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DFfR-langtur til Venedig
Som mange nok har hørt, arrangerede DFfR en langtur !l Venedig her i
sommer. Holdledere var "vores" Peter Ley og Lene Søby (Silkeborg Roklub). Der var tre ture, tur 1 & 3 på 3
dage og tur 2 på 4 dage. Kirsten og
jeg var heldige at komme med på tur
2, mens Torben S. og Søren L. var
med på henholdsvis tur 1 og 3. Vi roede i 6 to-åres langtursbåde, som
blev kørt fra Jylland !l Lidoen ved
Venedig, hvor nogle boede på hotel
og andre i lejligheder. Dagsturene
udgik fra den lokale roklub, hvor bådene lå på land.
Hvem var vi? 10 kvinder og 8 mænd,
halvdelen fra klubber vest for Storebælt. Mange kendte hinanden fra
!dligere DFfR-langture; f.eks. var vi 5,
der havde været på Lofoten-turen i
2016.
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Planen var dag 1 at ro !l Chioggia i
den sydlige ende af lagunen ca. 45
km, dag 2 nordover forbi udløbet !l
Adriaterhavet og videre omkring øerne Torcello og Burano ca. 40 km, dag
3 ind !l Marcuspladsen, forbi Venedig !l Canal Brenta, gennem slusen
og op !l Villa Foscari, ca. 35 km og
dag 4 nordover omkring Burano, San
Michelle, Murano og !lbage gennem
Canal Cannaregio og Canal Grande
ca. 45 km. Dvs. i alt ca. 150 km. Et
stramt program som krævede, at vi
gik i bådene kl. 09:00 sharp … og det
gjorde vi så.
Starten dag 1 var dog noget atypisk:
Kl. 9 væltede det ned i spande med
kra#ig vind, så det beslu$edes at
vente, !l regnskyllen var drevet over.
Vel en !me e#er mødtes vi så ved
roklubben. Stadig kra#ig vind, men

stemningen var, at nu skulle vi ro. Så
én båd blev sat i vandet, men vind og
bølger gjorde, at turledelsen fandt
det uforsvarligt, så båden blev taget
op igen. Vi a#alte så at mødes en !mes !d senere, og da var det heldigvis muligt at få alle både i vandet og
komme af sted sydpå, dog med en
forsinkelse på 2 !mer. Det blev den
hårdeste dag med modvind og bølger
sydpå langs lidoen. Vi nåede Chioggia, hvor vi spiste en sen og hur!g
frokost på en bro i lystbådehavnen.
På vejen hjem fra Chioggia roede vi
gennem den smalle Vena Canal, mest
med kvarte årer forbi de mange
"parkerede" både og under smalle,

lave broer, ﬂot tur … men !dsrøvende, så !den var ikke !l nærmere at
udforske området omkring Katedralen. Så det blev sent, før vi var !lbage
ved roklubben og ﬁk bådene lagt på
græs og ﬁk en velfortjent øl + chips.
De øvrige dage var vejret, dvs. vind,
temperatur og sol, ideelt, så det blev
nogle ﬁne ro-dage. Vi var i land på de
forskellige øer, hvor vi kunne nyde
den medbragte frokost bestående af
italienske delikatesser, brød, pølse og
ost m.m. og gå et smut rundt i de maleriske gader blandt de mange turister.
Ser man overﬂadisk på et kort over
Venedig og lagunen, opfa$er man
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nok ikke, hvor stor lagunen er og
hvor mange lavvandede områder, der
skal navigeres imellem. Der er tydelige hovedstrøg/sejlrender, kra#igt
befærdet af turbåde, privatbåde, erhvervsbåde osv., som skaber en masse bovbølger på kryds og tværs. Sejlruterne, nogle brede andre smalle, er
markeret med sammenbundne pæle,
så en lille robåd gør klogt i at lægge
sig lige uden for pælemarkeringen.
Men der er fredeligere områder, hvor
man glider s!lle mellem de ﬂade
"øer", hvoraf mange er oversvømmede under højvande. Så også her er
forskellen mellem høj- og lavvande
betydelig; det kan både ses og mærkes i en robåd.
Den helt store oplevelse var at ro
gennem selve Venedig ad først den
smalle Canal Cannaregio, som munder ud i Canal Grande, vel de mest
befærdede kanaler. Det var en ud4

fordring/eksamen for roere og styrmænd, og alle kommandoer blev
brugt, så der var fuld koncentra!on
under hele passagen. Man ville have
ønsket, der havde siddet et kamera i
spidsen af båden !l at fange de sjove
"situa!oner" undervejs, dyt, råben,
motorlyde, stemmer ...
Det blev er rig!g ﬁn oplevelse at se
lagune-området, øerne med de maleriske bebyggelser, Venedig fra vandsiden på en måde, som man ikke oplever som almindelig turist. Stor tak !l
turledelsen for en vel !lre$elagt tur.
Kirsten & Ole

Vaskedag og slibesøndage
Vinteren står for døren, og vores materiel skal på sædvanlig vis have noget opmærksomhed i de mørke måneder. Der er planlagt følgende aktiviteter (set kryds i kalenderen):

11. november 2018 Store vaskedag
2. december 2018 Slibesøndag
6. januar 2019 Slibesøndag
3. februar 2019 Slibesøndag
3. marts 2019 Slibesøndag

For alle arrangementer gælder, at vi mødes i kaffestuen kl. 09.00 til lidt
morgenbrød og kaffe/te. Her orienteres om dagens opgaver, og vi regner
med at kunne afslutte ved 12-tiden.
Arrangementerne bliver lagt på vores hjemmeside, hvor tilmelding kan
ske. Vi håber på/ regner med stor deltagelse.
Materielforvalteren/ Ole
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En kort en lang en trekant en stang
- en klokke, der siger ding dang
Dette indlæg er skrevet af Tina efter Toloturen i 2017

Jeg er netop hjemvendt fra en dejlig
langtur, denne gang en klublangtur.
Kirsten & Ole var turledere. E#er deres succes sidste år var interessen for
turen !l Tolo på forhånd stor. Der
blev derfor udvidet med 2 både i år !l
i alt 6 både. 18 glade roere og 2 ægtefæller kunne derfor tage af sted !l
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Tolo, en hyggelig lille græsk havneby
på Peloponnes.
Kirsten og Ole gjorde et stort arbejde
for at få det hele !l at gå op med antal deltagere, værelsesfordeling, bådhold m.m.
Nogle ville gerne ro langt, andre kort,
nogle har kæmpet med skader, andre
var måske ikke helt i topform,
mo!onsroere, kaproere, ja, der
var mange hensyn at ta’, men
alle var vi på Ferie-Ro-KlubLangtur!
Ja, vi havde forskellige forudsætninger, men fællesskabet
blev vægtet højt.
Distancer og deﬁni!onen af en
kort og en lang er en sag, en
anden er vejret.
Vejrmeldingerne var ligeså
uberegnelige, som vejret o#e
er uforudsigeligt. Hur!ge vejrog vindski# er en udfordring på
de kanter, men også det, blev
der taget vare på.
Kirsten og Ole fulgte de lokales
råd og lagde turene, så vi var
hjemme midt på e#ermiddagen. En enkelt dag røg vi dog
ind i meterhøje bølger, men de

var ”ventet” og bådholdene sat dere#er, så alle kom sikkert ud og hjem,
en erfaring rigere.
Ro-farvandet omkring Tolo er omkranset af klipper og bjerge, hvilket
giver en formidabel udsigt, og med
det ski#ende lys varierer den fra !me
!l !me. Her!l kommer klippeøer med
store mængder af kaktusﬁgner, små
kirker og sandstrande. Den lidt større
ø ”Fiskeøen” leverede nok ugens høj-

Ingen roning uden god mad. Hotelejer Antonis og hans personale sørgede godt for os. I haven ved hotellet
voksede granatæbletræer, så morgenbordets yoghurt ﬁk !lsat et ekstra
pi#.
Om a#enen ventede en dejlig trere$ers græsk menu. Vin kunne !lkøbes, så ingen gik hverken sultne eller
tørs!ge i seng!
Ja, vi har ikke manglet noget; glemte

depunkt: robåde omkranset af svømmende delﬁner.
Roture giver sultne og indimellem
også træ$e roere, men også det, var
der en løsning på.
Hotel Romvi ligger lige ud !l vandet,
så en svømmetur, og for nogens vedkommende også massage, var en oplagt mulighed. Begge dele noget der
var med !l at lindre de ømme muskler.

jeg at sige, det var mellem 24 og 27
gr. og solskin hele ugen!
Stor ros !l Kirsten og Ole for at få det
hele !l at gå op. Jeg er sikker på, at
jeg taler på alles vegne, når jeg siger,
at stemningen og sammenholdet på
hele turen var i top.
En kort - en lang - et 8-tal - en strand
- en rotur, der siger ”tju bang”.
Tina
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ROSPINNING

Hvornår:
Onsdag fra kl. 17.30 til 18.30 i rohallen.
Instruktører:
Karin og Anette
Hvordan:
13 ergometre sættes op i bådhallen således, at alle kan se instruktøren.
Tilmelding til rospinning:
Gøres via klubbens hjemmeside. Der tilbydes 13 pladser, med tilmelding fra
gang til gang - med start ugen før – og efter princippet ”(først til mølle)”.
Spinningstimen gennemføres med minimum 5 deltagere.

Hvad er rospinning?
Vi er vant til at ro i takt, når vi er på vandet, og det at ro i takt er også essensen
i rospinning, som foregår til musik.
Vi vil som rospinningsinstruktører være "tagroer”, og takten følger musikkens
rytme (beat).
Ergometerroning har hidtil mest været en træning for kaproere. Mange roklubber har været halvtomme om vinteren, og kun aktiviteter som bådklargøring og
julefrokost har fået folk i klubben. Det har rospinning ændret. Nu har mange
roklubber flere hold om ugen, og det har givet liv i klubberne. Ergometerroningen har ændret sig fra at være noget for de få roere til en motionsform,
hvor alle kan være med.
Rospinningstimen er opdelt i 4 hoveddele:
Ÿ Gennemgang af dagens time.
Ÿ Opvarmning med tag-opbygning (teknik) 20-24 spm* ca. 10 min.
Ÿ Træningsprogram i varieret tempo fra 24-30 spm* ca. 20 til 25 min.
Ÿ Afroning/udstrækning 20-24 spm* ca. 10 min.
*) ”Spm” = Strokes Per Minute
Kontakt os endelig, hvis du har yderligere spørgsmål.
Rohilsner
Karin (619) og Anette (711)
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Nye styrmænd i roklubben
Tirsdag den 28/8-2018 og søndag den 2/9-2018 er der blevet gennemført styrmandskursus.
De håbefulde kursister startede !rsdag a#en med teori og de første prak!ske
øvelser på vandet. Søndag fortsa$e med prak!ske øvelser og blev afslu$et med
teore!sk og prak!sk prøve.
Alle har gennemført kurset !lfredss!llende og har opnået re<ghed som
A-styrmand.

Nye A-styrmænd: Søren 909, Oskar 866, Anne 867, Vibeke 705, Nanna 843, Philip 864, Jude 919.
Johannes og Bo

Stillingsopslag
Bladet Furore søger en ny ansvarshavende redaktør. Vor redaktør gennem flere år
har valgt at søge nye udfordringer, og stillingen er således ledig for tiltrædelse
snarest mulig.
Stillingen er ulønnet, dog tilbydes gratis varm kaffe eller te i forbindelse med redaktionsmøder.
”Resten af redaktionsgruppen”
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Kanintur til Esrum Sø
Som noget nyt i år havde Lone og Karsten arrangeret en ”Kaninlangtur” i
august, hvor kaninerne fra de to sidste sæsoner havde fortrinsret for deltagelse.
Turen startede med, at vi gennem
samkørsel fandt vej !l roklubben ved
Esrum Sø, hvor vores turledere, Rune, Lone og Karsten havde booket to
4-mandsinriggere med styrmand. Vi
blev ﬁnt modtaget og ﬁk de to inriggere i vandet. Vejret var ﬁnt med sol,
en let vind fra starten i Sørup, dog
med spredte skyer.

Sø havde vi en speciel oplevelse - og
jeg husker den nok især, fordi jeg på
det !dspunkt var styrmand. Alt gik
fak!sk strygende langs de mange siv,
men pludselig gik vores båd på
grund! Meget pludseligt! Det viste
sig, at der var en sandtange, der
strakte sig langt ud i vandet - og det
vidste jeg/vi ikke! Vi ﬁk ledt den an-

Vi roede østover, dvs. mod Endrup
og Jonstrup op i den nordlige del af
søen. Det var ﬁnt at være to både,
der fulgtes ad, og dejligt for os nye at
være sammen med de garvede roere!
Oppe i den nordlige ende af Esrum

den båd udenom, men Lone og Karsten må$e i vandet og trække os fri!
Pu-ha, det var ikke godt, men heldigvis skete der ingen skade hverken på
båd eller folk!
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Helt oppe nordpå ﬁk vi en lille byge,

og bølgerne havde en pæn størrelse,
men det var bare godt at arbejde lidt
hårdere. Midtvejs nede på vestsiden
af søen lagde vi !l ved en bro og havde en herlig frokostpause i en lysning
i Grib Skov - i fuld sol.
Længere nede på vestsiden vidste
nogle roere, at der var en
"hemmelig" indgang !l en lille søoase. Den fandt vi, og hvilket lille pa-

radis, hvilket også fremgår af de vedlagte fotos.
Det blev en virkelig dejlig tur Esrum
Sø rundt for os nye roere, og jeg
tror, de erfarne roere ligeledes nød
turen i fulde drag! Og så kan vi skrive 23 km på sæsonens roture!
En af kaninerne,
Else Stig Hermansen

JULESTUE
Roklubben Furesø inviterer !l julestue i klublokalet.

onsdag den 5.12.2018 kl. 19.00
A#enen står på bankospil med ﬁne præmier og gaveleg. Der vil blive serveret æbleskiver og gløgg m.m.
Til gavelegen skal alle medbringe en gave !l en værdi
af ca. 25 kr.
Sidste !lmelding 2.12.18

Hilsen Helle & Lisbeth
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Klubmesterskaber 29. september

Så blev det igen !d !l at a=olde et
klubmesterskab i Roklubben Furesø.
A#enen før blev alle deltagere listet i
et excel-ark, og handicappene blev
beregnet. Det krævede lidt omfordeling af deltagerne, da jeg ikke kendte
alle. F.eks. troede jeg, et par stykker
var kaniner fra i år, men det viste sig
at være !dligere kaproere, så forfra
hvis det skulle være på lige vilkår. Det
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lykkedes næsten (se handicap i skemaet).
Lørdag kl. 9 startede info-mødet i
klublokalet med alle deltagerne, bådene blev fordelt, 6 i alt, og reglerne
speciﬁceret. Henrik (Ane$es kæreste), der var !dtager og dommer, forklarede, hvordan signalet var for start
og slut. Det blev !l 2 løb, i første løb
deltog en 4-åres inrigger og to 2-åres
inriggere. I andet løb deltog to 4-åres

inriggere og en 2-åres inrigger. Vejret
og roernes humør var rig!g godt. Roturen gik !l KolleKolle og retur.
Da løbene var a=oldt, var der frokost
i klublokalet og præmieoverrækkelse;
desværre blev der ikke taget billede
af vinderne, som blev for 2-åres inriggeren: Bo Hartz, Me$e Møller og Lone Reiﬀ. For 4-åres inriggeren kunne
følgende indtage 1. pladsen: Flemming Schack, Viggo Hansen, Kirsten
Halsnæs, Ole Henningsen og Søren
Boysen. Tillykke !l jer.
Jeg vil sige tak !l alle for deltagelse
og hjælpen i forbindelse med arrangementet, uden jer var der ikke noget arrangement.
Ja, og jeg kan forstå, at der var stemning for også at a=olde det næste år.
Så jeg kan vist kun sige - vi ses!
Har nogen ideer eller forslag !l mesterskabet, så kom med dem, der er
plads !l forbedringer. •
Nedenfor er bådene listet og resultatet af løbene:
Ane$e (& kæreste)
13

Kontingent!
Kontingentet opkræves halv- eller helårlig forud:
Juniorer (indtil 18 år) 600 kr. halvårlig
1.200 kr. helårlig
Seniorer
1.050 kr. halvårlig
2.100 kr. helårlig
Ergometer
700 kr. helårlig
Passive
300 kr. helårlig
Indskud ved indmeldelse:
Juniorer 100 kr., seniorer 200 kr.
Halvårlig kontingent betales
senest 27. februar / 1. juli. Helårlig
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 Marts2019
Stof til bladet skal være
redaktionen i hænde
senest 15. februar 2019
mail: furore@rofu.dk

Vintersvømning
I den kommende vintersæson er der igen mulighed for at
svømme i Farum Svømmehal
lørdag kl 13:00 – kl 14:00
Første gang lørdag 3. november
E!er at Jens er stoppet i klubben, er ”Bademester”-opgaven
lagt i hænderne på Lone, Gi"e & Rune, som på ski! vil
varetage sikkerheden i forbindelse med svømningen i det
lille træningsbassin.
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Klubbens Bestyrelse

m.m.

Formand:

Kontingent: (+nøgler m.m.)

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

Peter Ley

Sekretær:

Husforvalter:

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

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

Kasserer:

Bente Johannessen

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

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

tlf. 3048 9394
e-mail: husforvalter@rofu.dk

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

@

Materielforvalter:
Ole Kongsbak
tlf. 5136 0717
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

Ansvarshavende redaktør:

1. suppleant:

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

2. suppleant:

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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B
Klubkalender
Oktober
Lørdag 27. oktober
Lørdag 27. oktober

kl. 12:00
kl. 16:00

Supperoning (tilmelding på hjemmeside)
Standerstrygning

Lørdag 27. oktober

kl. 18:00

Standerstrygningsmiddag (”gør det selv”)

November
Søndag 11. november kl. 09:00

Store Vaskedag (tilmelding på hjemmeside)

December
Søndag 2. december kl. 09:00
Onsdag 5. december kl. 19:00

Slibesøndag (tilmelding på hjemmeside)
Julestue i Roklubben (tilmelding på hjemmeside)

Januar
Søndag 6. januar

kl. 09:00

Slibesøndag (tilmelding på hjemmeside)

kl. 09:00

Slibesøndag (tilmelding på hjemmeside)
Generalforsamling (se hjemmeside)

kl. 09:00

Slibesøndag (tilmelding på hjemmeside)

Februar
Søndag 3. februar
xx

Marts
Søndag 3. marts

Træning i vintersæsonen
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Torsdag
Lørdag
Lørdag
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kl. 17:30
kl. 18:00
kl. 17:30
kl. 17:30
kl. 18:00
kl. 09:00
kl. 13:00

Træning Senior & Master i Roklubben
Træning Ungdom i Roklubben
Rospinning Senior i Roklubben
Træning Senior & Master i Roklubben
Træning Ungdom, Marie Kruse Skole
Træning Master & ungdom, Roklubben
Svømning, Farum Svømmehal

