception i bådhallen, hvor husforvalterne stod parat med et flot pyntet og
farverigt påskebord rigt forsynet med
drikkevarer og søde, salte og sunde
snacks.
Formandstaler er jo, som de plejer at være
til den slags lejligheder, men i år bragte
Kim et nyt og yderst interessant emne på
banen, nemlig hvordan det egentlig er, vi
integrerer nye roere i klubben.
Videnskabelig evidens
Kim tog udgangsgangspunkt i en antropologisk undersøgelse af Vejle Roklub, hvor
en studerende har interviewet 22 medlemmer og to grupper for at belyse, hvorfor
klubben typisk mister 2/3 af de nye medlemmer efter kort tid. Samtidig er en række udmeldte medlemmer blevet kontaktet
for at høre om deres årsager til at forlade
klubben.
Her kommer vi så til det med kulturen,
for det er bemærkelsesværdigt, så meget
klubbens sociale kultur i bådene og ved
samvær i klubben har betydet for nye
medlemmers fastholdelse. Markante begrundelser for frafald er, at de nye føler
sig lidt uvelkomne i bådene, fordi de jo
ikke kan ro så stærkt og så langt, og samtidig har de svært ved at finde ind i teams.
Klubben er ifølge undersøgelsen præget
af fasttømrede kliker, og selve roturene er
ensidigt fokuseret på flest mulige km. Det
er da ret sjovt, for jeg synes da, at vi kan
genkende lidt af det fra os selv.
Hvis man så skal fremhæve en positiv
forskel mellem vores klub og Vejle, er
det, at alle roere straks forlader klubben i
Vejle efter roning og sjældent slår sig ned
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til hygge med kager eller en øl. Det kan vi
vist ikke kritisere os selv for, især ikke
når brovagtsordningen kommer i gang, og
der kræses om os.

Det kan vi gøre bedre
En klar konklusion i Vejleundersøgelsen
er, at instruktørerne spiller en stor rolle i
at hjælpe de nye ind i klubben, men vi
andre kunne vist også gøre en indsats på
roaftenerne og skrive os på "kaninlisten",
som typisk vil gå op til Vejle Sø.
Jeg vil meget anbefale, at I selv ser nærmere på undersøgelsen, der er et link på
vores hjemmeside (Nyheder). Det er faktisk ret underholdende læsning, især beskrivelsen af klubkulturen i Vejle, som i
høj grad ligner vores kultur. Konservatismen er vist både en dyd og et aktiv i de
gode gamle roklubber.
Kirsten Halsnæs

Sikkerhedskursus?
Til alt held gik det godt denne gang. En opmærksom cyklist på land opdagede, at der var
noget galt og fik tilkaldt hjælp. Men det kan ske for alle, og det kan ske ”alle vegne”.
Måske skulle sikkerhedstræningen i klubben være obligatorisk.

28. marts 2016 08:59 - af: Jesper Ramsing jesper.ramsing@nordjyske.dk

@jesperramsing

Opdateret 28. marts 2016 18:25

Tre roere kæntrede i Limfjorden
Kvindelig roer fik ildebefindende og er kørt på traumecentret

AALBORG: Tre roere kæntrede mandag morgen i deres robåd på Limfjorden ud for Musikkens Hus.
En af roerne fik et ildebefindende, og det kan være årsag til kæntringen. Det oplyser indsatsleder
ved Beredskabscenter Aalborg, Anders Brosbøl.
Det var tre dameroere fra Aalborg Dameroklub, der mandag morgen var en tur ude på Limfjorden,
da de omkring klokken 08.30 kæntrede. Ifølge Anders Brosbøl var det tre erfarne roere, og uheldet
kan derfor skyldes, at der opstod en usædvanlig situation, da den ene af roerne fik et ildebefindende, og de to andre hjalp hende, vurderer indsatslederen.
Da Beredskabscenter Aalborg ankom til stedet, lå de tre roere i det blot fem grader varme vand.
Kvinden, der havde fået et ildebefindende, blev reddet op af vandet først, og hun blev efterfølgende
kørt på traumecentret på Aalborg Universitetshospital. Hun meldtes mandag eftermiddag i bedring.
De to andre roere blev også kørt på sygehuset til observation.
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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 juni 2016
Stof til bladet skal være
redaktionen i hænde
senest ultimo maj 2016
mail: furore@rofu.dk

Foto: Kim
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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
3450 Allerød
tlf. 5125 0609
e-mail: kontingent@rofu.dk

Kasserer: Henrik Rong
Toftegårdsvej 28
3500 Værløse
tlf. 2488 9334
e-mail: kasserer@rofu.dk

Husforvalter: Kirsten Lauritzen
Ole Henningsen
Skovdiget 139
2880 Bagsværd
tlf. 4498 1525
e-mail: husforvalter@rofu.dk

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: Marcus Blanke
Skovbakken 23
3520 Farum
tlf. 2993 0967
e-mail: ungdomsleder@rofu.dk
Kaproningschef: Helle Torp Eklund
Nordtoftevej 42
3520 Farum
tlf. 3094 9367
e-mail: kaproningschef@rofu.dk
Suppleant: Emil Søndergård Hansen
Nissedalen 21
2740 Skovlunde
tlf. 2785 8389
e-mail: suppleant_u@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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Klubkalender
April

Lørdag 30. april

Maj

Søndag 1. maj
Søndag 8. maj
Onsdag 18. maj
Onsdag 25. maj
Lørdag 28. maj
Søndag 29. maj

Juni

Onsdag 1. juni
Søndag 12. juni
Fredag 17. juni
Torsdag 23. juni
Torsdag 23. juni

kl. 10:00

Styrmandskursus 1

kl. 09:00
kl. 09:00
kl. 18:45
kl. 18:45
Kl. 10:00
Kl. 10:00

Styrmandskursus 1 (fortsat)
Lyngbytur, husk tilmelding (alle)
Tekniktræning 1 (senior)
Tekniktræning 2 (senior)
Outriggerkursus let øvede
Outriggerkursus let øvede

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

Tekniktræning 3 (senior)
Brunch (tilmelding)
Nattergaletur alle (tilmelding)
Skt. Hans-roning
Skt. Hans-spisning (”gør det selv”)

Roning i sommersæsonen
(fra 1. maj)
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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