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DFfR's Oplevelsestur til Lofoten
4.-14. august 2016
Finn, Kirsten og Ole drog sammen med
23 andre af sted med fly via Oslo til
Bodø og videre med et lille propelfly til
Leknes.
Bådene, fire 2-ere og to 4-ere var i forvejen sendt på trailer med skib fra Hirtshals
over Bergen til Harstad.

voldsomme tidevand - op til 2 meter giver kraftige strømme med skiftende
retning. Tidligere foregik al lokaltransport
til søs grundet fjeldene og få veje og broer. Først inden for de seneste ca. 10 år er
byggeriet af veje, tunneller og broer afsluttet. Det har været en forudsætning for
den boomende turisme.
Oprindeligt skulle vi bo på "rorbuer",
gamle træhuse på pæle, tidligere brugt
som logi for fiskere. Men øget turisme har
sendt priserne i vejret, så det blev i stedet
til overnatning i telt bortset fra sidste nat.
Det viste sig at være en rigtig god løsning,
da den var fleksibel, og der gik ikke mange dage, før vejrforholdene gjorde, at plan
A måtte erstattes af plan B.
Selvom transport foregik til søs, var der
ikke mange landingsfaciliteter, som vi
normalt bruger. Så allerede første aften
var det en opgave at få bådene i vandet fra
et vådt, glat, tangbelagt slæbested ved
Sørvågen. Efter en kort aftenroning i
Vestfjordens dønninger kom udfordringen
at fortøje alle 6 både ved en ganske lille
flydebro, hvor der i forvejen lå to lokale
motorbåde. Det lykkedes, men det blev
sent og koldt, inden vi var tilbage ved
teltene. I øvrigt var det den koldeste som-

Lofoten er en øgruppe nord for polarcirklen og rager som en spids mod sydsydvest ud i Atlanterhavet. Mod nordvest
ligger Norskehavet og mellem Lofoten
og fastlandet den brede Vestfjorden. I
klart vejr kan man fra den yderste by
mod syd se konturerne af de høje fjelde
på fastlandet. Lofoten har aldrig været
totalt isdækket i modsætning til øgruppen Vesterålen mod nord, hvorfor fjeldene er forblevet spidse. Lofoten gennemskæres af flere smalle sunde, hvor det
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mer i mange år, så mange frøs trods ekstra tøj i soveposerne.
Den første lange tur gik fra Sørvågen via
Vestfjorden ind i Kjerkfjorden til bunden
af Bunesfjorden. Her blev bådene båret
godt op i græsset i sikker afstand fra tidevandet, og vi vandrede over en højderyg
til Bunesstranden ud mod Norskehavet,
hvor nogle roere fik deres polardåb i det
kolde hav.
Efter en dag med fri roning eller vandring
i området gik turen igen ud på Vestfjorden. Efter ca. 10 km langs den smukke
kyst med spidse fjelde gik turen nordpå
gennem et af de smalle sunde. Undervejs
holdt vi en ekstra pause ved en flydebro
for at vente på det rette tidspunkt for i let
modstrøm at ro gennem det smalle sted.
Sidst på dagen nåede vi ud på Norskeha-

vet og gik i land på Skagenstrand i strålende sol. De store dønningers brydning
gav en udfordrende landgang, så flere
både kom godt vandfyldte op på den fine
sandstrand.
Om aftenen udflugt med "RIB"-både gennem malstrømmen ved sydspidsen af Lofoten med landgang på vestsiden hvor vi
gik op til en klippehule med hulemalerier.
Skøn udflugt hvor guiden fortalte om det
barske liv i de næsten isolerede samfund
på vestsiden, som havde eksisteret helt op
til 1950-erne. Og madpakkerne blev nydt
til en fantastisk solnedgang.
Næste formiddag "fri leg" i de kraftige
dønninger hvor Grågåsen desværre fik en
skade ved landingen. Så skulle alt pakkes.
Fantastisk at se hvordan øvede roere med
et snuptag kunne lægge 4-ere på øverste
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trailerhylde. Målet var en campingplads
ved Raftsundet, i fugleflugt kun godt 60
km, men i bil mere end 2 timer, så der
blev rig lejlighed til at se landskabet.
Bådene blev læsset af ved en stenet, lavvandet vig, 6-7 km fra teltpladsen, hvorfra roningen til Trollfjorden skulle udgå
næste dag.
Der ventede vi til langt ud på eftermiddagen på, at regnen skulle stoppe. Vi krøb i
ly i et skur, spiste madpakkerne, men
pyt, det er jo længe lyst!! I mellemtiden
var tidevandet kommet ind og fyldte
bugten, så bådene kunne sættes direkte i
vandet.

udsigten til bagvedliggende tinder. Det er
her, Hurtigruten sejler ind og vender. Og
her blev vi pludselig selv en seværdighed,
for turisterne på det forbisejlende skib
blev over højtaleren kaldt til rælingen for
at se ned på os. Selvom vejret var gråt,
fugtigt og blæsende, var det en flot tur.
På tilbagevejen skulle vi efter planen ind i
en nabofjord, i land og varme suppe på
trangia'er. Men landgangsforholdene viste
sig meget vanskelige, det småregnede og
blæste kraftigt, så ny plan: Lad os komme
"hjem" hurtigst muligt til bjælkehytten
med de infrarøde varmelamper. Så igen
blev det sen aften, før der var mad.

Trollfjorden er berømt for den smalle
indsejling, de høje, lodrette fjeldsider og

Efter kraftig regn bød morgenen på sol, så
teltene kunne pakkes tørre ned og vi be-
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gynde roning op gennem Raftsundet, ud i
Hadselfjorden og over til Hennes. Her fik
vi bådene på land ved slæbestedet i en
lille, malerisk havn med en cafe (med
dejlige kager) og en smukt beliggende
campingplads med udsigt til fjeldene i
den nærliggende nationalpark Møysalen.
Herfra roede vi en fin tur ind i Loganfjorden, helt omkranset af fjelde, i lidt blandet vejr.
Fra Hennes var vi på heldagstur til Andeness, den nordligste by på Vesterålen,
hvorfra hvalsafarierne udgår. Vejret tillod
heldigvis, at vi kom på havet, og vi fik da
også set et par hvaler og halefinnerne, da
de dykkede.
Enden var nu nær. Tilbage var at pakke
alt og køre trailer med både til havnen i

Harstad, mens vi kørte i bus til sidste
overnatning, nu i luksus, på rorbu ved
Tjeldsundsbrua. Dagen efter fløj vi hjem
fra Evenes via Oslo.
Sammenfattet, turen indfriede fuldt ud
vor forventning til en Oplevelsestur i
usædvanlig smukke og afvekslende omgivelser, og det takker vi en kompetent turledelse for. Vi fik roet ca. 155 km, og
mere var der simpelthen ikke tid til pga.
de mange praktiske gøremål som telt op/
ned, transport frem og tilbage til bådene,
bære både, læsse både, vente på tidevand,
lave mad osv., for det tager rigtig laaang
tid.
Kirsten 564 og Ole 583

GENERALFORSAMLING
Der indkaldes herved til
generalforsamling
i Roklubben Furesø
Torsdag
23. februar 2017
kl. 19:00
på Furesø Marina
Dagsorden i henhold til
lovene.
Se hjemmesiden.
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ROSKOLE FOR FLYGTNINGE
I juli 2015 fik jeg den tanke, at vor roklub
ville være et egnet sted at blive integreret
som flygtning. Det skrev jeg så til bestyrelsen, som tog vel imod min henvendelse.
Siden bragte Anne-Grethe forslaget op på
generalforsamlingen, hvor der ved afstemning var meget positiv tilkendelse

men trods en forsinkelse kom vi godt i
gang. Veloplagte instruktører stod parat,
og vi fik en god oplevelse med fint vejr i
den weekend.

over for tanken fra de fremmødte medlemmer.
Anne-Grethe kontaktede Røde Kors og
kommunen, og der meldte sig en lille
gruppe interesserede flygtninge. Derefter
arrangerede og koordinerede hun den
obligatoriske svømmeundervisning, som
kommunen betalte.

ikke forsvarligt at skulle ro, når reglerne
for muslimer under ramadanen byder:
ikke at indtage føde eller væske i de lyse
timer! Der er kulturforskelle af mange
slags, som også vi skal lære at forstå og
sætte os ind i.
Efter sommerferien kunne vi tage fat
igen, og medio september kunne en meget
energisk og munter Tom frigive de to
flygtninge, som fuldførte kanintiden. Det
blev en festlig og glad afslutning, hvor

Selve roskolen for flygtninge fandt sted
den 4. – 5. juni 2016. Der var en deltager,
som havde svært ved at finde roklubben,
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Desuden var der to flygtninge, der startede hos ungdomsroerne.
Hvad vi ikke var klar over var, at ramadanen begyndte dagen efter roskolen! Det er

Anne-Grethe til lejligheden havde bagt
lækker kage. De to unge mænd var helt
euforiske, og vi glædede os sammen med
de øvrige mandagsroere. De er nu meldt
ind i vor klub og er bestemt en gevinst for
os. De er meget ivrige og deler vor hu-

HUSK
SLIBESØNDAGene
-

mor. Vi har allerede haft mange morsomme og lærerige stunder med dem.
På dette sted vil vi gerne takke alle de
instruktører, der har bakket ivrigt op om
dette projekt, hver på sin finurlige måde.
Således har det givet kaninerne en særdeles varieret undervisning, som de har sat
stor pris på. Det har absolut været en ekstra værdi.
Den ene går i tiende klasse og er ved at
tage stort kørekort, den anden går på adgangskursus til DTU. De taler udmærket
dansk.
Forløbet med dette projekt har været udfordrende og usædvanligt, men logistikken endte med at gå op i en højere enhed.
Det har bestemt været en spændende opgave. Vi har lært meget.
På vegne af vor lille gruppe: Anne-Grethe
Madsen, John Kissow Petersen og
Margrete Ostenfeld Riemann
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”Kageaften” i roklubben
Med udgangspunkt i rapporten fra Vejle
Roklub havde klubben, under ledelse af
Bo og Torben, indkaldt til kaffe-kagemøde.
Alle repræsentanter for seniorerne i vores
forening var mødt op: pensionister; motionister fra alle kategorier: ”Søen Rundt-”,
”outrigger-” og ”inriggere”holdene, nye
som gamle, også de hårdt trænende masterroere!

Mange ytrede sig med personlige beretninger og forslag til, hvad vi kan gøre for
at tage godt imod nye medlemmer og ikke
mindst at fastholde dem i klubben.
Hvis jeg kort skal nævne nogle af tiltagene, var det:
at de nye roere skal tilbydes en form for
mentor
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at de interviewes senere på sæsonen, evt.
via mail eller skema, om deres oplevelse i
klubben, så vi kan lære heraf at brovagterne har lov til, måske i visse tilfælde
pligt til, at flytte folk fra det ene hold til
det andet etc.
at pensionisterne og masterroerne som
meget erfarne roere er savnet på kl. 19holdene
Der var, som jeg hørte, også bred enighed
om, at vores roklub skal rumme alle interesser inden for sporten.
Hvis dette skal imødekommes, vil der
sandsynligvis fortsat være forholdsvis få
på inriggerlisten på en almindelig roaften
og dermed få til at tage sig af nye uerfarne roere.
Så indtil nye tiltag er besluttet og implementeret, vil jeg opfordre til, at alle fremmødte, måske bare en gang om måneden,
tilbyder sig på kortere inriggerture, også
når det ikke er vejret, der gør, at dette er
nødvendigt.
På den måde vil de nye medlemmer lære
flere at kende og måske føle sig mere
velkomne samtidig med, at der vil være
flere erfarne roere om at løfte opgaven
med at få de gode kaniner til at blive dygtige roere.
Tina

ROTUR I KØBENHAVNS HAVN
Den 7. juli var vi seks furesøroere, der fik
en meget vellykket tur i Københavns
Havn.
Vi lånte både i Københavns Roklub. Først
roede vi syd på mod slusen, derefter ind i
kanalerne med de hollandsk inspirerede
huse med kajakker i opgangene ud til
kanalen. Vi fortsatte ud i det lidt mere
åbne vand og forbi TV 2´s store domicil.
Vi gjorde holdt i et lille ydmygt hjørne,
hvor en kajakklub holder til. Der kom
Finns datter pludselig cyklende. Hun ar-

kraner og vældig nedrivningsaktivitet
med efterfølgende byggeri af mange slags
og derfor megen larm. Der er et leben
både på Kalvebod Brygge og på Islands
Brygge. Når det er varmt nok, opleves
siderne, som var det en art fluepapir. Og
fra kajen springer folk lystigt ud og svømmer rundt. Der er et utal af forskellige
aktiviteter i vandet, kun fantasien kan
sætte grænser for, hvad der er af bløde og
hårde trafikanter i og på vandet.

bejder på TV 2. Meget hyggeligt. Siden
fortsatte vi ud i Sydhavnen og holdt os
pænt i de tilladte vande. Der er en del
trafik i havnen, HT-både, pramme med
turister, som begge er erhverv, og dem
skal vi vige for. Der er private både, kajakker, folk, der stående padler sig frem,
og mange skibe af varierende størrelse.
Man skal være godt informeret for at kunne navigere sikkert og forsvarligt.
Vi roede under Bryggebroen, som er få
år gammel og fyldt med hængelåse. Inde i
havnen forandrer og fornyer begge kajsider sig meget fra år til år. Der er mange

det skarpt til venstre ind under Bryghus
Bro i Frederiksholms Kanal, som heldigvis er ensrettet, rundt om Christiansborg
med en langsom turbåd foran. Mange
broer passeres i den kanal, de sidste to
hedder Børsbroen og Christian IV´s Bro.
Ud i Inderhavnen igen lige ved Knippelsbro. Vi fortsatte nordpå. Under Inderhavnsbroen, også kaldet Kyssebroen, den
har haft flere års besvær med at nå sammen! I øvrigt blev den med års forsinkelse indviet samme dags aften kl. 18. Vi
passerede Papirøen på højre hånd. Vi
roede forbi Operaen og kom så til et mili-

Derefter gik turen under Langebro, så var
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tært område, som man skal være meget
omhyggelig med at passere korrekt. Kongeskibet var ikke hjemme, men den store
farverige pullert, som markerer Dannebrogs ankerplads, var ikke sådan at overse. Vi havde planer om at indtage vor
frokost på Trekroner, men det ville kræve
ekstra mange kræfter med den blæst den
dag, vi var jo på fornøjelsestur, så vi drejede til venstre lige inden Langeliniekajen, hvor der i øvrigt lå flere enorme
krydstogtskibe, ind under Pramrendebroen ind i Søndre Frihavns Østbassin, hvor

lidt længere mod syd inden vi drejede til
venstre ind i Christianshavns Kanal, hvor
der var mange forskellige trafikanter,
store som små, hurtige eller langsomme,
på en snæver plads. I denne livlige kanal
er der et helt specielt miljø. Det er utroligt charmerende, og man skal være endnu mere årvågen og hurtig end i selve
havnen. Der sker så mange ting så hurtigt, og der er så mange både, og pladsen
er trang. Det er sjovt, humøret er højt hos
alle. Mange folk i de forskellige både
drikker, mens de sejler. Snakken går, og

Bjørn Nørgaards genmodificerede Havfrue er placeret. Så gik turen ud igen samme vej. Vi passerede Den lille Havfrue og
anlægspladsen med den nyåbnede flyrute
mellem Aarhus og København.

man morer sig. Der er liv og glade dage.
Ikke alle er lige opmærksomme, så vi
skal være ekstra meget på tæerne hele
tiden. Den sidste bro, vi skal under for at
komme ud af kanalen, hedder Cirkelbroen, den er meget elegant og kun få år
gammel. Den ser ud, som om den er
hængt op i fem hulahopringe med snoretræk. Spændende udtænkt.

Nu roede vi sydpå. Så var det til venstre
ind under Frederiksholmbroen ind i Erdkehlgraven, hvor vi lagde til ved Roklubben Halvtolv. Der kunne vi indtage vor
medbragte frokost ved nogle udmærkede
træmøbler. Der var oven i købet åbent i
roklubben, så vi kunne forrette vor nødtørft på helt legal vis. Efter at have indtaget frokost gik vi i bådene igen. Vi roede
samme vej tilbage til havnen og kom ud
lige over for Ofelia Beach og Skuespilhuset. Derefter igen under Kyssebroen og
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Så var vi ude i havnen igen, og turen gik
hjemad til Tømmergraven. Først skulle
vi dog lige under Langebro og Bryggebroen igen. Vi havde en rigtig dejlig og
sjov og festlig dag med fint vejr.
Og alle de oplevelser fik vi på bare 22
km.
Med venlig hilsen Margrete

Her kan I se, hvad der kan ske i en pause på en smuk rotur en fredag morgen.

Fra det gamle arkiv (1951)
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En udenforståendes oplevelser ved
WRMR2016 — ”En tur i skoven!”
En tilfældig lørdag i september skal vi
lige en tur i skoven med medbragt madpakke! Cyklerne placeres på den dertil
egnede cykelholder! En lille smuttur
igennem Værløse og ned til Krathusvej
ved Frederiksborgvej. Afmontere cyklerne. På med hjelmen, op på cyklen og ind
i skovens dybe stille ro.
For enden af Krathusvej ligger en lille sø.
Målet for en herlig solskinsdag. Ned ad
bakken og … hvad er det for en larm, og
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hvad skal alle de mennesker, båd-trailere,
både og boder? Det eneste formildende
er, at enkelte af boderne serverer øl!
Nåja, nu vi var ankommet, kunne vi jo
lige spørge til, hvad dette cirkus skulle
betyde! Noget med at ældre mennesker
har for meget fritid og synes, de vil lave
Danmarks 2016 største sportsevent for
andre ældre mennesker!
Lidt tilfældigt har jeg medbragt kameraet
og kunne derfor dokumentere dette pensionist-arrangement! Det har faktisk en
fornem titel: WRMR2016 …
det er udenbysk og står for
World Rowing Masters Regatta 2016. 2016 er årstallet.
De synes nok, det er noget,
der skal fortsætte … sikken
larm!
Nogen enkelte af alle de dersens ældre talte dansk, og
blandt dem var der nogen,
som vi har set ved Furesøbad.
De fortalte, at de havde brugt
3 år på at planlægge og placere nogle bådstativer … det
kunne nogle yngre nok have
gjort hurtigere! Men det er
nok godt, de ikke overtog
opgaven, for hvad havde de
ældre så ikke fundet på!
Situationen mindede lidt om
en tidligere oplevelse i Sorø,
men dengang var de yngre
med til at holde styr på de
ældre! Nu var der opført restaurant, ølstader og indkøbsgader! Noget foruroligende!
Nogen havde dog sat galskaben i system og placeret både
inde i skoven. Så de ældre

Julestue - hyggeaften
Tirsdag den 6. december 2016 kl. 19.30
på Furesø Marina
Vi starter med bankospil, som sædvanlig med
fine præmier. Derefter er der æbleskiver og gløgg,
og vi slutter med lidt sang og gaveudlevering.
Til gaveudleveringen er der jo behov for gaver;
så derfor skal alle medbringe en til en værdi af ca. kr. 25,-.
Pris for deltagelse, kr. 50,- pr. person, ved indgangen.
Tilmelding senest 1. december
Roklubbens hjemmeside eller husforvalteren på tlf. 4498 1525.

Mange hilsener og på gensyn til alle, Husforvalterne.

kunne holdes i gang ved at slæbe bådene derfra og ned til vandet, og tilbage

Indimellem skete der noget på vandet.
Forespurgt fortalte en Furorere mig, at
jeg skulle holde øje med bane 2, med
besætningen i sort, med grønne og
gule striber! Og så er årebladene gule!
Bane 2 er så bane 3, og båden er lånt,
så den har hvide blade … det er altså
ikke nemt det der roning!
Men skidt pyt, vejret det er formidabelt, de gamle er i super stemning, og
fadøllet er frisk tappet.
Tak for et super arrangement.

igen! Eneste detalje er, at det så faretruende ud. Det var nok derfor, at der var
opført en samaritter-station.

Henrik (Anettes påhæng) Rasmussen
(tekst og foto)
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Udskiftning af låse
Klubberne i Furesøbad har sammen med
kommunen aftalt, at låsesystemet skal
udskiftes til et elektronisk låsesystem. I
dag er der et uoverskueligt antal nøgler i
omløb. Det er ikke ønskeligt for os, som
benytter faciliteterne.

Nøglebrikker kan udleveres ved standerstrygningen. De, der ikke får en elektronisk nøglebrik ved standerstrygningen,
kan henvende sig til Peter Ley på enten
mobil ”5125 0609” eller
mail ”kontingent@roklubbenfureso.dk”.

Låsesystemet er indkøbt at Michael Olsen i samarbejde med kommunen. Det er
Bagger Låse og Alarm, som er ansvarlig
for låse og opsætning. Udskiftning af låse
foregik midt i oktober 2016. Låsene fungerer med nøgler i en periode, og derefter
vil det alene være de elektroniske låse,
som fungerer. Michael Olsen forventer,
at de 2 døre, der ikke får elektroniske
låse, bliver udskiftet i starten af november, men det aftales nærmere.

Det skal bemærkes, at det kun er registrerede nøgler, der giver mulighed for omkostningsfri ”ombytning” til en elektronisk nøglebrik.

Der kommer elektronisk lås på tre døre:
yderdør fra gård og dør ind til roklubben
samt i dør mod forpladsen (i hjørne ved
klublokalet). I de øvrige døre bliver låsene udskiftet til smæklåse, som ikke kan
åbnes udefra. De eneste indgange til
klubben bliver således dør mod gård og
omklædning samt dør ved forplads ved
klublokale.
Alle, der i dag har en nøgle (med depositum), kan enten ombytte nøglen omkostningsfrit til en nøglebrik eller indløse den
(depositum udbetales dog kun indtil 31.
december 2016).

I forbindelse med at låsene til roklubben
skal skiftes til en elektronisk version, har
bestyrelsen besluttet at ændre reglerne for
nøgler.
Fremover skal der betales kr. 200,00 for
en elektronisk nøglebrik til roklubben og der ydes ingen refusion, når brikken
leveres tilbage. Bliver din brik væk / tabes / stjæles - så inaktiverer vi den gamle
brik, og du må betale for en ny.
Klubben har gennem årene haft en del
udgifter til de fysiske nøgler - og disse
ikke ro-relaterede udgifter forsøger vi at
undgå med det nye system.
Rohilsen for bestyrelsen /Kim
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Årets sidste regatta
Den 15. oktober lagde Københavns
Havn vand til årets sidste regatta Copenhagen Harbour Race 2016 for inriggere,
coastal og 8’ere.
Hele 27 klubber med 91 både fordelt på
inriggere, coastal og 8’ere, en rekord
tilmelding. Der var 56 inriggere og
coastal-både til start kl. 12. På grund af
den hårde østenvind blev alle 8’er-løb
aflyst. Ved mandskabsmødet blev der
pga. vinden lagt vægt på sikkerheden.
Furesø deltog med vores 2-åres inrigger
Skalleslugeren med Bo H., Lars Wallin
og Bente Johannesen som styr”mand” og
en 4-åres inrigger Langebro (lånt hos
KR) med Bo J., Ole P., Søren Boysen,
Ole K. og Anette som styr”mand”. Sidstnævnte kunne nok godt trænge til et styrmandskursus næste sæson, idet Furesø
indkasserede en advarsel for at tage det
forkerte brofag under Brygge-broen. Af
frygt for at fryse fast på styrmandssædet,
piskede jeg min besætning ekstra hårdt.
Den hårde vind gjorde, at banen var afkortet med 800 meter, og vandet var
uroligt, men dette til trods roede vi godt.
Vores 2-åres inrigger havde kamp med
de kvindelige landsholdsroere. De kunne
desværre ikke holde dem bag sig, men
godt kæmpet. Vi nåede at se en bleg sol,
men den gav ikke megen varme, så var
det godt, vi kunne ro os til varmen. Afslutningsvis blev der tid en kop kaffe og
et stykke kage, inden turen igen gik
nordpå.
Mange rohilsner
Anette K.
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Rospinning i Furesø Roklub
i vintersæsonen
Nu er ro-sæsonen for 2016 ved at være
ved sin afslutning, og det betyder, at det
igen er muligt at deltage i ro-spinning.
Ro-spinning er et tilbud til de af klubbens
medlemmer, som ønsker en uforpligtende
træning og som gerne vil have en god
grundtræningsform, uden at det bliver til
konkurrencetræning.
Ro-spinning er et godt alternativ til spinning på cykel, som er meget populært i
mange fitnesscentre.
Det giver mulighed for at kunne opretholde den gode fysik, som du allerede har
roet dig til på vandet – eller du kan gøre
dig klar til den nye ro-sæson i 2017.
Ro-spinning er en træningsform, som alle
kan deltage i – både nye og erfarne roere.
Som udgangspunkt anbefaler jeg, at man
ror med mindst mulig modstand på ergo-
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meteret. Kroppen skal have mulighed for
at vænne sig til at ro i en maskine. Ergometerroning vil belaste kroppens muskler
på en lidt anden måde, end man oplever
på vandet. Når man selv føler, at man kan
klare mere belastning, så justerer man
selv ergometeret. På denne måde tilpasser
du selv, hvor meget og hvor hård din træning skal være.
Det vigtigste er, at du er motiveret for at
træne din krop.
Ro-takten betyder meget, da det giver
fornemmelsen af, at man ror sammen med
andre. Dynamik giver dig energi, og hermed får du mere ud af din træning.
Du kan deltage, når du har tid og lyst. Der
er ingen krav om, at du skal kommer hver
gang.
Vi sætter ergometrene op i bådhallen, så

alle kan se hinanden og hermed også har
mulighed for at følge takten ved hjælp af
musikken. Musikken er nøje udvalgt efter
den takt, som vi ror til.
Instruktøren vil kunne ses af alle deltagere, hvilket giver god mulighed for at følges ad i samme tempo.
Programmet er bygget op over 10-12 min.
opvarmning, 25-30 min. Rospinningsprogram og 8-10 min. afroning. Der vil
desuden være indlagt mindre pauser til at
få lidt vand.
Den første aften er mandag den 7. november kl. 17:30 til 18:30.

Tilmelding sker på klubbens hjemmeside.
Hvis du er kommet på venteliste, så hold
øje med, om der pludselig er plads til dig.
Hvis du har tilmeldt dig, men bliver forhindret, så husk at afmelde dig, så en anden kan få din plads.
Minimum deltagere er 5 personer, ellers
bliver træningen aflyst.
På gensyn og vel mødt til ro-spinning
sæson 2016 – 2017.

Vinteren står
for døren
Små 14 dage med kold vind fra nordøst fik vandtemperaturen til at rasle
ned i et leje, der nok kommer bag på
mange. I vintersæsonen er det bestemmelserne i klubbens roreglement, som
gælder.

Tjek vandtemperaturen i dit lokale
rofarvand hos DMI. Når vandet allerede nu er så koldt, er det også en god
ide at tilpasse beklædning.
Der kan findes råd og vejledning i
Søsportens Sikkerhedsråd´s folder
"Værd at vide om kulde og beklædning til søs"
samt
”DFfR’s vejledning til vinterroning”
God tur

Mvh. Rolf Reuther-Nielsen
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The Happy, Happy Few
Overskriften med de lykkelige, lykkelige
få kommer fra Shakespeares skuespil
Henrik den 5., som morgenen før et stor
slag mod en kæmpe overtallig fransk hær
taler til de engelske soldater og fortæller

råd, som vi jo skal arbejde videre med
resten af sæsonen. Så ud i bølgen blå med
Edderfuglen og dobbeltsculler.
Forskellige rotemperamenter
Til søndagstræningen var vi alle blevet
meget dygtigere, så vi tog ud i dobbeltscullere hele banden. Rigtig flot afgang
med nordøstlig vind, og så ellers over på
den dejligt varme og lune Virumside.
Nogle af deltagerne roede efter princippet
"langsomt og sikkert", og andre var mere
til "fuld fart derudaf direkte hen over bugten"; gæt selv, hvem der fulgte hvilket
princip.

Ole P.

Heldigvis var der følgebåd ved krydsningen til Virumsiden, og det var opmuntrende at se, hvordan Ole og Bo smilende og
afslappede "trillede" bagefter i motorbåden. Det klæder dem, og der manglende
vel egentlig bare lidt kolde drikkevarer i
båden: Øl til "masterne" og sodavand til
ungdomstrænerne, eller hvad?

dem, hvor stolte de vil være bagefter, når
de har vundet slaget. Englænderne vinder
selvfølgelig efter den peptale, og hvad jeg
så kommer til at tænke på, er, hvor
enormt glade og tilfredse vi få deltagere
på årets outriggerkursus den 28-29. maj
var.
Bente, Finn, Anette K., Merete, Jette,
Jens R. og undertegnede mødte forventningsfulde op lørdag for at høre, hvad Bo
Jystrup og Ole Præst nu havde fundet på
af udfordringer. Vinden var i øst, så vores
instruktører spurgte forsigtigt, om vi så
hellere ville blive på land. Det kunne naturligvis ikke komme på tale, vi ville da
ikke gå glip af de mange gode trænings18
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Sandhedens time
Vi fik grundig instruktion båd for båd, og
der skete godt nok noget med strækning
af arme, åbning på rette tid, sprøjt med
årerne ved isætning osv. Og så er der jo
også det med gradvis skivning fra midterposition, benspark osv. Elementerne blev
øvet et efter et, og der er vist flere af os,
som vil drømme om det i nat.

Jeg roede selv sammen med Jette, som
aldrig havde roet dobbeltsculler før, men
når man bare har "is i maven", går det i
top - særligt glædeligt var det, da bemærkningen kom: "jeg vidste da ikke, at
der fandtes sådan en dejlig slags både at
ro i".
Frokosten blev så bagefter indtaget med
videofilm af vores præstationer, og det er
en fantastisk effektiv måde at se egne
tekniske fejl og forbedringer på. Det er da
utroligt, hvordan man kan bevæge sig i
sådan en båd. Utroligt er det dog også,
hvor store fremskridt vi gjorde.
Tak til Ole og Bo, I er superkompetente
og en stor fornøjelse at være sammen
med. Vi kommer helt sikkert igen næste
år, og vi vil da arbejde på at lokke nogle
flere med.
Kirsten H.

Sølv til Jonas ved
Baltic Cup
Lørdag den 1. oktober fik Jonas Lund sølv i
4x ved Baltic Cup i Hamborg.
Efter at være kommet gennem indledende
som nr. 1 i U18 JM4x havde forventningen
fået et ekstra nøk til finalen.
Det blev et meget tæt løb og en flot 2. plads
til holdet, med de 3 hurtigste inden for
1,5 sek.
Jonas roede sammen med Oliver Christensen
(Roskilde), Nikolai Krogsgaard (KVIK) og
Nicholas Andersen (KVIK).
Drengene har roet sammen siden starten af
juli med Frederik Secher som træner.
Det er skønt, at det lykkedes. Stort TILLYKKE!
Helle
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World Master Roning 2016
En frivillig fortæller

For snart længe siden søgte jeg om at
blive frivillig til dette års mesterskaber på
Bagsværd Sø. Jeg læste til turistfører på
det tidspunkt og tænkte, det er da oplagt
at prøve jobbet som turist- og informationsmedarbejder af blandt rokammerater
fra hele verden.
Rent organisatorisk hørte Informationskontoret under Regattakontoret. I ugen
inden det hele løb af stablen, fik vi frivillige en fin intro til de kommende dages
arbejde. En del af min forberedelse var at
lave en oversigt over togtider fra Skovbrynet, Bagsværd og Lyngby St. frem og

på opslagstavlen, og så var der selve Informationen, hvor jeg var.

Og her blev der spurgt om alt, det illustreres vist bedst med et par eksempler:
- har du en oplader til min mobiltelefon?
- hvor finder jeg bådene fra min klub x? –
vi slog op i lister og viste dem så et kort
over området, hvor de respektive pladser
A-F var vist.
- jeg søger en ro-makker til en 4’er uden,
kan du hjælpe?
tilbage til København, klar til kopiering
og uddeling i Informationen.
Og jeg kan ikke sige det tydeligt nok, det
blev nogle meget spændende dage, solskin, glade gæster og gode kollegaer, bare
et af de bedste job jeg har haft 
Hvad lavede vi så, ja, ikke så lidt:
Alle deltagere skulle forbi Regattakontoret (åben fra 7 til 20) for at få deres id –
start- og adgangskort – med kopi af deres
pas. Det foregik i Akkrediteringen. En
anden vigtig opgave var at samle og printe resultaterne løbende og hænge dem op
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- hvor er der Cox weight?
- ”Airbnb” har cancelled mit værelse,
hvor kan jeg finde et hotelværelse?
- jeg har ikke bestilt plads til min campingvogn, og de siger, der er udsolgt,
hvor kan vi så være?

- og så tog vi mod betaling for den plads,
som nogle af deltagerne havde reserveret
hjemmefra på den midlertidige campingplads (DFfR havde lejet et stykke af rideskolens jord, ovre ved Frederiksdal).

Alle vi frivillige var iført gul-grønne trøjer og dermed let genkendelige i området.
Det gav mig mange sjove oplevelser i
løbet af de 6 dage, jeg rendte rundt ved
området omkring Bagsværd Sø.

Ja, det var simpelthen stort set umuligt at
finde en ledig overnatningsmulighed i
hele nærområdet.
- en anden gæst i Informationen (Michael
Heaton - Harris fra Melbourne i AUS)
fandt husly i Måløv, efter en nat i rohallen
- hvor han havde gemt sig i en kano den
første nat ...
- kan du veksle nogle euro?

Hvad er en rofamilie? Ja, først vil de fleste sikkert svare roerne og måske deres
pårørende, men en helt særlig familie
skilte sig ud; de havde selskab af 4-5 cairn terriere, små vakse hunde, som var
vant til at komme rundt til stævner i hele
verden.

- hvorfra kører schuttle-bussen?
(en bus som Lyngby-Tårnbæk kommune
havde sponsoreret, den kørte mellem rostadion og Lyngby Torv)
- nogle anmeldte også forsøg på snyd
under stævnet, de mente, én havde roet
under falsk id …
- vil du checke mig ind på mit fly til
hjemrejsen, boardingkort etc.? - destinationen var Riga i Letland med Norwegian.

En havde glemt/mistet sine briller og prøvede mine, men styrken var helt forkert 
Næste dag kom han og fortalte, at han
havde købt 3 par i Lyngby (sikkert i Tiger), og kort efter fandt han sine egne …
En boede i Lund hos sin datter og viste
stolt familiefoto frem på mobilen, ja, i
rollen som vært kommer man nemt i kontakt med mange forskellige mennesker.
Jeg genkendte og talte også med en, jeg
havde roet med i Chile for 8 år siden!
Og sådan kunne jeg blive ved….

Det var desværre ikke muligt herfra, men
vi fik tak og chokolade for ulejligheden 
- salg og udlevering af forudbestilte billetter til festen lørdag.
- kan vi komme på nettet, hvad er wi-fikoden? Svar: ”we love rowing”.

Roklubben Furesø stillede i øvrigt med
rigtig mange andre frivillige! Ja, og så er
der selve roningen og de mange medaljer,
men det vil jeg lade nogle af deltagerne
selv berette om. Stort tillykke med de
flotte resultater herfra!
Tina

- osv. osv.
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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 marts 2017
Stof til bladet skal være
redaktionen i hænde
senest 1. marts 2017
mail: furore@rofu.dk

SVØMNING
Vintersvømningen forgår som de tidligere år
i træningsbassinet i Farum Svømmehal.
Fra denne vintersæson er klubbens ”bassintid” reduceret
til én time, og denne ligger ”mellem” kl. 13.00 - kl. 14.00.
Første gang lørdag 5. november
Håber at se så mange som mulig af jer. Husk, der er også
mulighed for at tage svømmeprøve.
Jens
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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
November

Lørdag 5. november
Søndag 6. november
Søndag i november
Lørdag 19. november
Søndag 20. november

December

Søndag i december
Tirsdag 6. december

Januar

Søndag i januar

Februar

Søndag i februar
Torsdag 23. februar

Marts

Søndag i marts

kl. 09:00
kl. 09:00
kl. 09:00
kl. 09:00
kl. 09:00

Materialekursus 1 (DFfR-kursus)
Materialekursus 1 (DFfR-kursus)
Store vaskedag (tilmelding)
Materialekursus 2 (DFfR-kursus)
Materialekursus 2 (DFfR-kursus)

kl. 09:00
kl. 19:30

Slibesøndag (tilmelding)
Julestue (tilmelding)

kl. 09:00

Slibesøndag (tilmelding)

kl. 09:00
kl. 19:00

Slibesøndag (tilmelding)
Generalforsamling, Furesø Marina

kl. 09:00

Slibesøndag (tilmelding)

Roning/ træning i vintersæsonen (fra 30. oktober)
Mandag
Mandag
Mandag
Tirsdag
Tirsdag

kl. 17:00 Træning juniorkaproere (Roklub & Nord)
kl. 17:30 Rospinning, tilmelding på hjemmeside, seniorer
kl. 18:30 Træning masters (Roklub & Nord)
kl. 16:30 Træning juniorkaproere
kl. 18:00 Træning juniorer

Onsdag
Torsdag
Torsdag

kl. 17:30 Træning juniorkaproere (Roklub & Nord)
kl. 17:30 Træning seniorer & masters
kl. 18:00 Træning Marie Kruse Skole, juniorer

Lørdag
Lørdag

kl. 09:00 Træning masters & juniorkaproere
kl. 13:00 Svømning, Farum Svømmehal, alle (1 time)
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