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Rotur til Tolo oktober 2016
Vi ankom 12 spændte roere til Tolo om
lørdagen. Kirsten og Ole havde stået for
arrangementet, og vi skulle indkvarteres
på hotel med morgenmad og aftensmad.
For flere af os var det første gang, vi skulle ro i udlandet, og derudover var det jo
spændende at se, hvordan vejret var,
hvordan rofarvandet så ud, hvordan indkvarteringen var, hvordan maden var,
hvordan ... osv.
Vejret viste sig fra sin bedste side, tænker
vi. Dejligt rovejr alle dagene med temperaturer så vi spiste morgenmad på stranden, og vi roede i T-shirts de fleste dage.
Vi havde på forhånd fået at vide, at det
ville blæse op først på eftermiddagen, og
at vi derfor normalt skulle være tidligt
hjemme. Dette billede kunne vi dog ikke
genkende.
Bådene ligger for svaj om natten og hentes ind før morgenkaffen, ved at man
svømmer ud og henter dem ind til stranden. Der bliver generelt hurtigt dybt (hvis
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der er ½ meter vand under stævnen, er der
som oftest 4 under roret). Man må ikke
slæbe bådene på land grundet sten, så alle
både er udstyret med to ankre, som man
anvender til at holde båden ude i vandet.
Dette betyder, at landgang ofte er ensbetydende med en badetur for mindst en af
roerne i båden.
Ellers var det dejlige roture i flot vejr.
Specielt holdt vi meget af at runde Vivaribugten ved frokosttid, hvor der lå nogle
dejlige spisesteder, men også ture rundt
om Skoleøen samt Fiskeøen, hvor vi roede rundt mellem nettene, og til Nafplion
var dejlige ture. Vivari-bugten blev endvidere brugt til badning en enkelt dag.
Indkvarteringen er hos Hotel Romvi, der
ejes af Antonis, som Tolo Roklub har et
samarbejde med. Dobbeltværelserne viste
sig at være store og ligge med stor balkon
ud til vandet, hvor vi kunne sidde og hygge os inden middagen om aftenen, mens
enkeltværelserne var knap så luksuriøse.

Aftensmaden var over al forventning,
med en masse spændende græske retter.
De første dage sad vi udenfor på stranden
og spiste aftensmad.
Tid til kulturelle udflugter var der også.
Specielt Teatret i Epidauros, hvor man
kan sidde på toppen og høre, hvad der
bliver sagt på scenen i bunden. Ole fik
skældud, fordi han agerede guide. Kirsten
og Ole tog (som de eneste) de 1000 trappetrin til fortet på toppen i Nafplion.

Vi takker alle Kirsten og Ole for en veltilrettelagt og på alle måder vellykket tur.
Vi ser frem til en ny tur i starten af oktober 2017 og håber på sol og blid vind som
sidst.
Anette og Hanne
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Generalforsamling 2017
Furesø Marina Torsdag 23. februar
Klubbens generalforsamling blev i år
afholdt torsdag den 23. februar 2017.
Der var mødt over 80 medlemmer op –
heraf var der rigtig mange af de unge
roere også – det var dejligt at se.
Tom Nielsen blev valgt til dirigent, og
han kunne straks konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig.
Herefter var det formandens tur til at
aflægge beretning. Da det var Kims sidste beretning som formand, gjorde han
meget ud af fortælle, hvad en formand
egentlig tager sig af. Det var vemodigt,
da Kim har haft tjansen i 14 år.
Ligeså vemodigt var det, da Torben som
rochef skulle aflægge sin beretning, for
det var også hans sidste – idet han ikke
genopstillede som rochef. Han fortalte
om det kommende års ture og sagde afslutningsvis, at han håbede, at alle ville
tage godt imod den nye rochef.
Bo fortalte om situationen på materialefronten, herunder at den nye 4-åres inrigger er bestilt, men sandsynligvis først
kan leveres til foråret 2019. Han opfordrede ALLE til at passe godt på materiellet og for at sætte det i relief, fortalte han
lidt om priserne på dette. Åbenbart er det

4

nødvendigt med disse årligt tilbagevendende formaninger – ærgerligt nok!
Kaproningschefen Helle startede med at
lade Rasmus fortælle lidt om arbejdet med
de unge. Herefter fortalte hun selv om de
unge kaproeres indsats og resultater i sidste sæson. De har klaret sig godt og er i
god fremgang.
Efter beretningerne fremlagde kassereren
Henrik regnskabet til forsamlingens godkendelse. Det blev godkendt uden kommentarer.
Herefter var turen kommet til budgettet
for 2017, og efter fremlæggelsen og enkelte spørgsmål blev dette også godkendt.
Der var indkommet 4 forslag til lovændringer primært om en præcisering af 1.
og 2. suppleant, et nyt seniormedlemskab
og om en mulighed for at benytte fuldmagter til generalforsamlingen. Da 2 af
forslagene var om det samme emne, blev
kun 3 forslag sat til endelig vedtagelse, og
de blev alle vedtaget. (De reviderede love
kan ses på klubbens hjemmeside).
Så var der uddeling af km-præmier (i år
var det en rosæk) og selvfølgelig også
uddeling af guld- og sølvårer.
Under pausen kunne der udfyldes sedler
med km-gæt.

Holtepokalen til Birgit & Jens
Efter pausen var der valg til bestyrelsen.
Kirsten Lauritzen blev valgt som formand, Ole Præst Larsen blev valgt som
rochef, og Martin Diedrichsen blev valgt
som ungdomsleder. Lisbeth Egede Munch
og Lars Wallin blev valgt som henholdsvis 1. og 2. suppleant. Alle var nyvalg.
Derudover blev Helle Eklund genvalgt
som kaproningschef.
Der var også genvalg til Tina Porsbak og
Ellen Risum som revisorer og til Søren
Lundgaard som revisorsuppleant.
Årets vindere af km-gæt blev Michael
Kassow og Søren Boysen, idet de begge
havde ramt lige tæt på det rigtige tal.
Holtepokalen blev i år givet til Birgit Jensen og Jens Christian Støvring for deres
initiativ og arbejde med at få formiddags-

roning – uden faste hold – til at fungere.
Afslutningsvis holdt Bo Jystrup en tale
for den afgående formand Kim Andersen,
hvor han takkede ham for hans store arbejde igennem de 14 år i formandsstolen.
I den forbindelse blev Kim udnævnt til
æresmedlem af klubben og fik overrakt
klubbens hæderstegn.
Kim takkede for udnævnelsen og erklærede generalforsamlingen for afsluttet, idet
han takkede dirigenten for vel udført arbejde.
(Det udførlige referat kan ses på klubbens
hjemmeside)
Gitte Schack
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Tanker og ønsker fra en
materielforvalter
I forbindelse med beretningen ved generalforsamlingen (den del der blev leveret af vor
materielforvalter) havde Bo efter eget udsagn en ”lang” liste med ønsker for den kommende sæson. Han ”forskåner” os for den lange udgave, men de 12 punkter, hvis formål
er at begrænse skader på vores både og derfor af interesse for os alle, kommer til gengæld her:


Sæt bådene forsigtigt i vandet



Tag bådene forsigtigt op



Store årer bæres kun 1 ad gangen (der er ingen dispensation – hverken for enkelt
personer eller grupper)



Små årer bæres kun 2 ad gangen (der er ingen dispensation – hverken for enkelt
personer eller grupper)



Outrigger-rullebaner renses altid



Sørg for, at outrigget materiel er forsvarligt sikret, når det står på bukke



Husk alle kommandoer, og brug dem korrekt = træn hver gang, I er ude at ro



Læg ordentligt til – altid i læsiden og med korrekt vinkel og kommandoføring



Pas på, når I kommer tæt på kysten – der kan og vil være sten, grene og lignende,
som kan skade vores både



Pas på, når I går igennem slusen ved Frederiksdal – båden må og skal kun ’køre’
på kølen, og den skal løftes bagtil og ikke trækkes ned i spidsen



Båden lægges/stilles først på plads, når den er helt ren og tør



Hvis du ikke er styrmand – så kom på kursus i 2017

Bådtransport anno 1930
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2 x Rundt om Bodensøen og
ned ad Rhinen - I regn og i sol
”Kort” fællesrapport fra 2 uges langtur i
2-åres inrigger. Uge 27 og 28 - Juli 2016.
Bodensøen er smukt beliggende i det centrale Europa i grænsen mellem Tyskland,
Østrig og Schweiz. Det er et meget frodigt område.
Det øvre løb af Rhinen løber igennem
Bodensøen.

Bagagen: Transporteres dagligt af
”landholdet” på 3 personer i medbragt
kassevogn.
Forplejning: Varetoges af ”landholdet” /
på skift.
Overnatning: På gulvet (liggeunderlag og
sovepose) i roklubber undervejs.
Tilbagelagt distance/uge: ca. 230 km.

Bo
den
søe
n

TURKORT
Faktuelle oplysninger:
Arrangør / rejsebureau: DFfR v. Lina
Johansen (Svendborg), Peter Ley (FR),
Marianne Mejlstrup (Lyngby Dame Roklub) og Claus Lerche (Nyborg Roklub).
Deltagere: 2 x 21 roere fra roklubber i
Danmark.
Fra Furesøens Roklub deltog Lone Reiff,
Peter Ley, Søren Lundgaard og Søren
Boysen.
Robåde: 6 stk. 2-åres inrigger langtursbåde udlånt fra deltagende klubber.

Rejsen: Tog fra Kolding Banegård til
Konstanz og retur.

Uge 28. Den ”våde” tur
Alle mødt på Kolding Banegård og problemløs togtur (der er spisevogn på togene i Tyskland) med diverse skift igennem
Tyskland. Men der var ”unfall” på
Schwarzwald–banen på den sidste strækning frem til Konstanz, og selskabet blev
derfor dirigeret over i busser på de sidste
ca. 40 km.
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Nåede frem ved midnat med et par timers
forsinkelse.
Første rodag, en etape fra Konstanz til
Arbon, ca. 25 km, var ren paraderoning i
sol og rolige vindforhold og badetur i
søen bagefter.
Jeg havde landdag på dag 2, hvor vi skulle overnatte i Bregenz.
Det trak op med stærk vind om eftermiddagen. Så stærk at advarselssystemet omkring Bodensøen blev iværksat – alle både på søen blev via kraftige lamper på
bredden beordret at søge land på grund af
uvejret.
Lamperne er opsat hele vejen rundt om
søen med et par km indbyrdes afstand.
Samtidig udsendes lydsignaler som varsel.
Landholdet var rimelig bekymret og spejdede efter vores rofæller i bådene. Hvor
bliver de dog af? – ingen robåde i syne ...
og søen ”rejste” sig mere og mere.
Pludselig dukkede de op – med vinden
agten for tværs og med en hastighed på
12 -14 km/t kom de brusende én efter én
ind i den sikre havn ved Bregenz Roklub.
Alle roerne var ”høje” efter oplevelsen.
Vores bekymring på land var heldigvis
unødig: De 2-åres inriggere beviste igen
deres fantastiske sødygtighed …
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Resten af turen var meget regnfuld. Der
findes ingen fotos fra denne del af turen.
Solen vendte først for alvor tilbage på de
sidste dage af turen.
På en langtur ror man hver dag med et nyt
hold og lærer hurtigt mange nye at kende.
Og under sådanne omstændigheder kommer man ”virkelig hinanden ved”.
Surt
Når det regner hele tiden, og det våde tøj
ikke kan nå at tørre over natten, står man
hurtigt i vådt tøj og har en kuffert fuld af
ligeså vådt tøj. Heldigvis var det juli måned, så man kan godt holde varmen så
længe, der ros – men i pauserne på land
sniger kulden sig ind på livet af de klamme roere. I en af byerne, vi passerede,
blev der hamstret tørt sportsundertøj, tørre sokker - og plastikposer til at holde de
nyindkøbte sokker tørre i de dyngvåde rosko.
Den ene dag stod regnen ned ”i tove”. På
afstand lignede himlen en ”regnvæg” alle sluser åbne. Senere fik vi dog glæde
af al denne regn.
Besøg på øerne Lindau og Mainau, overnatninger i Friedrichshafen (med besøg på
Zeppeliner-museet, kan anbefales), i
Überlingen, så tilbage til Konstanz og
derefter gennem Untersee til Radolfzell.
Herfra var turens sidste strækning ca. 45
km til Schaffhausen.

Bodensee med alperne i det fjerne

Denne del af turen var den sjoveste: Solen
skinnede igen, og vi skulle ”ned ad
bakke”.

Vi pakkede bådene og tog derefter bussen
ind til byen for at bese vandfaldet: Et fantastisk sted med 700 m3 rent ferskvand/
sek. der væltede ud over en klippevæg. Vi
oplevede faldet nedefra fra nogle turistbåde, der havde motorkraft nok til modstå
strømmen.
I øvrigt myldrede det her med store laksefisk i det fossende vand.
En fint arrangeret tur uden uheld. Stor ros
til Lina Johansen og Peter Ley.
Meget lang hjemtur søndag med tog til
Kolding og derefter bil til København.

Da vi først kom til stedet, hvor Rhinen
igen bliver til en flod, gik det stærkt –
især efter byen Stein am Rhein.
Jeg har aldrig tilbagelagt en så lang strækning så hurtigt – endda næsten uden at
springe i sved. Rhinen kan godt minde
om en bred udgave af Mølleåen dog med
en del slyngninger, men der var en vandføring på ca. 700 m3/sek.
Jeg styrede på et tidspunkt vores båd nogenlunde midt i floden. Vi blev her
overhalet af en af de andre inriggere, som
valgte at udnytte medstrømmen ude i kurverne, hvor der var maksimal vandføring
og vandhastighed. Et mageløst syn at se
en inrigger - med 2 kvinder ved årerne der præsterede ”let roning”, men hvor
båden fløj af sted med en fart af 15-20
km/t.
Bådene var behørigt forsynet med Dannebrog agter. Da vi nærmede os Schaffhausen, var der nogle folk på land, som følte
sig foranlediget til at gestikulere og råbe
til os, at der var et farligt vandfald længere fremme – ja mon ikke. ”Rheinfall”
med et lodret fald på 30 m.
Det handlede nu om at bremse i tide, så vi
ikke røg forbi roklubbens bro, hvor turen
skulle ende.
Alle både fik bremset, vendt og lavet broanløb i modstrøm.

Uge 29. Den ”varme” tur
Vi havde tilsvarende hyggelig togtur ned
igennem Tyskland. En god ide med togtur
først hvor man får lært holdet at kende. Vi
overtog bådene i Konstanz fra Peter, som
kort svarede noget i retning af, at turen

var våd, men god. Vi startede selv med
solskin og cafeliv i Konstanz. Vi roede en
dejlig tur til Arbon med solskin, dejligt
beliggende roklub, venlig velkomst med
de lokale, som fik prøvet at ro i en inrigger.
Næste dag op ad Alte Rhein, pragtfuld
natur med sort glente og stork, og videre
til den store roklub Wiking i Bregenz,
hvor vi desværre ikke kom ind til festspillene. På strækket heromkring havde vi de
snedækkede alper i baggrunden i det flotte lys. Vi skulle have meget vand med i
bådene, bruge megen solcreme og solhat9
fortsættes side 20

Euro Slide Open 2016
Det er lige som med jul! Det kommer bag på mig hvert år! For ikke at blive løbet over
ende af fanatiske indkøbende julegave-jægere måtte der tages en hurtig beslutning! Det
blev Euro Slide Open i Gladsaxe. Men at tilbringe en dag med hostende sports-fanatikere
er ikke for tøsedrenge! Det er de selv samme personer, som, hvis de ikke hoster nok, lige
sætter sig i et tortur-instrument for at få hosten optimeret!
Madpakke, drikkevare, frugt og kamerataske og min egen ro-fanatiker Anette, så var
bilen lastet.

Vel ankommet var der i år faktisk plads på P-pladsen!?! Der var ikke helt så mange mennesker som sidste år. Men alligevel godt fyldt op. 64 ergometre, som vi kender dem, og
så materielchefens våde drøm, 4 vertikale ergometre. Nu kan der ryddes op i hallen og
blive plads til endnu en båd! De der SkiErgs har ydermere en fordel, at de kan støtte
smartphone-brugen.
Dagen gik vist meget godt – hostende drenge og piger i alle aldre – alle hyggede sig.
Enkelte fandt undskyldningerne frem for, hvorfor nogle andre løb med præmierne, andre
benyttede hoveringsretten!
Det gode ved dette arrangement er, at alle synes, de var gode. Enkelte måtte dog finde en
forlængelse af dagen. Det afstedkom, at vi senere sad på en restaurant og konkurrerede
om, hvem der kunne fylde og tømme flest skåle med is, chokoladeovertrukne skumfiduser og kopper kaffe.
Tak for en super hyggelig dag. Henrik (Anettes påhæng)
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Gode Liv-prisen til Bo Jystryp

Torsdag den 9. marts 2017 uddelte Nordea Fonden sine sportspriser i Furesø
Kommune. Og denne gang var der hæder til en Furesø-roer.
Det var Bo Jystrup, som fik Nordea Fondens Sportspris - Gode Liv - 2016.
Bo fik blandt andet prisen på grund af sit utrættelige arbejde for udvikling af roningen i Furesøen. Bo har siden indmeldelsen i Roklubben Furesø for femogtyve år siden taget aktivt del i udvikling og fornyelse af klubben. Siden Bo Jystrup
blev en del af klubben, har han være aktiv i mange forskellige sammenhænge.
Kim

Præstø Roklub under vand

Selv efter et ødelagt klubhus og en omfattende flytning til midlertidige lokaler er
Præstø Roklub ikke til at slå ned. På trods af den megen modgang har klubben
formået at rejse sig og hverve nye medlemmer
Der skal mere end en stormflod og et ødelagt klubhus til at ryste roerne i
Præstø Roklub. Gennem et stærkt sammenhold og en fælles indsats har roklubben formået at rejse sig efter de store vandmasser, og klubbens medlemmer har sågar haft overskud til at arrangere aktiviteter i lokalmiljøet, der har resulteret i seks nye medlemmer.
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Telefonnumre på klubbens medlemmer findes på Hjemmesiden under medlemsinfo .

Rochefen

Brovagten møder senest 15 min. før rotidspunktet og ifører sig brovagtsvest.
Roerne kan selv bytte brovagter og skal meddele byttet til rochefen på mailadressen
”rochef@roklubbenfureso.dk” eller telefon 2924 5469 (helst som sms)

Derefter er der stadig fællesroning, hvor roerne selv sætter holdene:
indtil 30. september kl. 18.00, og fra 1. oktober kl. 17.00

I april er der fællesroning uden brovagt kl. 18.00
I perioden 3. 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

Kulinarisk langtur på Roskilde Fjord
16 velforberedte roere mødtes ved Roskilde Roklub tidligt en fredag morgen.
Holdene var sat. Klargøring i den store
stil og så bådene i vandet. Men men men,
så var der lige brug for at skifte en båd
ud, så vi måtte ligge i havnen og veeente.
Billedet minder os om, at vandet var helt
blankt, så Domkirken spejlede sig.
Vi fulgte den planlagte rute, og pludselig
var vi ved Gjershøj; det var frokost, og
restauranten til madpakkerne lå lidt oppe
ad gaden. Det var ikke en ganske almindelig kro. Pludselig kom Lisbeth bærende
ud med smukke glas og kold hvidvin. Det
er simpelthen der, hun bor. Torsten, hendes kære livsledsager, lavede te og kaffe
og havde hjembragt kage fra bageren.
Service er kendetegnet for hele turen,
men dette var dog det allerbedste.
Så gik turen videre mod Skuldelev, hvor
vi havde lejet adgang til Roskilde Roklubs sommerhytter. Vadesko var et godt
udstyr lige der.
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Der var plads til alle i køjerne og nogle i
telte. Nogen sneg sig til et brusebad i de
tilstødende hytter.
Grillen blev tændt, og bordene under
overdækningen dækket, medbragte drikkevarer tryllet frem, og så var der helt
stille i lang tid. Siden gik snakken, og vi
hyggede, lige til vi faldt omkuld.
Lørdag var den lange, strenge ro-dag, 40+

km. Et lille ophold i Frederikssund gav
os mulighed for at hilse på Tolo Roklubs formand, Bo; og en anden Bo,
Binderup, som nogle af os nu kender
meget bedre efter en herlig ro-tur i Grækenland. Videre til Frederiksværk, det
er godt nok langt. Egen frokost og kaffe
på husets regning, blot vi lovede at servere kaffe, når Frederiksværk Roklub
kommer på besøg hos os, så det har vi
forpligtet os til.
Optrin omkring en af kajakroerne fra
Frederiksværk-klubben, som demonstrerede grønlændervending. Han var nu
overordentlig godt pakket ind, jeg tror
ikke, han ville være våd.
Atter et kort besøg i Frederikssund og
videre til hytterne i Skuldelev. Her skal
bådene bæres op på engen om natten.
Peter Ley kom rigtig i stødet, da båden
strejfede det elektriske hegn. Bundskinnen ledte strømmen hele vejen fra agter
til stævn. Men han slap ikke taget.
Atter en fortræffelig aftenservering,
denne gang tilberedt i køkkenet.
Søndag tilbage til Roskilde og store is
på havnen.
Jeg kan kun rose Peter Ley for en godt
tilrettelagt tur og Søren Lundgaard for
en ubeskrivelig, dejlig 3*-menu og gode
indkøb. De kan bare det dér.
Tak for en herlig tur, en fantastisk oplevelse og godt samarbejde.
Mange hilsner
Astrid og Henning
Samt øvrige deltagere – lidt på skift:
Adda, Anette, Bo, Finn, Karen, Karin,
Kirsten, Lisbeth, Lone, Marianne, Ole,
Peter, Rolf, Rune, Susanne, Søren.
Fordelt i 2 2’ere og 2 4’ere.

Skoleroning, vinter
Skolebesøg hvor elever lærer om roning og prøver kræfter med ergometrene.
Skolerne Søndersø og Stavnsholt
som besøgte os i løbet vinteren. Helle
tog imod Søndersø-eleverne, og jeg
(Kim) tog imod Stavnsholt-eleverne
dagen efter.

Stavnsholt-eleverne ankom på cykel i
regn og slud, og efter en hurtig omklædning gik det løs. Lærer Rasmus,
der har være træner for ungdomsrolandsholdet, stod i spidsen for roningen. Efter et kvarters instruktion om
roning og rotaget var der først 5 km
opvarmning, så to gange 1.000 meter
og til slut stafetroning i tre hold.
De fleste havde sved på panden og
syntes, det var en god idrætstime.
Kim (Tekst og foto)
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Uforglemmelig træningslejr i Varese
I vinterferien var vi (Jonas Lund, Clara
Hornnæss og Kristine S. Hansen) med
roere fra Kvik og DSR på træningslejr i
Norditalien. Jonas var med til at pakke
bådene onsdag aften i Bagsværd i mørke,
blæsevejr og sne. Fredag eftermiddag fløj
vi 14 roere og 5 trænere til Milano, og
efter 40 min. bustur ankom vi til hotellet
med udsigt over Lago di Varese.
Vi havde 2 træningspas per dag og var
ude i forskellige bådtyper, både 1x, 2x og
4x. Clara og jeg var en gang om dagen i
4x med Xenia og Anna fra Kvik, som vi
træner sammen med 3-4 gange om ugen
herhjemme. Det første pas var forskelligt

1x: Jonas

2x: Clara & Kristine
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fra dag til dag, f.eks. 4x7 min. og 2x4 km.
i maks. tempo. I det andet pas lavede vi
steady state eller teknikøvelser i kombinerede både. Som dagene gik, blev vablerne
flere og større, så der skulle sportstape og
creme til. Vi fik roet rigtig mange kilometer i ugens løb.
Det var en dejlig følelse at komme ud på
vandet igen, især med spejlblankt vand og
bjerge i baggrunden. Vi var heldige med
vejret. Nogle dage var det overskyet og
tåget, og andre dage kunne vi ro i solskin
og trikot. Vinden var meget svag, og vandet var fladt.

Vi spiste mad sammen med DSR- og
Kvik-roerne. Hvis man havde lyst, var
der sandkage og croissanter til morgenmad, og vi spiste masser af pasta til frokost. Om aftenen hyggede vi os med
kortspil og kakao og lærte de andre roere
at kende.
Om onsdagen roede vi kun et pas, da vi
skulle til Milano. Vi tog toget om formiddagen til Milano for at shoppe, se byen
og den flotte katedral. Vi gik gennem
gågaderne, hvor der også lå dyre forretninger. Turen til Milano var rigtigt hyggelig, vejret var med os, og vi spiste pizza og italiensk is. Om aftenen var vi ude

at spise på en rigtig italiensk restaurant
sammen med Kvik-roerne og trænerne.
Vi er helt vildt glade for, at vi blev inviteret med på træningslejren af Roforeningen Kvik, og at det kunne lade sig gøre at
komme af sted. At komme på vandet har
givet mere lyst til træningen og mod på
ugetesten, som vi lavede sidste uge i februar. Udover mange rokilometer og vabler har vi fået nogle rigtig gode minder,
lært andre roere bedre at kende, og alt i
alt har det været en super god oplevelse.
Clara H. og Kristine

Julestue 2016

Igen i år afholdt roklubben julestue, som husforvalterne Kirsten og Ole sørgede for med
æbleskiver, hjemmelavet gløgg og sodavand – og diverse knasende kager.
Der var mødt omkring 30 roere op, hver med en lille gave. Før julestuen var der ungdomstræning – så heldigvis havde mange af vore unge roere fundet vej til Furesø-julen.
Julebanko-mesteren Bo ledte os sikkert igennem tre spil, hvor alle havde modtaget to
plader. Der var masser af gaver både til bankospillet og efter julesangene til hver enkelt.
Tak til alle fremmødte for en god ”forjul” og en speciel tak til Kirsten, Ole og Bo.

Kim (Tekst og foto)
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Flygtninge i Roklubben
En frivillig fortæller

På generalforsamlingen i 2016 besluttede
et meget stort flertal, at roklubben skulle
tilbyde roning for op til 8 flygtninge for et
kontingent på 50 kr. Det var en flot og
solidarisk beslutning, som roklubben kan
være stolt af.
Der blev nedsat et flygtningeudvalg bestående af Anne Grethe Madsen, Margrete Ostenfeld Riemann og John Kissow. Vi
har været tovholdere på aktiviteterne, og
vi har orienteret jer om flygtningearbejdet
i to artikler i medlemsbladet. Den første
er en beskrivelse af rekrutteringsarbejdet
(Furore nr. 1/16) og den anden en beskrivelse af roskole, kanintid og frigivelse
med billeder af de glade roere (Furore nr.
3/16).
Det er værd at fremhæve, at fritidsforvaltningen i Furesø Kommune har hilst vores
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projekt velkomment og konkret bakket
det op.
I samarbejde med fritidsforvaltningen fik
vi igangsat svømmetræning, hvor kommunen gav os klippekort til brug i svømmehallerne og stillede baner til rådighed
for os. Vi stillede selv med en syrisk instruktør.
Med bestået svømmeprøve startede 2
unge som ungdomsroere, og 3 seniorer
gennemførte roskole i foråret.
Vi vil gerne takke ungdomsroerne, der
tog godt imod de to unge flygtninge. Jeg
var med i følgebåden sammen med Emil,
da de var ude for første gang – og det var
rørende at se deres læreiver og glæde på
vandet.

På samme måde vil vi også takke instruktører, der stillede op til roskolen og kaninroning for de tre seniorer.
Her var der en ekstra udfordring med
kaninroning, da ramadanen lå umiddelbart efter roskolens afholdelse. Og da der
hverken må drikkes eller spises mellem
kl. 4 om morgenen og 22 om aftenen,
blev der først kaninroning efter sommerferien.
Men det var to meget glade og overstadige unge mænd, der blev frigivet.
Den tredje mand kunne på grund af nyt
arbejde og helbredsproblemer desværre
ikke overskue at gennemføre kaninroning.
Vi havde dem med til World Master Roning på Bagsværd Sø, og de heppede
sammen med os og var stolte sammen
med os over det fine arrangement og
klubbens resultater (især damernes!).
De to seniorerne, Ayaanle og Omar, deltog også i klubbens generalforsamling.
De syntes, det var meget interessant at se,
hvordan en generalforsamling fungerede.
De bemærkede, hvor disciplineret det
forløb, og hvor pænt vi talte til hinanden!
Vi synes godt, vi kan opsummere, at det
har været en succes:
Vi har givet flygtninge mulighed for at
deltage i den roaktivitet, vi alle her er så
glade for på vores skønne søer.

kret flygtningearbejde til gavn for integrationen.
Der er vilje og lyst til at fortsætte
Hvad så nu?
Der er tre flygtninge, der gerne vil fortsætte med at ro.
Vi vil gerne fortsætte i flygtningeudvalget
og ser frem til et konstruktivt samarbejde
med den nye bestyrelse.
Og så vil vi gerne opfordre klubbens
medlemmer til at være med til at give
dem gode rooplevelser og bidrage med
gode erfaringer med roning og med foreningslivet i roklubben.
Der blev i 2016 bevilliget tilskud fra puljen ”Get2sport for all” under DIF, så
klubben har reelt ikke haft udgifter forbundet med vores flygtningeprojekt i
2016.
Vi har også fået bevilliget kontingentstøtte for 2017 af DIF med følgende bemærkning: ”DIF ønsker at sige tak for klubbens
rummelighed og arbejde med at byde
nyankomne flygtninge ind i dansk foreningsliv”.
Anne Grethe, Margrete og John
Flygtningeudvalget

Vi har som klub brugt og givet af vores
menneskelige ressourcer i et stykke kon-
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Fortsat fra side 9
te, da temperaturen var omkring de
30 grader. Videre til overnatning i Friedrichshafen, så Zeppelinerne i luften og
sov onsdag i roklubben Bodan i Überlingen. Torsdag skulle jeg på landholdet, vi
fik efter et par ombytninger bestemt os
for en menu, købte ind, kørte bagagen
tilbage til Konstanz og tog tilbage til den
meget smukke blomsterpark på øen Mainau, hvor resten af holdet
var kommet frem til i mellemtiden. Fik nogenlunde
nydt den smukke ø, men
vinden blæste op og blinklysene langs bredderne begyndte at blinke. Jeg måtte
hjælpe med at holde en båd
fri af stolperne på en bro og
roede så med i båden til
Konstanz, mens den manglende roer måtte overtage
min plads i bilen.

og med blink langs søbredderne. Vi fik
dem godt i land.
Næste dag var igennem smukke naturområder langs Ober Rhein, floden snævrede
ind, og som styrmand kunne man ikke
gøre andet end blot at holde fast i rorline
og hele tiden søge at forudse, hvorledes
båden ville opføre sig ved næste bro eller

Fra parken på Mainau

Fredag roede vi fra den øvre del af Bodensee – Obersee videre over i Untersee,
søen snævrer ind mod Rhinen, hvor vi
overnattede i roklubben Undine. De havde mange gigbåde med varierende antal
pladser, styrmandspladsen kunne konverteres til et rosæde på flere både. Et par af
vores indriggere var ude på en ekstra aftentur, men blev lidt overraskede over,
hvor hurtigt det blæste op igen med høj sø
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stolpe. Styrefarten skulle holdes, og vi nåede
alle vel i land ved Roklubben i Schaffhausen. Bådene kom på
traileren. Vi fik en god
middag i byen og tog
toget næste morgen
mod Danmark. Det
danske tog fra Flensborg havde selvfølgelig
fejl lidt nord for Kruså,
så vi skulle pludselig
meget kaotisk med bus til Kolding, hvorfra det var behageligt at sidde lidt stille i
toget på turen hjem til København.
Al planlægning fungerede godt, Claus
Lerche og Marianne Meilstrup havde
sørget for en god tur. Tak til alle 4 planlæggere.
Søren B., 455 / Søren L., 499

Ny formand uden programerklæring,
men alligevel …
Kirsten Lauritzen blev valgt som ny formand på generalforsamlingen efter Kim
Andersen. Kim har gjort et kæmpe stykke arbejde og efterlader så klubben i god
stand til den nye bestyrelse. Furore har
talt med Kirsten om, hvad nyt hun ser
forude for klubben.
Først og fremmest
slår den nye formand fast, at hun
ikke har en programerklæring, men
alligevel sprudler
det med tanker, om
vores klub kan blive
endnu bedre i fremtiden. Kort fortalt
går det på parolen:
”Vi skal blive flere,
og vi skal blive bedre.”

Hvordan bliver vi bedre
Vores nye formand lægger meget vægt
på, at vi skal forbedre vores roning gennem mere systematisk deltagelse i tekniktræning, og det gælder både for outrigger- og for inriggerroning. Bedre teknik giver sjovere og
mere tilfredsstillende
udfordrende roning,
og samtidig styrkes
fællesskabet på roturene, når vi alle sammen
koordinerer roningen
bedre.
Bestyrelsen er i gang
med at udarbejde en
plan for tekniktræning,
og noget af det nye er
her, at Rolf kommer til
at stå for inriggertræningen.

Hvordan flere
Bestyrelsen har allerede på sit første
møde lagt meget
vægt på ønsket om
flere medlemmer,
og en god
”reklameindsats” for
vores klub kan bl.a.
foregå ved, at den nye bestyrelsessuppleant Lars Wallin, som er professionel mediemand, vil skrive artikler til lokalaviser
om, hvad der sker i klubben. Vi kan satse
på flere forskellige aldersgrupper og ambitionsniveauer fra ungdom til ”de unge
på 40+” og på kaproere såvel som på
motionister.
Kirsten nævnte her, at vi må prøve at
komme i en slags dialog med potentielt
nye medlemmer for at høre, hvad de ville
være interesserede i, men det er ikke så
oplagt hvordan. Måske kunne vi få noget
ud af det planlagte åbent husarrangement ved søen, hvor også sejlklubben og kajakklubben deltager.

Fællesskab
Nogle gange har vi
internt diskuteret, om
der måske ikke er for
mange klubber i klubben, fordi interesserne
er forskellige, nævner
Kirsten. Diversiteten
er dog også en styrke,
siger hun, for det er jo sjovest og mest
udfordrende at ro sammen med nogle
med samme ambitioner og på samme
niveau. VI må så finde en måde at få
fællesskabet til at fungere bedre, f.eks. så
der i praksis bliver flere gode holdmuligheder for såvel inrigger- som outriggerroere.
Fælles formiddagsroning er et godt eksempel på noget, som har styrket sammenholdet i klubben, fremhæver Kirsten,
og gennem de senere år har kulturen udviklet sig, så det er nemmere at integrere
nye deltagere.
Kirsten Halsnæs
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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:

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.

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

Næste nummer af FURORE
forventes primo juni 2017
Stof til bladet skal være
redaktionen i hænde
senest 10. maj 2017

Restance medfører tab af retten til at
benytte klubbens materiel (ligesom tab af
stemmeret på generalforsamlingen).
Ved rykning betales kr. 50.

mail: furore@rofu.dk

Svømning er slut :-(
Vintersæsonen for svømning 16/17 er nu slut, og dermed er muligheden for at aflægge svømmeprøve, inden rosæsonen starter, forpasset.
Husk at svømmeprøve er et krav, når du skal på langtur.
Jeg ønsker alle en god rosæson,
pas godt på jer selv på søen.
Håber at se jer igen til en ny (svømme-)sæson fra
november måned.

Jens
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Klubbens Bestyrelse
Formand:

Kirsten Lauritzen
tlf. 4498 1525
e-mail: formand@rofu.dk

Sekretær:

Kontingent: (+nøgler m.m.)
Peter Ley

tlf. 5125 0609
e-mail: kontingent@rofu.dk

Husforvalter:

Gitte Schack
tlf. 4231 3019
e-mail: sekretaer@rofu.dk

Marianne Thomasen
tlf. 5230 3961

Kasserer:

&

Henrik Rong
tlf. 2488 9334
e-mail: kasserer@rofu.dk

Rochef:

m.m.

e-mail: husforvalter@rofu.dk

Bent Søegaard

tlf: 5230 7839
e-mail: husforvalter@rofu.dk

Ole Præst
tlf. 2924 5469
e-mail: rochef@rofu.dk

@

Materielforvalter:

Bo Jystrup
tlf. 4018 1204
e-mail: materielforvalter@rofu.dk

Ungdomsleder:

Martin Nygaard Diedrichsen
tlf. 2327 8431
e-mail: ungdomsleder@rofu.dk

Har du skiftet e-mail-adresse? Så husk at
rette den på klubbens hjemmeside
www.roklubbenfureso.dk
under ”medlemmer”

Kaproningschef:

Helle Torp Eklund
tlf. 3094 9367
e-mail: kaproningschef@rofu.dk
1. suppleant:

Lisbeth Egede Munch

tlf. 5132 6344
e-mail: 1_suppleant@rofu.dk

2. suppleant:

Ansvarshavende redaktør:

Kirsten Halsnæs
tlf. 2270 4112
e-mail: redaktoer@rofu.dk

Sats og layout:

Rune Helgesen
tlf. 4013 4277
e-mail: layout@rofu.dk

Lars Wallin
tlf: 2329 7415
e-mail: 2_suppleant@rofu.dk
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Klubkalender
Marts

Lørdag 25. marts
Lørdag 25. marts

April

Søndag 30. april
10:00

Maj

Lørdag 6. maj
Søndag 7. maj
Søndag 7. maj
Onsdag 17. maj
Onsdag 24. maj
Lørdag 27. maj
Lørdag 27. maj
Søndag 28. maj
Søndag 28. maj
Onsdag 31. maj

Maj

Fredag 9. juni
09:00

kl. 16:00
kl. 18:00

Standerhejsning
Standerhejsningsmiddag (gør det selv)

kl. 09:00
Hjælpeinstruktørkursus Lørdag 30. april
Styrmandskursus 1
kl. 10:00
kl. 09:00
kl. 09:00
kl. 18:45
kl. 18:45
kl. 09:00
kl. 10:00
kl. 09:00
kl. 09:00
kl. 18:45

Styrmandskursus 1 Søndag 1. maj
Styrmandskursus 1
Lyngbytur
Tekniktræning 1
Tekniktræning 2
Roskole 1
Outriggertkursus, let øvede
Roskole 1
Outriggertkursus, let øvede
Tekniktræning 3

kl. 21:00
Nattergaletur 1 (fortsat)Smaj
Lyngbytur, husk tilmelding (alle)

kl.
kl. 09:00

kl.

Roning i sommersæsonen

(indtil 1. maj uden brovagt mandag og onsdag, se brovagtliste)
Mandag Seniorer
Tirsdag Ungdom
Onsdag Seniorer
Torsdag Ungdom
Søndag / Helligdag Alle
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kl. 19:00 (i april dog kl 18:00 uden brovagt)
kl. 18:00 - kl. 20:00
kl. 19:00
kl. 18:00 - kl. 20:00
kl. 09:00

