
Vi bliver på Gersagerskolen.
   Greve Kommune har meddelt, at
Krogårdsskolen er blandt de 5
skoler, hvor der ikke mere er aften-
pedel, hvorfor andre skoler skal
benyttes, når der kan anvises plads.

   Vi havde ellers glædet os til at
komme tilbage til Krogårdsskolen,
men sådan skulle det altså ikke
være.

Svømning starter igen onsdag den
7.januar 1998. Kom ned og kom i
form. Der er mest plads i bassinet
fra kl. 19.

Annette.
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   Nå, der er både fordele og ulemper
ved begge skoler.

Kom og hjælp til!

De sidste 6 bankospil er den:

20.1
3.2  -  3.3  -  17.3  -  31.3  -  28.4

Dato for bankofest meddeles senere.

Annette

Bankospil

AKTIVITETSPLAN
Januar-April

Januar
tirs. d. 20. BANKO på Gersagerskolen. Kom og hjælp klubben og

dermed dig selv. Forberedelserne starter kl. 18.00.
Spillet starter kl. 19.00.

24-25 DM i ergometerroning, Københavns Roklub. (DFfR)

Februar
tirs. d. 3. BANKO.
? ? Jyske Mesterskaber i ergometerroning. Fredericia

Roklubber. (DFfR)

Marts
tirs. d. 3. BANKO.
13-15 DFfRs hovedgeneralforsamling, Svendborg.
tirs. d. 17. BANKO.
lør. d. 21. Danske mesterskaber i ergometer for Brand- Militær &

Politi. Holmens Idrætsanlæg. A.H.Vedels Plads.
tirs. d. 31. BANKO.

April
tirs. d. 28. BANKO.
søn. d. 19. Svømmeprøve i Greve Svømmehal kl. 18.

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

Svømning



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.: 20. marts

Ønskes I alle.
   Tak for året der gik.
   Tak til bestyrelsen og tak til
medlemmerne.
   Jeg håber at 1998 bliver et rigtigt
godt roår, med mange gode timer i
vores klub og vores både.

Annette

Søndag den 14.dec. var der
æbleskiver og gløgg i klubben.
   Rigtig mange fandt vejen derned
og det var bare så hyggeligt.

Annette

Det er ikke enhver roer,
der ved...

at at Henning til sin fødselsdag fik
en fez og et bedetæppe,

at det var John der fik standeren
til standerstrygningen,

at flere er begyndt at løbe på
rulleskøjter (inlineres).
Så har du lyst til at være med,
så ring til John eller Annette,

at vi sidste år var 15 der løb på
isskøjter, og det vil vi også gøre
i vinter, hvis der bliver mulig-
hed for det.

lørdag den 1.nov.1997

Der kom ikke mange og
VI KNOKLEDE.

   Den bageste bådhal blev tømt, så
vi kunne male.
   Harry hentede et stillads til, så
kunne 2 male lofter. Vi nåede at
male det hele 2 gange,og det blev
meget flot.
   Så skulle alt stilles på plads igen,
men da var kl. næsten 19, så det
kom bare indenfor i et stort
organiseret rod. Så måtte der ryddes
op en anden gang.

   Og nu vi er ved bådhallen. Der er
købt materiale ind til isolering af
resten. Det fylder ret så meget,så
der ser noget rodet ud derude.

 Annette

gik den 27-28.september til Maribo
sø. Det var for både inriggere og
kajakker.

   11 roere var med.
   Solen skinnede, vandet var
spejlblankt og stilheden kunne
høres langt væk. (Undtagen når
Karina og jeg grinede). Bedre
afslutning på en sæson kan ikke fås.

Ganske vist siges det, at ingen har
taget skade af at arbejde, men jeg vil
ikke risikere at blive det første offer!

   Når man glider sagte gennem
vandet, og stævnen klukker og
årene laver et lille plask når de går
ned og op af vandet. At dele en
kande kaffe og nogle småkager. At
være sammen med gode rovenner.

   Det er bare optimalt, og man ved
hvorfor man er roer.

Annette

Arbejdsdag i klubben
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Glædelig jul
og godt nytår

Julehygge i GR

Sæsonens sidste langtur



Uddrag af månedsskriftet “Det
Åndelige Danmark”, november 97.

   Der har i det sidste stykke tid
huseret nogle onde rygter om at den
gode båd Tune i Greve Roklub
skulle være ramt af en forbandelse.
   Der er dog ingen grund til frygt.
En ekspert udtaler: “Djinxen vil
udelukkende manifestere sig ved
perifærisk astral kontakt med to
specifikke entiteters mentale
psykokinetiske energimønstre.”
   Sagt på en anden måde, der sker
kun noget når Annette eller Kim er
på tur i Tune.
   De første tegn kom i sommers, da
roret faldt af under en tur sydpå, og
de stakkels roere (under ledelse af
Kim) måtte styre hjem på årerne.
   Senere oplevede to nyligt frigivede
roere det samme på en tur nordpå
med Kim. Annette oplevede en
lignende hændelse.

   Det endegyldige bevis kom under
turen til Stege Roklub, hvor Annette
og Kim begge var i Tune! De skulle
tilbage fra en tur ned i bunden af en
langstrakt sø, hvor de havde en
kraftig vind stik imod. Båden var
som frosset til stedet, og hvert
åretag var en kamp for livet
(næsten).
   Det var på dette kritiske tids-
punkt, at djinxen besluttede sig for
at binde rorlinen fra nede ved roret,
med det uheldige resultat at båden
blev umulig at atyre. Det lykkedes
dog for disse erfarne søfolk at
genvinde kontrollen over båden og
få bundet linen fast igen.
   På nuværende tidspunkt er det
lykkedes for de dygtige håndvær-
kere i GR at fordrive djinxen fra
Tune, og der skulle ikke være fare
for flere hændelser.

KIB
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Tunes forbandelse



Greve Roklub indkalder til ordinær
generalforsamling søndag den
1.marts 1998 kl. 10 i klubhuset.
   Der vil efterfølgende være frokost.

Greve Roklubs Venner indkalder til
ordinær generalforsamling søndag
den 29.marts kl. 10 i klubhuset.
   Dagsorden ifølge lovene.

Som ny aktivitet i Greve Roklub
arrangerede festudvalget julefrokost
i klubhuset.
   Der var pyntet festligt op med
gran og juledekorationer.

Greve Roklub har netop modtaget
Kr. 15.000,-

fra Krista og Viggo Petersen´s Fond
   Pengene er øremærket til
langtursudstyr og må ikke bruges

Dagsorden iflg. vedtægter.
   Punkter til dagsordenen indsendes
senest 14 dage før til Annette.

Annette

   Efter generalforsamlingen er
vennerne vært ved en frokost.
   Tilmelding senest mandag den
23.marts til Mariann eller Jørgen.

Annette

   Det blev til mange hyggelige timer
med god mad, lidt af drikke, en dans
eller to.

Annette

til andet, ellers skal pengene
tilbagebetales.
   Sikken en afslutning på vores 25-
års jubilæumsår.

Annette

Sjællandskredsens tur og motions-
udvalg har planer om at afholde:

   Weekendtur den 4.-5. juli til
Frederikssund.

   En af de første lørdage i aug. fæl-
lestur til grænsemaraton i Holden.

(fra Sjællandskredsens tur- og
motionsudvalg)

Brug TØSE-RUNDEN som
fortræning til ro-sæsonen

   Lørdag den 30.maj 1998 cykles
110 km med udgangspunkt fra
Køge.

   DFfR Sjællandskredsens ro-piger
har på forhånd fået starttid kl. ca. 9.
Sjællandskredsen giver en T-shirt.

Tilmeldingsgebyret er kr. 245,-

   Vi kan bruge Køge Roklub som
base, det vil sige at klubben er åben
som servicecenter, hvor vores
mænd/ kærester/mandlige
rokammerater kan være med som
supportere.

   Endagstur til museumsøen i
Roskilde med tur i vikingbåde.

   Madpakketur - Kalundborg

   Jeg håber vi snarest får datoerne,
så vi kan indpasse det i vores egne
aktiviteter.

Annette

   Der er mulighed for at de kan få
en rotur i løbet af dagen, og vi andre
kan efter cykelturen tage en rotur
til at “cykle af på.”

   Om aftenen holdes der rofest i
Køge Roklub for os ropiger og vores
supportere.

   Vi får senere yderligere oplysning-
er om arrangementet i Køge Roklub
og tilmeldingsliste.

   Tilmeldingsliste og information
om selve løbet indhenter underteg-
nede fra Tøse-Rundens kontor.
Materiale hænges op i klubben. Men
da vi jo ikke kommer der så meget,
så ring evt til mig, om du vil være
med.

Jeg skal med.

Hilsen Annette
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Ordinær generalforsamling
i roklubben

Roklubbens Venner
ordinær generalforsamling

Julefrokost

Sidste nyt ! !

Kredsture

Kun for piger


