
Sammen med DFfR Sjællands-
kredsen ro-piger og ca. 6.500 andre.

På trods af annoncering, var jeg den
eneste deltager fra GR .
(Og det er ikke helt rigtigt for Randi
Boyborg kørte også, men sammen
med nogle andre)
   Jeg havde to mål: At gennemføre
og ikke at køre under 20 km. i
timen.
   Da jeg nåede de 60 km. og compu-
teren viste 8 km i timen, det

Så er vores lille motionsrum færdig.
   Der er indkøbt en rigtig, rigtig god
kondicykel og en ribbe.(Mogens har
stået for det) Og vi har fundet et
sjippetov frem. Så er der vel ikke
plads til mere. Roergometret er der
jo også.
   Husk at tørre skinnen af på
roergometret når i har brugt den.

Annette
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styrtregnede og der var strid
modvind, da tænkte jeg, hvad laver
jeg her, hvem har tilmeldt mig?
   Der var flere der stod af og blev
kørt tilbage, men det ville jeg dog
ikke, så jeg haltede i depot (ondt i
r….) Da jeg havde spist og drukket,
havde jeg igen mod på at fortsætte.
   Så jeg gennemførte de 112 km. på
7, 23 t. incl. stop på 4 depoter.
   Alle ropigerne fik en flot t-shirt fra
DFfR Sjællandskredsen.

Annette

Roklubben Viking: Endags/week-
endtur 22.-23. aug. Endagstur til
Fed 20 km. Endagstur til Vikings
sommer-hus ved Jungshoved 36 km.
   Der kan overnattes i sommerhuset
og ros tilbage om søndagen.

Annette

Tøserunden

AKTIVITETSPLAN
Juli-oktober

Juli
Uge 31 Ungdomstur på et par dage for alle unge og friske. Se

opslag i klubben.

August
1.-2. Arresø.
lør. d. 15. KANINDÅBEN! De søde kaniner bliver til ægte

platfodsroere under Kong Neptuns kyndige hånd.
22.-23. Tissø.

September
søn. d. 13. Turen går til Københavns kanaler.
26.-27. Esrom Sø.

Oktober
søn. d. 11. Året sluttes af med STANDERSTRYGNING.

DER KAN SELVFØLGELIG EFTER ØNSKE LAVES ANDRE TURE.
HENVENDELSE TIL LENE PETERSEN ELLER SUSANNE ROTHMANN.

Husk at det ikke kun er disse datoer, at der sker noget i klubben. Du
kan også komme ud at ro mandag, tirsdag, onsdag og torsdag!

Motionsrum Madpakketur for
Sjællandskredsen



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. 42 61 25 04
Korttursrochef
Susanne Rothmann
Karlslunde Centervej 102, 2690 Karlslunde
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Langtursrochef
Lene Petersen
Bækmosen 20, 2670 Greve
Tlf. 43 69 06 81
Kajakrochef
Henning Christiansen
Lundemosen 67, 2670 Greve
Tlf. 42 61 14 17
Ungdomsleder
Daniel Mortensen
Olfert Fischersgade st., Kbh. K
Tlf. 33 13 50 08
Sekretær
Peter Schwedler
Mejerivej 8, 2690 Karlslunde
Tlf. 46 15 40 42

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.: 18. sept.

Paul Prescott fylder 75 den 20. juli.
   Klubben ønsker hjertelig tillykke.
Tak for din store indsats gennem
åre(r)ne.

Annette

Helmut har kørt cykelcross i Hede-
land, desværre med brækket højre
arm og ben samt venstre tommel-
finger til følge. Er nu kommet hjem
fra hospitalet til Åses kærlige pleje.

Annette

Det er ikke enhver roer,
der ved...

at Michael er blevet sergent,

at Kim har udstået sin værnepligt,

at Hans Leed er blevet kajak-
instruktør

at Daniel og Asbjørn har været på
ungdomslederkursus,

at Daniel, Jesper og Gert løb
halvmarathon over Storebælt-
broen, samt

at Tune har været skadet og nu er
klar igen efter en reparation
hos en glasfibersmed.

Årets første langtur. 3 både afsted.
   Råhygge i båden. Helmut, Søren
og undertegnede sammen.
   Igen tog vi ud fra Hellerup, men
til næste år vil vi tage ud fra KR, for
24 km. i alt er ikke nok at ro på en
langtur. Vejret skiftede meget og
hurtigt, så det var regntøj af og på

Regn og blæst. Blæst og regn. Man
skulle ikke tro at det er sommer.
Men så heldig kan man ind imellem
være.
   Onsdag den 8.juli tog Kim,
Asbjørn og undertegnede til
Hundige Havn. Solen skinnede og vi
købte store isvafler.

På grund af ferietid og langtur er
blad og girokort lettere forsinket,
men her er det.

   Der er rigtig mange på ferie, så
der er lidt stille i roklubben her i juli
måned.
   Men bare vent til I alle kommer
tilbage. Vi skal finde en dag/
weekend, hvor vi skal male sidste
del af bådhallen.

Annette

hele tiden. Sørens nye jakke var vist
ikke helt regntæt...
   Der var ikke så mange, som der
plejer, og det var nok vejrets skyld.
   På vejen hjem begyndte det
ligefrem at hagle kraftigt

Annette/(KIB)

På vej hjem skinnede solen stadig og
der var havblik, så vi nød det i fulde
drag.
   Søren, Gert og Jens Jørgen var
taget til Ishuset ved Solrød Strand,
men de havde ingen penge med.

Annette

Struckmannsparken
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Tillykke-tillykke

God bedring
Sommer?

Ferie



Ferielangturen led af mandefald før
afgangen, men den 20. juni lykkedes
det Harry, Annette, Lene, Henning
og Kim i sidste øjeblik at komme
afsted mod Limfjorden. Helmut ville
først komme om søndagen. Kim var
forsinket p.g.a. arbejde. Vi nåede
færgen 5 minutter før afgang!
   Harry er landevejsroer, så der
skulle medbringes 5 ”ropladser”. Vi
løste det med Tune, Krebsen og
Vægten (havkajakken).
   Lørdag aften roede vi fra Skive Ro-
klub til deres lille hyggelige, strå-
tækte hytte. Det var totalt havblik
hele turen. Der var kun os (samt et
pibende sæde og en havnefest) til at
bryde stilheden og det glatte vand.
Solen var lige gået ned, men himlen
var stadig lys og spættet af forstruk-
ne højtliggende skyer. Sjældent har
en roaften været kønnere!
   Harry var der allerede, da vi kom,
og han havde tændt petroleums-
lamperne. Huset lignede noget fra et
eventyr og så næsten levende ud.
Der var ingen el, og vandet skulle
men ud at gå efter, så det fandt vi
først næste dag.
   Helmut blev hentet til hytten fra
stationen søndag morgen, og herfra
roede vi videre til Fur og hytten der.
   Vi fandt ud af, at det ikke er til at
få mælk på fur efter 20.00.
   Lene ville gerne have været forbi
Livø for at se nogle sæler, men det
tillod vejret og kilometerne ikke.
Lene havde dog ingen grund til at
være skuffet...

   Turen fortsatte til frokost i Glyng-
øre (hvor det ikke er til at finde en
ærlig sild, kun en gammel sten-
hugger) og derefter til Nykøbing
Mors Roklub, som vi fandt med
nogen besvær.
   Dér havde lige været fest, og der
skulle være Skt. Hans fest dagen
efter, så der var ingen både, og
huset trængte til et par kærlige
hænder. Vi roede videre næste dag.
   Da vi kom ned til det sydlige Mors,
blev blæsten for strid, så vi kørte på
trailer nordpå til Dragstrup
campingplads. Der fik vi indrettet os
ganske mageligt. Især efter at Harry
fik fingre i et par stole, borde og
bænke, samt en stikkontakt til
kaffemaskinen!
   Om aftenen oplevede vi en jydsk
Skt. Hans med opbyggelsestale, en
halv times bål, ”vi elsker vort land”
på den gamle melodi og røde pølser
med toastbrød.
   Fra campingpladsen kørte vi
næste dag ned og tog turen syd om
Agerø og tilbage til Dragstrup. Det
var på denne tur, at vi for alvor blev
klar over, hvor luskede (og nysger-
rige) sæler er. Vi blev forfulgt af en
eller flere sæler! Næsten helt tilbage
til Dragstrup kunne vi fra tid til
anden se et sælhoved titte frem af
vandet fra tid til anden. Til sidst
blev vi enige om, at de var flere om
det. Bortset fra sælerne mødte vi
kun en enkelt tysk sejler. Det var
ellers højt solskin og kun en svag
brise.
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eller flere sæler! Næsten helt tilbage
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En sælsom ferielangturEn sælsom ferielangtur



En sælsom ferielangtur...
   Næste dag, på vej mod Thisted,
nærmede vi os noget, der ved første
øjekast lignede en tømmerflåde.
   Men pludselig gik den fra hinan-
den og væltede i vandet. Tilbage var
kun en lav flad sten. Det var i virke-
ligheden en gruppe på fem-seks
sæler, der lå og solede sig. Helmut
prøvede desperat at få dem i
søgeren, men de var både sky og
nysgerrige på samme tid.
   I Vilsund kom vi forbi et muslinge-
renseri, hvor der blev provianteret.
   Vi endte i den flotte Thisted

Åbningen af Storebæltbroen var en
historisk begivenhed. Så meget
desto mere historisk blev det af, at
over 800 roere havde tilmeldt sig til
at ro langs med broen på den store
dag. Fra Greve deltog Annette,
Harry, Lene, Henning, Mogens,
Bjarne, Kim, Asbjørn, Søren, Gert
og Jens Jørgen.
   Vi tog afsted allerede lørdag den
13. for at finde et sted at campere.
Tune, Kildebrønde og Krogård var
spændt på traileren. Desuden havde
vi en flydende reklame (2-åres) med
fra Brøndby.
   Da vi ankom til campingen, viste
det sig, at kølsvinet på Tune var
lettere knækket, fordi traileren gik i
selvsving på motorvejen. Tape kan
dog klare det mest utrolige...
   Lørdagen brugte vi på at indrette
os, nogle mere luksuriøst end andre!
Harry (og Annette) fik kringlet en

Roklub, der faktisk består af et
klubhus og et sommerhus. Om
aftenen lykkedes det os at få stablet
så stort et måltid på benene, at der
knap var plads til det på bordet.
   Her lå vi, med undtagelse af en
lille tur, over til lørdag.
   En god langtur var til ende. Alle
(-Harry) fik roet rigtig mange dejlige
kilometer. Vejret var med os og
Harry fandt os hver gang.

KIB
(P.s. bilag fra turen ligger de næste
to uger i formandens skuffe.)

Campingvogn med tilhørende
villatelt, så pludselig havde vi en
spisestue med borde og stole.
   Senere gik vi en tur i byen. Der
var lidt dødt ved byfesten, så Lene
og Jens Jørgen beluttede sig for at
åbne ballet, hvilket (ud fra et PR-
mæssigt synspunkt) var en succes.
Til slut var der STORT og flot
fyrværkeri fra broen med ildkugler
af skiftende farve på størrelse med
to Eiffeltårne.
   Søndag havde det desværre blæst
op, så da klokken var 11 blev
arrangementet aflyst. Det var alle
dog blevet forberedt på. I stedet tog
vi en god lang tur til Mullerup havn.
   Vi kom lidt sent hjem (fordi under-
tegnede var kommet til at tage et
par bilnøgler med ud i båden), men
da strammede ansigtet også efter en
hel dag i høj sol.
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