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Review of the row school
I'm sitting on the shore of Furesø, having just completed two days of rowing
school. The muscles in my arms and back are reminding me of just how active I
have been, but I feel as peaceful as the tiny waves lapping at the shore.
There's a song by The Jackson 5 called ABC. The chorus is "ABC, easy as
1,2,3". The same is true for rowing. It's as easy as Motor 1, Motor 2 and Motor
3. What's tricky is getting your body to do it in that order.
The first few kilometers in our 2 oar inrigger
were a bit of a mess - with elbows and knees
banging around in all the wrong places. Motor
1, Motor 3, Motor 2. Our instructor, Karsten,
had us row with two fingers - to get a feel for
the natural movement of the oar through the
stroke. We tried småtroning to give focus on
technique instead of power, but the big breakthrough came when Karsten moved from styrmand to stroke.
Suddenly, we could hear the rhythm we had
been missing. The clear "thunk" of the oar it
twisted in time. The timing of the wheels on his
seat as he rolled through the motions. To follow
his lead, Motor 1, 2 and 3 suddenly fell into
place. We were gliding. A puzzle of elbows,
oars and knees, coming together into a single,
fluid motion.
Once we had a taste of that satisfaction, the two
kaniner in the boat could ourselves feel when we were out of sink.
There's a long way to go until we're any good, many ugler to catch! But what a
gift - to be out on Furesø on a sunny day, challenging my middle aged body to
learn a new trick - feeling the rhythm of 1, 2, 3 creating a cool breeze across my
shoulders... Sublime!
I just hope Karsten always remembers to check the prop before we get onboard.
;-)
Best,
Genevieve
Genevieve er fra Florida og fejrer sit 10 års jubilæum med at begynde at ro på Furesø. Hun har to
børn, arbejder i Danske Bank og er gift med Henrik, der har roet i RF siden 2014.
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Hej en opfordring til alle
Når pc´en i klubben ikke virker, er det IKKE meningen, I skal gå hjem og skrive
jeres tur ud som en langtur.
Så skal I skrive båden ud i mappen, når I
går på vandet, og ind igen på papir, når I
kommer hjem. Når pc´en så virker igen,
kan turen skriver ind og ud i systemmet.
Indskrivning af langture er kun til brug for
langture, det vil sige ture, der ikke foregår
på Furesøen, Vejlesø, Lyngby Sø og
Bagsværd Sø.
Eneste undtagelse fra dette er, hvis man
ror i både fra en anden klub på disse søer. Det giver rigtig meget arbejde at skulle
sidde og rette jeres ture bagefter.
Martin

Fra det gamle arkiv
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Nattergaletur aflyst – og så:
3 raske roere havde aftalt at mødes
alligevel, trods dårlig vejrudsigt og lidt
blæsevejr.
Skalleslugeren ud af hallen og så begyndte regnen. Heldigvis fik vi regntøj på,
inden vi startede mod Vejlesø – i regnvejr.
MEN i krattet lige efter Birkerød Roklub sang NATTERGALENE for os i
herlig korsang.
Vi var alle våde helt ind til skindet, og
første gang jeg satte mig på styrmandspuderne, blev jeg våd helt ind til den meget private del af ryggen. Der er virkelig
grund til at skrive regntøj på ønskesedlen.
Vi nåede langs kanten af Store Kalv, ind i
alle de små bugter og nåede til Holte
Havn, og det regnede stadig, mens vi satte
os og nød medbragt te, øl og marcipanbrød ...
Det regnede stadig, og et forslag om at
tage samme vej tilbage for at høre, om

nattergalene stadig var at høre, blev 3stemmigt vedtaget.
Og Så blev vejret dejligt – hele vejen
tilbage til Furesø Marina, hvor der var
pop på 1. sal og kulørte lamper, det var
let at finde hjem.
Næppe havde vi lagt til ved broen og
båret årerne op, før det regnede igen. Så
retræten var en rigtig beslutning.
Tak for en dejlig tur og hilsen til alle jer,
der ikke var med ...
Finn, Rune og Astrid
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Pas på din ryg
Forbedret roteknik
Styrket kernemuskulatur
Øget smidighed i ryg, balder og
baglår

Roning er en fantastisk aktivitet til at
udvikle din muskelstyrke i ben, kropskerne og arme samt forbedre dit kredsløbs sundhed. Som roer kan man desuden styrke sin ryg og kropskerne og
derved forbedre sin positur i rotaget
som giver bedre roteknik og mindre
risiko for at udvikle skader.



Selvom roning er en sportsgren med
en meget lav forekomst af skader, oplever nogle roere stivhed eller smerter
i ryggen. Dette kan opstå, fordi roning
i sig selv er en ensidig gentaget bevægelse, som belaster ryggen. Denne
belastning vil typisk styrke ryggen,
men uhensigtsmæssige bevægelsesmønstre i rotaget og/eller for hård træning kan i værste fald resultere i skader i ryggen. Som roer er der 3 primære forbedringspunkter, du kan justere
på for at sikre en stærk og skadesfri
krop:

rotaget og ikke udsættes for et for
hårdt pres, mens den er i en svag og
ikke-understøttet position. For at forbedre din roteknik kan du bede om
hjælp fra trænere eller andre roere i
din klub, da du ikke selv kan se din
egen roteknik. Du kan med fordel få
roere i en anden båd til at filme dig,
mens du ror og på den måde justere
din teknik ud fra dette.
På nedennævte link kan du se videoer
af det korrekte rotag på vandet, forslag til teknikøvelser og typiske fejl i
rotaget.
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Roteknik
En god roteknik er essentiel for en
roer, bl.a. fordi den sikrer, at rygsøjlen er korrekt stabiliseret gennem hele

Styrke og smidighed
En god roteknik er grundlaget for, at
ryggen er i en optimal position under
hele rotaget, men både styrke i kernemuskulaturen og smidighed fra ryg til
baglår er afgørende for et godt og hurtigt rotag med en minimal risiko for at
få rygskader.
Vi har sammensat 39 øvelser, som
styrker kernemuskulaturen og øger

sammensætte øvelser til træningsprogrammer specifikt til dine behov.
Desuden har vi udarbejdet 3 specifikke træningsprogrammer, som alle
sammen kan afvikles på 10 minutter,
og som kan laves uden træningsudstyr. Øvelserne er sammensat for
bedst muligt at øge styrke og bevægelighed hos roere og samtidig forebygge skader i ryggen. De 3 træningsprogrammer er delt op i 3 niveauer, således at det kan bruges af både roere
med og uden erfaring med styrke- og
smidighedstræning.
LINK til de anførte træningsprogrammer og videoer

smidigheden omkring ryg og baglår.
Du kan se en beskrivelse af alle øvelserne nederst her på siden og selv

” https://roning.dk/kerneydelser/
vaerktoejer/korrekt-rotag-vand/”

Facebook-nyt
Bestyrelsen har talt om, at Facebookgruppen ”Roklubben Furesø” skal
være en lukket gruppe for medlemmer.
Gruppen kan så bruges mere internt til
at kommunikere mellem medlemmerne.
Det betyder også, at man har lavet en
ny side på Facebook, som vil være
klubbens ansigt udadtil.
Her vil det være en mere reklamebaseret side, som vil blive vist.
Ændringerne pågår løbende, og vi regner med at være færdige i løbet af juni
måned?
Martin
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INVITATION
KANINDÅB
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Husforvalternes
erindringer

Som nyvalgte husforvaltere kan vi endnu
ikke skrive disse, da vi (283 og 460) kun
lige er tiltrådt efter årets generalforsamling.
Opgaverne er nye for os, men i hovedtræk går det jo ud på at bidrage til og
vedligeholde rammerne om et klubliv,
når medlemmer ikke er på vandet – rammer i form af et godt funktionelt klublokale. En ramme der bruges til ”kaffe/teefter-roning”, møder, undervisning og
også til udlån til medlemmerne til private
formål.
Udover at vi vil sikre de gode rammer
efter bedste evne, vil vi også gerne opfordre alle medlemmer til at prøve at efterleve den simple regel:

Gør klar til den næste!

Dvs. har du brugt kaffemaskinen, tømmer
du den og efterlader den klargjort. Har du
brugt service, afleveres det afvasket og
rengjort eller placeres i opvaskemaskinen
– og så videre. Men egentlig blot det
samme vi alle gør, når vi efterlader båden, vi har brugt.
Og hvis alle bidrager med ”Gør klar til
den næste”, vil vi supplere rammen, dvs.
kaffe (der drikkes i voldsomme mængder), te, opvaskemiddel, viskestykker
mmm. Og har vi glemt noget, så send os
blot en sms herom.
Og når tiden så kommer, hvor vi måske
skal skrive Husforvalternes Erindringer,
er vi sikre på, at vi vil tænke tilbage på en
periode, hvor den gode klubånd og tradition fortsat omfattede klublokalet.
Tak.

Så er det atter tid til den årlige
brunch i roklubben. I lighed
med tidligere år vil det være
sådan, at roerne tager ud på
den ”vanlige”
søndagsformiddagsrotur

kl. 9.00.

Imens vil nogle flittige sjæle
blive tilbage i roklubben og
forberede brunchen. Derfor bliver roturen uden pause, den
gemmes til kl. 11.00, hvor I
kommer retur til klubben. Her
vil brunchen stå klar,
lige til at ”kaste sig” over.

Det eneste, der kræves for
at være med, er en
tilmelding via medlemsdelen
på klubbens hjemmeside
(senest 15. juni)
(deltagelse er gratis).
Vi glæder os til at se dig.
Eventuelle spørgsmål til Gitte
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LYNGBYTUR
Lyngbyturen er nok Roklubben Furesøs mest traditionsrige tur! Igen i 2017 var
der planlagt to Lyngbyture og den sidste foregår

søndag den 17. september kl. 9.00
I år er der tilmelding til turene, men turene kan gennemføres uanset antal deltagere, bare det går op i 2- og 4-årers både, samt at der er tilstrækkeligt med Bstyrmænd. På selve dagen møder man op i Roklubben medbringende mad og
drikkevarer og skriver sig på mandskabslisten, som var det til normal søndagsroning.

Turen foregår i vores daglige rofarvand, så det er ikke en langtur i roreglementets forstand, men der er måske nogle, der synes, det er en lang tur. Vi holder
dog flere pauser undervejs, så man behøver ikke blive hjemme bare fordi, man
ikke lige er indstillet på at ro 20+ km uden pause. Turen er meget velegnet for
nye roere.
Turen kan selvfølgelig blive ændret, hvis vejret kræver det, men normalt vil vi ro
fra roklubben med kurs mod Frederiksdal, hvor den første pause holdes, inden
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vi trækker bådene gennem slusen og fortsætter ad Mølleåen til Bagsværd Sø.
På dette stykke er der, hvis det er godt vejr, mange udlejningskanoer, så styrmændene kan komme på en hård prøve for at undgå kollisioner med de uerfarne kanoroere, der sjældent har særlig godt styr på kanoen.
Der er naturligvis også turbådene at tage hensyn til, men deres styrmænd ved,
hvad de gør, og ved også, at robådenes styrmænd plejer at have styr på bådene.
Vel inde i Bagsværd Sø skal vi naturligvis passe på ikke at komme til at forstyrre kaproerne, men vi kan ro langs søbredden og rundt bag målstregen for derefter at ro over til Bagsværd Roklub og Danmarks Rocenter. Vi kan dog risikere,
at der afholdes stævne på Bagsværd Sø, så der er adgang forbudt, og så må vi
afgøre, om vi skal ro lidt længere på Furesøen eller afkorte turen. Hvis der er
adgang, holder vi endnu en pause her, inden vi begiver os ud på turen til Lyngby Sø, hvor vi spiser frokost i en af de to Lyngby-klubber.

Efter at have nydt vores medbragte mad og drikkevarer og evt. en is fra ishuset
begiver vi os hjemad via Mølleåen, Frederiksdal og Furesøen. Nogle gange er
der en eller to både, der synes, de trænger til endnu en is og derfor tager omvejen omkring Vejlesø i stedet for at ro lige hjem, men det er noget, man skal aftale i båden og kun gør, hvis alle er enige.
Turen slutter normalt ved 15-tiden, og man kan jo så evt. tage den sidste kop
kaffe fra termokanden i klubben eller nyde andre forfriskninger efter lyst og behov.
Alle frigivne roere, unge som gamle, kan deltage, men man skal være Bstyrmand for at kunne fungere som styrmand på denne tur. Et af kravene for at
blive B-styrmand er netop, at man har deltaget i et antal ture gennem slusen, så
det er en god lejlighed til at få erfaring i denne disciplin inden for roning.
Husk tilmelding på klubbens hjemmeside
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En tur ned ad Gudenåen

Idyl ved Gudenåen
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Slæbested ved Tangeværket

I pinsen havde Rolf ”organiseret” en tur
på Gudenåen, men hvor vi tidligere har
roet fra Silkeborg mod Ry og Skanderborg, gik turen denne gang mod Randers.
Fredagen gik med at ”afprøve” materiellet med en tur til Vejlesø, Brillerne og
Borre Sø. Om aftenen skulle den logistiske opgave med at køre anhængeren til
Randers og udstyr og mad til Tange Roklub, hvor vi skulle overnatte, løses.
Lørdagen startet så med en tur gennem
slusen i Silkeborg, før turen ned ad
Gudenåen kunne fortsætte. En tur fyldt
med mange oplevelser, såsom laksefiskeri med fisk på 7-8 kg, Danmarks eneste
vandkraftværk i Tange og med det evig
snoede vandløb ud mod Randers.
I alt blev det til lige godt 100 km på kontoen og en weekend med masser af frisk
luft, sol, skyer, og uden regn.
Rune

Stander på Tange Roklub

Talentprisen 2017
Jonas repræsenterede Roklubben Furesø blandt "finaledeltagerne" til Furesø
Talent 2017. Dommerpanelet valgte dog en svømmer som vinder.
Som I kan se, var der lidt forskel til den over 2 m høje basketballspiller ved siden af Jonas

Kaniner i roklubben
Roklubben har fået 10 nye (senior-)kaniner, som alle har været på roskole og har
gjort store fremskridt. Vil I alle sørge for at tage godt imod dem og sørge for
både, at de kommer med på vandet, og også, at de kommer med i klublokalet.
Ole
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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
Ergometer
900 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 september 2017
Stof til bladet skal være
redaktionen i hænde
senest 1. september 2017
mail: furore@rofu.dk

SAMRONING

Husk tilbud om samroning med tilmelding...
kontakt Birgit eller Jens Christian

Mandag Senior kl. 9.00 tilmelding til Birgit Jensen 421
Torsdag Senior kl. 9.00 tilmelding til Jens Chr. Støvring 592
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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. 4448 4474
e-mail: sekretaer@rofu.dk

Bent Søegaard

Kasserer:

Marianne Thomasen

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

m.m.

tlf. 5230 7839
e-mail: husforvalter@rofu.dk
tlf. 5230 3961
e-mail: husforvalter@rofu.dk

Rochef:

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

@

Materielforvalter:

Bo Jystrup
tlf. 4499 2727
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
15

B

Klubkalender
Juni
Fredag 23. juni
Fredag 23. juni

kl. 17:00
kl. 19:00

Skt. Hans-roning
Skt. Hans-spisning (”gør det selv”)

Søndag 25. juni

kl. 11:00

Brunch

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

Skoleaktivitet
Skoleaktivitet
Skoleaktivitet

Torsdag 3. august
Onsdag 2. august
Onsdag 9. august

kl. 09:00
kl. 18:45
kl. 18:45

Skoleaktivitet
Tekniktræning
Tekniktræning

Onsdag 16. august
Lørdag 19. august

kl. 18:45
kl. 17:00

Tekniktræning
Kanindåb

Juli

Mandag 3. juli til
Torsdag 6. juli
Mandag 31. juli til

August

September

Søndag 17. september kl. 09:00

Lyngbytur (se hjemmeside)

Roning i sommersæsonen
Mandag Seniorer
Tirsdag Ungdom
Onsdag Seniorer
Torsdag Ungdom
Søndag / Helligdag Alle
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kl. 19:00
kl. 17:00 - kl. 19:00
kl. 19:00
kl. 17:00 - kl. 19:00
kl. 09:00

