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Sommerferieroning
Igen i år havde Roklubben Furesø tilbudt at afvikle sommerferieroning for
kommunens skolebørn, og det skete i ugerne 27 & 31.
Det er mandag og den første dag af sommeraktiviteterne 2017. Hverken trænere
eller styrmænd har erfaring med aktiviteterne, og vi har normalt kun instrueret få
nye gæster ad gangen. Vi er derfor ligeså
nervøse som de 12 skoleelever, der nu
står i en halvcirkel foran os tæt ved portene til Furesø Roklub.
Vi laver en navnerunde, der inkluderer
lidt info om vores hobby, alder, skole,
eventuelle søskende osv., og stemningen
bliver hurtigt mere afslappet. Da vi sætter
os i henholdsvis ro-ergometre
(romaskiner) og vores robåds-bassin, går
det hurtigt op for os, at både motivationen og evnerne hos den enkelte er meget
varierede. Der går heldigvis ikke længe,
før alle har nået et pænt niveau, og vi kan
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nu lave bådhold og køre bådene udenfor.
Her opdager en ung energisk dreng, at vi
ved at fifle lidt med bogstaverne på en
båd med navnet Krikanden kan omdøbe
den Kraken, det sagnomspundne søuhyre,
der populariseredes af film-serien Pirates
of the Caribbean. Jeg kan fortælle ham,
at Furesøen er Danmarks dybeste sø, så
skal vi finde Kraken, må det være her.
Efter mytefortællingen er vi klar til at
rigge bådene til med bundbrædder, standerflag, bundpropper, redningsveste og
vigtigst af alt puder til styrmanden. Den
første tur går med at få lidt erfaring, og så
snart roerne har fået styr på det basale, får
vi også hyggesnakket. Det bliver tid til
frokost, så vi binder bådene til bådebroen, og skoleelever såvel som trænere spi-

ser deres madpakker i klublokalet. I lokalet er et kort over Furesøen, så den unge
dreng fra tidligere finder de dybeste steder, der derfor har størst sandsynlighed
for at huse søuhyre. Desværre må den
sikkerhedsansvarlige afvise planer om at
tage ud midt på søen.
Dagen efter ror vi en længere tur til Frederiksdal. Vi må fortøje tre robåde til
kanten med lidt primitive metoder, men
bortset fra en enkelt vovehals kommer vi
i land med tørre sko. Vi spiser de medbragte madpakker uden for en lille kiosk
i dejligt solskin, og derefter bestiller vi
alle is. Hjemrejsen viser sig at være hård,
for vinden har blæst op. Alle er dog ved
godt humør, og visse roere virker næsten
opstemt af bølgerne, der gør ro-turen lidt
mere interessant. Den efterfølgende dag
har vi et storforbrug af edonscullere, en
type båd, hvor der kun sidder én person i,
og som er umulig at kæntre. Trænerne
sørger for, at bådene ikke styres som
radiobilerne i Tivoli, og da klokken bli-

ver 14:00, har stort set alle eleverne prøvet en edonsculler (alene i båden med en
åre i hver hånd), en normal robåd (3-5
roere inklusiv styrmand med én åre i begge hænder) og en gigbåd (en smallere
robåd, med eller uden styrmand og en åre
i hver hånd).
Vi forsøger den sidste dag at opstille en
lille konkurrence mellem edonscullerne,
men uden stor succes. Roerne krydser
hinandens baner, ror store omveje, og til
sidst er kun 2 af de 6 edonscullere kommet i mål. De fleste ser heldigvis fornøjede ud med konkurrencen, så det har ikke
været spildt.
Vi slutter sommerferieaktiviteterne med
en kort evaluering af de fire dage, og derefter hopper vi i vandet. Det vil sige, at
nogen hopper, mens andre får et lille
skub.
Mvh. Marie, Peter, Tobias, August, Rune
og Rasmus.
Foto: Kim
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Lyngbytur
for 9 glade roere
Søndag kl. 9 ved Furesø Marina. Mange
roere var der til tiden. De fleste skulle blot
ro den sædvanlige, hyggelige tur til Frederiksdal.
Tre både startede ud på en dejlig tur til
Bagsværd Sø og Lyngby.
Vejret var fint: blankt vand og blå himmel.
På vej gennem slusen fik vi repeteret de
vigtigste huskeregler for at få båden godt
og hel igennem:
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Hold spidsen af båden højt, så båden ikke tipper, og agterstavnen
banker op imod betonloftet.
Sørg for, at båden hele vejen igennem slusen glider lige på kølen.

Alle tre både kom godt igennem og så en
rolig tur ad åen gennem skoven. Alt gik
godt. Pause ved Ro-centeret og madpakker ved Lyngby Roklub.
Men så ved 12.30-tiden dukkede sorte
skyer op, og et enkelt tordenbrag hørtes i
det fjerne.
Vi bevarede humøret og hørte hele tiden,
at de skarpe lyn og tordenvejret var 6-7
km væk.
Efter Frederiksdal var vi glade for, at vi
havde taget regntøjet på ved Lyngby, for
nu kom nogle spredte dråber.
Vel hjemme i klubben hyggede vi os
over en kop te/kaffe, inden vi skiltes.
FØR I TIDEN var det almindeligt, at
kaproere i klubben holdt pause fra træ-

Optræk til uvejr
over Holte

Samtidig i København

ningen og deltog i Lyngby-turen sammen
med mange andre unge og ældre roere.
Den tradition vil vi gerne minde om, så
mange flere både kommer søerne rundt
til næste år.
Mens vi nød denne tur, var der skybrud
få kilometer væk, og deltagere i Københavns Halvmaraton blev generet af både
skybrud og voldsomt haglvejr.

Uvejret kom nordfra og sneg sig øst om
Lyngby Sø, men meget tæt på, og videre
ind over København.
Tak til Bent, Henning, Karen, Karin,
Kirsten F., Lone, Rene og Tom for en
dejlig dag.
Hilsen
Astrid
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Rospinning
Så er vi der igen! Ro-sæsonen 2017 er ved
at være ved sin afslutning, og det betyder,
at det igen er muligt at deltage i rospinning.
Ro-spinning er et tilbud til de af klubbens
medlemmer, som ønsker en uforpligtende
træning, og som gerne vil have en god
grund-træningsform, uden at det bliver til

Ro-spinning er en træningsform, som alle
kan deltage i – både nye som erfarne roere.
I denne vintersæson vil jeg lægge vægt på
roteknik i ergometeret. Den samme som
vi bruger, når vi er på vandet.
Herudover vil jeg gennemgå de mulighe-

konkurrence-træning.
Ro-spinning er et godt alternativ til spinning på cykel, som er meget populært i
mange fitnesscentre.

der, der er ved at bruge de data, man
modtager fra ergometeret under træning.
Dvs., hvad kan man bruge alle disse informationer til og hvorfor.

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 2018.

Det vigtigste er, at du er motiveret til at
træne din krop. Og endnu bedre hvis du
har et mål med din træning. Det kan være
genoptræning, vægttab eller ønsker om at
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prøve at konkurrere imod andre. Jeg hjælper gerne til. Så kom frit frem med jeres
ønsker og mål for denne vintertræning.
Du kan deltage, når du har tid og lyst. Der
er ingen krav om, at du skal kommer hver
gang.

HUSK
SLIBESØNDAG’ene

Vi sætter ergometrene op i bådhallen,
som vi plejer. Musikken er nøje udvalgt
efter den takt, som vi ror til.
Programmet vil være 10-12 min. opvarmning, 25-30 min. ro-spinningsprogram og
8-10 min. afroning. Der vil desuden være
indlagt mindre pauser til at få lidt vand.
Den første aften er mandag den 30. oktober 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 2017 – 2018.
Mvh. Rolf Reuther-Nielsen
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Fire roere fra Roforeningen
KVIK og to fra Københavns
Roklub var få meter fra lynnedslag og fik strøm gennem
sig, da de var søgt ind til
Tærø. Her står fire af de chokerede roere efter den dramatiske hændelse. Med ryggen til
er det Kenny Andersen. Privatfoto: Andreas Mikkelsen

Roere søgte ly og blev ramt af lynet
Opdateret 02. august 2017 kl. 10:59 Vordingborg - 02. august 2017 kl. 05:43
Af Poul Poulsen Kontakt redaktionen:sndk@sn.dk

»Åh.« »Av min arm.« »Av min fod.«
Små klageråb oven på flere minutters stilhed viste, at seks roere fra København var sluppet levende fra deres
livs mareridt, da lynet slog ned på Tærø, lige oven over dem, og via træ og jord sendte en chokbølge af elektricitet gennem deres kroppe, skriver Sjællandske onsdag
- Vi havde alle sammen sat os på hug inde i skoven, da lynet slog ned. Jeg husker kun selve lysglimtet, det
rystede gennem hele kroppen, mine kinder bulede ud - og bagefter lå vi alle sammen helt stille, indtil først en
og derefter flere begyndte at klage sig.
Kenny Andersen, 48 år og rutineret roer fra københavnerklubben Kvik, er stadig rystet efter mandag at være
blevet udskrevet fra sygehuset i Nykøbing Falster, hvor han sammen med de fem andre blev indlagt til observation for skader.
- Der gik flere minutter, hvor vi alle sammen bare lå fladt ned, det var nok ikke det klogeste, men man tænker
ikke rationelt i den situation. Set i bagspejlet skulle vi nok også være søgt længere ind i skoven, da lynene
kom. Tordenskyerne kom ude fra vandet, og lynet slår ned i det første, som rager op, konkluderer han.
Roerne ringede fra Tærø til alarmcentralen, men fordi ingen af dem havde været bevidstløse, fik de besked på
selv at sørge for transport til sygehuset.
Efter nogen tid var de alle klar til at tage en åre og ro det korte stykke ind til Petersværft, hvorfra de med taxa
tog ind til sygehuset.
Efter et døgns observation vendte de tilbage til Petersværft med bil og trailer, så robådene kunne blive transporteret hjem.
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Sensommerkaniner
Årets sidste roskole i august var med de glade instruktører Karsten og Hanne. Tre nye
roere i klubben. Velkommen

Fra venstre: Thomas (908), Pia (906) og Amanda (907), her i Vejlesø

JULESTUE

Torsdag 14. december kl. 19.00

Hold øje med mailen og klubbens hjemmeside for sted samt program,
men set krydset i kalenderen allerede nu!
Lisbeth & Helle
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Historiens vingesus til vands
en klubtur til Berin i august
Air Berlin gik i betalingsstandsning, og
YR.no lovede tre dage med skybrud. Så
hvad kunne umuligt gå galt på årets langtur til Berlin?
Vi kom dog både sikkert ud og hjem, og
heldigvis var YRs prognose ligeså fejlfyldt
som politiske meningsmålinger. Til gengæld blev turen et levende bevis på den
historie, der altid vil være en indgroet del
af Tyskland og Berlins arv.
Peter Ley nævnte det et par gange undervejs. Jeg havde set meget skeptisk ud, da
jeg så de tre både, vi havde lånt. Men
’Froh und Frei’, ’Freisher Wind’ og

’Friedrich Ludwig Jahn’ skulle dog vise
sig at være tre stolte, gamle træbåde med
masser af historie.
I bådhuset fremstod de måske lidt tunge,
bedagede og fyldt med spindelvæv. Men
da vi fik dem på vandet – udstyret med
åre af lidt yngre dato – skulle de vise sig
at tjene os godt. Og når man som jeg er
københavner med stort K, er det kun ekstra motiverende at ro i en båd, der deler
navn med det stadion, hvor Brøndby ikke
bare en, men to gange er blevet dukket af
Hertha Berlin.
Gymnastikpædagogen og nationalisten Friedrich
Ludwig Jahn, som
både båden og
stadion (der var
hjemmebane for
den østtyske storklub, Dynamo
Berlin) er opkaldt
efter, besluttede
ovenpå nederlagene til Napoleon at
hjælpe med at
genrejse nationens
psyke og moral
gennem gymnastik. Og selvom
Jahn var fortaler
for ytringsfrihed
og andre liberale
ideer, blev hans
tanker om at bruge gymnastik som
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Standerstrygning
Lørdag 28. oktober
fra kl. 16.00
Så er endnu en sommer
gået, og sæsonen
slutter!!!
et politisk projekt (mis)brugt af nazisterne, og derfor hviler der i dag en noget
tung skygge over hans virke.
Da jeg senere på turen lagde et billede af
’Froh und Frei’ på Facebook, fik jeg undrende kommentarer fra nogle af mine
tyske venner. Forklaringen var, at vendingen blev udødeliggjort i nummeret ’Es
lebt der Schütze froh und frei’, der har
ligeså nationalistiske undertoner, som
Jahns ideer. Nummeret er også blevet

Formanden holder sin
tale kl. 16.00, hvorefter
standeren nedtages.
Efter at det formelle er
overstået, byder klubben
på en lille ”pindemad” og
et glas vin.
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Så er der afgang mod Danmark

brugt som musik i propagandafilm om
den tyske krigsmaskine.
Men som nævnt. Bådene var der intet galt
med. Første dag tilbagelagde vi 48 km.
Fra Tegeler See sydpå ad Havel – den ene
af de to store floder, der omgiver Berlin –
til Wannsee, hvor vi spiste frokost med
udsigt over søen og mod slottet Wannsee,
der er mest kendt for en konference i
1942, hvor embedsmænd diskuterede,
hvordan de bedst effektuerede ordren om
”den endelige løsning på jødespørgsmålet”.
Efter frokost roede vi videre sydpå mod
Potsdam og under Glienicke-broen, der er
et af de store symboler på delingen mellem øst og vest. Broen, der går under navnet spionbroen, var tre gange under den
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kolde krig scene for udvekslingen af
agenter mellem øst og vest. Mest berømt
er nok udvekslingen mellem den sovjetiske menneskerettighedsforkæmper Natan
Sharansky og CIA-muldvarpen Karl Koecher i 1986.
De to efterfølgende dage blev der tilbagelagt yderligere 81 km, så turen endte på
129 km, og udover historie var der både
skrotbunker, polske pramme, kraftværker,
skøn natur, et vildsvin (dog ikke i vandet)
og selvfølgelig Nutella, tysk øl, wienerschnitzel og svineskank ad libitum. Og
det var en skøn – og historisk – oplevelse
af se Berlin fra vandsiden. Som kun kan
anbefales.
Henrik

Foto: Karin

Under ”Spionbroen” på vej mod Potsdam

Supperoning
Som det er tradition, håber vi igen i år at kunne afslutte
sæsonen med Supperoning på den sidste dag, inden vi officielt
går over til vinterroreglementet. Det kræver, at vi igen i år får
tilstrækkeligt med frivillige til at stå for arrangementet—
næsten på plads.

Lørdag den 28. oktober starter turen kl. 12.00

og man ror i ca 1½ time, 7-8 km, måske lidt længere, hvis
man lægger kræfter i åretaget, hvorefter suppen er klar på
bålpladsen ved KolleKolle. Efter endt suppespisning og
indtagelse af evt. egne medbragte drikkevarer ror man de
sidste 2½ km tilbage til klubben.

Arrangementet koster 20 kr. i kontanter
Medbring selv drikkevarer. Der er plads til 38 deltagere, der
ror til KolleKolle. Hvis turen er overtegnet, er der alligevel
mulighed for at få suppe. Man kan gå eller køre til KolleKolle.
Ved dette arrangement fordeles pladserne efter
´først til mølle´-princippet.
Torben
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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 januar 2018
Stof til bladet skal være
redaktionen i hænde
senest primo januar 2018
mail: furore@rofu.dk

SVØMNING
Vintersvømningen forgår som de tidligere år
i træningsbassinet i Farum Svømmehal.
Klubbens ”bassintid” er én time,
og denne ligger kl. 13.00 - kl. 14.00.
Første gang lørdag 4. 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
Formand:

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

Sekretær:

Gitte Schack
tlf. 4448 4474
e-mail: sekretaer@rofu.dk

Kasserer:

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

m.m.

Kontingent: (+nøgler mm)
Peter Ley

tlf. 5125 0609

e-mail: kontingent@rofu.dk

Husforvalter:
Bent Søegaard
tlf. 5230 7839

e-mail: husforvalter@rofu.dk
Marianne Thomasen
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
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Klubkalender
Oktober
Lørdag 7. oktober
Lørdag 28. oktober
Lørdag 28. oktober
Lørdag 28. oktober

kl. 09:00
kl. 12:00
kl. 16:00
kl. 19:00

Kajakkvindekapløb NORD
Supperoning, alle, tilmelding på hjemmeside
Standerstrygning, alle
Standerstrygningsmiddag, Gør det selv

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

Materialekursus I
Materialekursus I
STOREvaskedag, tilmelding på hjemmeside
Materialekursus II
Materialekursus II

November
Lørdag 4. november
Søndag 5. november
Søndag 12. november
Lørdag 18. november
Søndag 19. november

December
Søndag 3. december
kl. 09:00
Torsdag 14. december kl. 19:00

Slibesøndag, tilmelding på hjemmeside
Julestue, (følg med på hjemmeside)

Januar
Søndag 7. januar

kl. 09:00

Slibesøndag, tilmelding på hjemmeside

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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