
Vejret var varmt og solrigt da
Vallensbæk Kano- og kajakklub den
15. aug. holdt triatlon, der bestod af
300 m. svømning
6 km. løb og
10 km kajakroning.

Der var vel ca.80 deltagere.

Fra Greve roklub deltog:
Daniel Mortensen
Henning Christiansen
Jesper Timler
Rene Jespersen
Leo Fugl
Carsten Larsen
Martin Gottlieb

Vi var taget derned for at heppe og
klappe af vore medlemmer og sikke
en oplevelse:
   Ved startskuddet løb alle på en
gang til søen, der var en trampen og
plasken, og så svømmede de stærkt
derudaf.  Så op igen og få en tør
bluse på og nogle løbesko, og så ud
på de 6 km. løb.
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Det var varmt og det var med at
drikke godt med vand.
   Tilbage til mål skulle de så bære
deres kajak ud i vandet. Det var flot
at se så mange kajakker ligge på
jorden klar til at blive båret ud i
søen.
   Banen skulle ros to gange
igennem. Og vi fulgte med så godt
som vi nu kunne se fra broen. En af
vore væltede ved runding af bøjen
og på et par stykker kunne vi se at
de var bare meget trætte da anden
omgang startede, men alle kløede på
for at gennemføre. Og det gjorde de.
Der var klapsalver og rosende ord
fra os til vores 7 roere,efterhånden
som de kom ind.
   Godt gået.
   Desværre var der gået kludder i
listen over navne og tider. Og selv
om det blev sagt blev det ikke rettet,
men:
   Fra GR blev Daniel nr. 1.

Harry og Annette

Triatlon i Vallensbæk

AKTIVITETSPLAN
Oktober-December

Oktober
ons. d. 1 Svømning starter i Greve Svømmehal. Det foregår fra

kl. 18 til 20.

søn. d. 12 Året sluttes af med STANDERSTRYGNING kl. 13.00,
samt brooptagning fra kl. 10.00.

tirs. d. 28 Banko på Gersagerskolen kl. 18.00. Spillet starter kl.
19.00.

November
lør. d. 1 Arbejdsdag i klubben fra kl. 10.00. Alle hænder er

velkomne.

tirs. d. 11 Banko.

tirs. d. 25 Banko.

December
tirs. d. 9 Banko.

lør. d. 6 Julefrokost i klubben.

søn. d. 14 Julehygge i klubben kl. 14-17.

Der kan selvfølgelig efter ønske laves andre arrangementer.
Henvendelse til bestyrelsen.



Bestyrelse for Greve Roklub
Formand
Annette Knoth
Rørager 4, 2670 Greve
Tlf. 43 90 22 66
Kasserer
Mariann K. Nielsen
Bøgehegnet 119 st. Th., 2670 Greve
Tlf. 43 61 25 04
Korttursrochef
Mogens Wulff
Karlslunde Strandvej 35, 2690 Karlslunde
Tlf. 46 15 30 63
Langtursrochef
Lene Petersen
Bækmosen 20, 2670 Greve
Tlf. 43 69 06 81
Kajakrochef
Henning Christiansen
Lundemosen 67, 2670 Greve
Tlf. 43 61 14 17
Ungdomsleder
Daniel Mortensen
Olfert Fischersgade 22 st., Kbh. K
Tlf. 33 13 50 08
Sekretær
Susanne Rothmann
Karlslunde Centervej 102, 2690 Karlslunde
Tlf. 46 13 95 81

Roklubbens Venner
Formand
Jørgen Glindø
Højdevej 30, 2670 Greve
Tlf. 43 90 31 09
Kasserer
Gert Juul
Kollundsvej 17, 2770 Kastrup
Tlf. 31 51 80 58

Klubbens telefon: 43 60 19 15
Redaktion for GR-nyt
Kim Boyborg
Engvej 4, 2690 Karlslunde
Tlf. 46 15 10 45

Deadline for stof til næste nr.: 12. dec.

Traditionen tro tager vi broen op
samme dag som standerstrygningen
søndag den 12.okt.97.
   Der vil være morgenkaffe kl. 9.30,
hvor der fordeles opgaver, og deref-
ter arbejdes fra kl. 10. Kommer du?

Annette

Det er ikke enhver roer,
der ved...

at Jacob Øjvind Nielsen fik bronze
ved verdensmesterskabet i ro-
ning for herrer uden styrmand

at Daniel roede Tour de Gudenå,
og at det vejrmæssigt var en
skrap tur,

at Ishøj spurten d. 20. sept. Blev
afviklet uden Greve, da der
ikke var nogen der kunne,

at Daniel, Jesper og Rene løb 10
km i København på idræts-
natten,

at alle de sponsorerede dragter er
blevet solgt,

at Alex og Rasmus i uge 40 skal i
praktik ved militæret på
Bornholm, samt

at Jesper er blevet udlært som
elektriker og startede i
søværnet medio september.

Så starter vi svømning igen. Det
foregår på onsdage mellem kl. 18 og
20 i Greve Svømmehal. Første gang
1.10.97.
   Sidste gang 29.4.1997 med flg.
undtagelser:
15.10.97     Efterårsferie
24.12.97     Juleferie
31.12.97. Nytår
18.02.98  Vinterferie
08.04.98  Påskeferie

   Instruktører/livreddere kommer
fra Karlslunde Idrætsforening.
   Dato for svømmeprøve/kæntrings-
øvelser meddeles senere.

HUSK AT BETALE
KONTINGENT

Mariann

Sæsonen er startet og vi har holdt
de første 2 spil på Gersagerskolen.
   Vi mødes kl. 18 og gør klar til start
kl. 19,00. Vi er færdige kl. ca. 22,15

   Datoerne for resten af 97 er:
28/10 - 11/11 - 25/11 og 9/12

Banerne deler vi med:
   SGS Sejlklubben Greve Strand
   SKB Sejlklubben Køge Bugt
   Hundige Både Klub
   Sejlklubben Hundige Strand

Svømmekort vedlagt.

Svømmekort må først bruges
når kontingent
for okt. er betalt.

(Går du ned og svømmer uden at
have betalt kontingent
 bliver dit kort inddraget)

Annette

HUSK!
At slukke for varmen – hvis du

bruger klubben i vinter.
Og rydde op og vaske op.

Annette

JUBII!
BANKO

Hvis du får en ekstra fridag en af
disse dag, så må du meget gerne
komme og hjælpe til.

Annette

Vedr. svømning sæson 97/98
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Brooptagning

Banko



Lørdag den 6.september holdt SGS
træf for sejlskoler i Køge Bugt. Der
var mere end 100 deltagere.
   Vi var blevet spurgt om vi ville
hjælpe til med at alle deltagerne fik
en tur ud at ro. Det sagde vi ja til.
   Det krævede instruktører, og Jens,
Gert, Mogens, Henning, Lene og
Annette stillede op.

   Ingen af de deltagende sejlere
havde prøvet at ro før, så det var en
stor opgave.
   To bøjer blev lagt ud 250 m. ude.
Der var så 2 baner,så vi kunne have
4 både ude hele tiden. Når de to
både rundede en bøje, kunne de
næste to sendes af sted. John og
Søren hjalp med at få folk ned og op
af båden, samt hjalp os til og fra
broen.
   Fra kl. 10 til kl. 13 skulle vi have
6 hold á 15-16 deltagere ud at ro.
Det gik i pendulfart.

   Der kom mange bemærkninger om
at det var da svært at ro og der var
så meget man skulle huske. Alene
det at få åren rigtigt i vandet, var
ikke så let.

   Det kom bag på dem. Og som de
sagde, det ser så let ud når vi andre
ror.
   Mens nogle var ude at ro, styrede
Harry, med hjælp af Sanne og
Rasmus roergometret, der var sat
ned ved broen. Her skulle deltager-
ne ro 2 min. hver. Tiden blev
skrevet ned og på den måde kunne
vi finde det hold der var bedst.
   Ingen tvivl, det var en stor succes,
og SGS var glade og taknemmelige
for vores indsats, og takkede os
mange gange.
   Sejlerskolen varede en hel dag. På
skift roede de, lavede bjergmærsk,
prøvede kræfter med Hobie Cats,
sejlads med ynglinge og mini 12
både, og løb orienteringsløb på Mo-
sede fortet og til sidst gallamiddag.

   Efter frokost var der opvisning af
flyvevåbnets redningstjeneste med
demonstration af hvordan en heli-
koptersøredning foregår.
   Vi så det ude fra ydermolen og det
var ret imponerende at se det tæt
på.

Annette

Brian Robertsen
Gitte Parkhøi
Mette Parkhøi
Christina Parkhøi
Thomas Parkhøi
Per Parkhøi
Sanne Jacobsen
Leo Fugl
Ann Christine Thomsen
Richard Johansen *
Karina Agerskov*
Hans Leed *
Betina Juhl *
Henrik Pedersen*

Du og din familie inviteres hermed
til julehygge i roklubben
   Søndag d. 14.dec. 1997 kl. 14-17.
   Der vil blive serveret gløgg,

Sommeren lakker mod enden og
efteråret begynder og med dette
sæson 97’s afslutning.
Standeren stryges:
  Søndag den 12. oktober 1997 kl. 13.
Hvorefter roklubben er vært ved en
let frokost.

Bente Berggren
Bjørn Lisdorf *
Lars Torp Hansen
Søren Rasmussen
Jylle Møller
Kinnie Asksham
Camilla Myrvig
Berit Madsen

De navne, der er mærket med * er
de nye medlemmer, der blev døbt i
år. Desuden blev Rasmus Petersen,
Alex Jankowski, Hans Jørgen Bune
og Jesper Timler døbt i år.

sodavand og æbleskiver.
   Af hensyn til indkøb tilmeld venligst til
Mariann senest 9. december 1997 tlf.
43 61 25 04.

Mariann

   Øl og vand kan købes.
   Tilmelding til: Mariann, tlf. 43 61
25 04 eller Annette på tlf. 43 90 22
66 senest:
tirsdag den 7. oktober 1997

Annette
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Velkommen til de nye medlemmerSejlerskole i Sejlklubben SGS

Julehygge i klubben

Standerstrygning



Sæsonen er ved at være slut for
denne gang, og i skrivende stund
mangler vi kun den sidste tur,
nemlig turen til Maribo Roklub (27.-
28.9 1997) hvor vi dels låner både og
dels har både med hjemmefra.
   Der er foreløbig 13 tilmeldinger til
turen som både foregår i kajak og
inriggere - det er bare stærkt.
   Jeg synes det har været en virke-
lig god sæson. Vi har gennemført en
masse ture og tilslutningen har
været fin - og jeg vil gerne benytte
lejligheden til at sige tak til alle de
medlemmer som har deltaget i
turene og været med til at gøre dem

Ja, så er badmintonsæsonen startet
igen - find ketcher og de kridtede
sko frem, og mød op i Tjørnely-
skolens boldhal hver lørdag kl. 14-
17.
   Alle kan deltage, uanset om man
har spillet før.

Lørdag den 1. nov. 1997 kl 10.
   Det halve af bådhallen er nu
isoleret, og skal derfor males.
   Kom og hjælp til.
   Har du en stor malerpensel/rulle
og bakke så tag det med.

til den oplevelse de har været.
Gennemførte ture 1997:
8.5.97 Skodsborg
17-18.5 -97 Svinø
5.6.97 Stauningsø
juni -97 Brøndby (Uro-tur)
21-22.6 -97 Fakse Ladeplads
28.6-6.7 -97 Silkeborgsøerne
24.8.97 Københavns Kanal
13-14.9 -97 Stege
14.9.97 Tour De Gudenå
27-28.9 -97 Maribo

Samtidig håber jeg vi får en ligeså
god - og aktiv - sæson til næste år.

Lene

   Følgende dage er badmintonhallen
lånt ud:
8.11.1997 -SVG Fjer
28.3.1998 -Greve Væveklub
   Lene, Harry, Søren og John har
nøgle til hallen.

Lene

Inden der males skal bådhallen
tømmes, og bagefter skal det selv-
følgelig på plads. Der skal ryddes op
og måske gøres rent. Vi skal nok
finde på noget.

Annette

                 4  5

Langture 1997

Badminton 97/98

Arbejdsdag i klubben


