
SØNDAG D. 25. APRIL 1999 KL. 13.

OPSÆTNING AF BRO KL. 10.

RENGØRING AF HUSET KL. 10.

KOM OG HJÆLP TIL!

Vi starter kl. 9,30 med morgenbrød
og en gammel dansk.

Standerhejsningen i år bliver ekstra
festlig idet vores nye 2-åres lang-
tursbåd vi fik i 25-års jubilæums-
gave vil være kommet, så den skal
døbes.

Annette

 NYT
Medlemsblad for Greve Roklub

April 1999

Lørdag den 17. april kl. 15-18 i
Greve svømmehal.
   For at ro inrigger skal man bestå
svømmeprøven på 300 m + 100 m.
med vest. For kajak: er det 600 m. +
100 m. med vest.
   Vi tager to kajakker med.

Annette

OBS  -  OBS  -  Alle kajakroere
(+ andre interesserede)

Så er der
KAJAKKLARGØRING

Lørdag den 24.april kl. 9,00.

Så skal kajakkerne gøres klar til
sæson 1999.
   Vi starter med morgenkaffe kl. 9.

Hans (og Annette)

Standerhejsning   Svømmeprøve

AKTIVITETSPLAN
April-Oktober

April
lør. d. 17. Svømmeprøve i Greve Svømmehal fra 15 til 18.
tirs. d. 20. Sæsonens sidste banko afholdes på Gersagerskolen

med start klokken 18.
lør. d. 24. Klargøring af kajakker med start og morgenkaffe kl. 9.
søn. d. 25. Standerhejsning kl. 13. Forårsrengøring og

broopsætning fra kl. 10.

Maj
man. d. 3. Medlemsmøde i klubben klokken 18.30.
lør. d. 8. Åbent hus for nye roere fra 12 til 16.
fre. d. 14. Bankofest for de dertil berettigede.

Juni
man. d. 7. Medlemsmøde i klubben klokken 18.30.
tors. d. 24. Sankt Hans Fest med god mad og drikke og måske lidt

aftenroning i bålenes skær.

Juli

August
man. d. 2. Medlemsmøde i klubben klokken 18.30.
lør. d. 21. Kanindåb med efterfølgende fest for de forhenværende

kaniner, nu platfodsroere.

September
man. d. 6. Medlemsmøde i klubben klokken 18.30.

Oktober
søn. d. 10. Brooptagning kl. 9.30 og kl. 13 er der standerstrygning.

Husk at det ikke kun er disse datoer, at der sker noget i klubben. Der
er også liv i klubben mandag, tirsdag, onsdag, torsdag og fredag!

  Vi ses!

Kajakklargøring



Bestyrelse for Greve Roklub
Formand
Annette Knoth
Rørager 4, 2670 Greve
Tlf. 43 90 22 66
Kasserer
Mariann K. Hjertoft
Bøgehegnet 119 st. Th., 2670 Greve
Tlf. 43 61 25 04
Korttursrochef
Susanne Rothmann
Karlslunde Centervej 102, 2690 Karlslunde
Tlf. 46 13 95 81
Langtursrochef
Lene Petersen
Bækmosen 20, 2670 Greve
Tlf. 43 69 06 81
Kajakrochef
Hans Leed
Bybjerg 1, 2680 Solrød
Tlf. 40 72 95 50
Ungdomsleder
Asbjørn Adsersen
Ågården 26 3mf, 2635 Ishøj
Tlf. 43 54 95 35
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
med 25-års jubilæet

20. maj 1999.

Og

Aase Stark,
der fylder 60 til maj.

Annette

Vagtplan  for hvem der åbner
klubben mandag til fredag træder i
kraft mandag den 26.april 1999.
   Vær opmærksom på: tirsdag den
27.april kl. 18,30 er der instruktør-
møde i klubhuset. Onsdag den
28.april er der svømning.

Annette

Det er ikke enhver roer,
der ved...

at Jørgen Glindø er gået på
efterløn 1/3 99,

at Paul Prescott har gennemgået
en vellykket hofteoperation og
vi glæder os til at se ham
springe rundt,

at der stadig svømmes onsdag og
fredag, samt

at kontingentet ikke er steget.

Jeg vil gerne takke jer, for den
støtte og opmuntring I gav Jørgen
under hans sygdom.
   Jørgen blev meget glad for alle de
hilsner og besøg han fik – det betød
meget for ham at høre fra jer.
   Jørgen har altid været glad for at
komme i klubben og deltage i de
forskellige aktiviteter.

Specielt det sidste år værdsatte han
det gode kammeratskab og de timer
han tilbragte sammen med jer bl.a.
ved Storebæltsbroens indvielse.
   Til sidst vil jeg gerne takke for den
varme medfølelse jeg modtog efter
Jørgens død

Med venlig hilsen
Jytte

Tak
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Ønsker vi til

Vagtplan

⇓⇓⇓⇓

Der er altid
⇒⇒⇒⇒                       PLADS                      ⇐⇐⇐⇐

til et indlæg til!

⇑⇑⇑⇑



var længe om at tø op igen, vi nåede
dog, selv med denne forsinkelse,at
være på skiskolen præcis kl. 10.
   Randi blev sat af for at forvirre
skilæreren indtil jeg havde været
henne ved den stor skilift og læsse
Lene og Henning af og med skrid og
sving og snekæder drønede jeg med
30 i timen tilbage til Randi og
Undervisning, de 3 timers belæring
vi fik, har indviet os i den ædle
skisports finesser så vi nu mere eller
mindre modige tør plove os nedad en
blå løjpe, hva´ si´r I så.

   Onsdag, hviledag, vi tog til
Goslar og gik i Karstadt
(stormagasin), vi skulle købe
råvarer til aftensmaden og prøve
selv at kokkerere, derefter gik vi en
rundtur i den gamle smukke by og
fik en bockwurst på en lille lokal
café og sluttede Goslarturen af med
lidt kultur ved at besøge et museum
for altertavler, mønter og den tyske
stenalder.

   Torsdag, startede med langrend
alle 4, efter en tid forlod Randi os til
fordel for en tur i svømmehallen,
hun syntes det var anstrengende og
man kom til at svede fælt af det og
kom til at lugte af ged, vi andre
holdt gedelugten ud ca. 13km, fik
planlagt hjemturen så praktisk at vi
kunne glide på skiene direkte på
restaurant og justere
vædskebalancen, vi fik os en lille
lur(altså da vi nåede hjem) og var
friske om aftenen til at gå på
fakkelvandring med 50 andre ude i
bakker og skove rundt om Altenau,

vandringen sluttede i en skihytte
med et glas varmt glûhwein og vi
var så trætte da vi nåede hjem, at vi
næsten ikke havde kræfter til at
drikke the mit strohrom.

   Fredag, Vi havde sat næsen op
efter at checke Randis alpine evner,
men vejrguderne hjalp hende ved at
starte et kraftigt regnvejr, så vi
ændrede planerne og tog istedet på
besøg til en drypstenshule i Bad
Grund som hedder Der Iberg,det
kan der fortælles meget om, men I
skulle meget hellere selv se det, vi
sluttede af med et besøg på et
træskæreri i Altenau, men dér var
mere at se end der er plads til at
fortælle i GR Nyt bladet, dagen
sluttede med et overdådigt foder hos
Resteurant Meyer nede i byen
medens vi lyttede til rigtig tysk
Citermusik.

   Lørdag, hjemrejsedag, store
pakkedag og lidt triste dag, det er
altid svært at forlade et sted hvor
man har det godt, det var alletiders
vinterferie, oplevelserne, mængden
af sne og det hyggelige samvær var
langt over forventning.

   Turen kan varmt anbefales.

Vandy

7.marts 1999

1. Valg af dirigent:
Daniel Mortensen

2. Valg af referent:
Mariann K. Hjertoft

3. Bestyrelsens beretning for
det forløbne år:
- blev udleveret på mødet
- snak om det dårlige vejr -
manglende tilmelding; Hænger
det sammen.
- sammenholdet skal styrkes!
- ros til instruktørerne.
Beretningen blev godkendt.

4. Forelæggelse af regnskab for
det forløbne år.
- snak om forsikring - evt. fuld
nyforsikring af både.
- godkendelse med forbehold for
revisor godkendelse.

5. Budget 1999
- lang snak om vandspareforslag.
- uændret kontingent
- undersøg andre telefon-
selskaber (evt. Tele2)
Budget blev godkendt

6. Behandling af indkomne
forslag.
Ingen indkomne forslag.

7. Valg til bestyrelse:
a. Formand: Annette Knoth
b. Kasserer: Mariann K. Hjertoft

c. Korttursrochef: Sanne
Rothmann
d. Langtursrochef: Lene Petersen
e. Kajakrochef: Hans Leed
f. Ungdomsleder: Asbjørn
Adsersen
g. Sekretær: Peter Schwedler

7.  Valg af suppleant
Conny Kümpel

8.  Valg af udvalgsformænd:
Husforvalter: Harry Knoth
Materialeforvalter: John
Rothmann
Festudvalg; John Rothmann og
Dan Petersen
Bladudvalg: Kim Boyborg
Aktivitetsudvalg: Nedsættes på
medlemsmøde
Ungdomsudvalg: “ “ “
klubdragtudvalg: “ “ “

9.  Valg af 2 revisorer og en
revisorsuppleant:
Jørgen Glindø
Daniel Mortensen
Suppl: Lene Petersen

10.  Evt.
- Bådklargøring 13-14.marts
- svømmeprøve 17.april kl. 15-18
- Sct. Hansfest - vi savnede et
arrangement.
- ferielangtur uge 26
- Badminton: Der har manglet
deltagere.
- en tak til de medlemmer
(Henning og Daniel), som
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 er  udtrådt af bestyrelsen.
- og velkommen til Hans og
Asbjørn.

Dirigenten takkede for god ro og
orden.

Annette/Mariann.

den 12-14.marts 1999 gik fint. Vi
arbejdede både lørdag og søndag og
fik lavet en masse.

Et utroligt smukt syn med de
nylakerede både.

Kontingent pr. kvartal er fortsat:
0-11 år         kr.   67,50
12-17         kr.  125,00
fra 18 år         kr.  250,00
Familiekontingent   kr.  375,00

Udmeldelse skal ske skriftligt til
klubbens kasserer med mindst én
måneds varsel til et kvartal.

Annette

   John (og Søren) havde arrangeret
det og vi fik lavet Krogården,
Kildebrønde og Mosede.

Materialeforvalter
John Rothmann

oppe og fulgte dets anvisninger, det
førte os langt ud i bakkerne til
steder der simpelthen var så
smukke at de skal ses for at forstå
det, vi fandt langt oppe i højderne
en bænk som nogen lige rejste sig
fra, så den var ryddet for sin
snedyne, der indtog vi vor frokost i
solskin med bare arme og med
udsigt ned i dalene foran os.
   Tyskerne er i øvrigt utroligt
venlige, ihvertfald dem i Harzen,
næsten alle vi mødte på løjperne
eller dem som gik forbi når vi
hvilede sagde pænt goddag eller god
tur altså på tysk, de taler ikke så
godt dansk dér, vi spurgte een af de
venlige tyskere som passerede os
medens vi sad og spiste, om man
kunne komme en anden vej tilbage
til Altenau end den vi var kommet
fra, det kunne man godt sagde han,
man skulle blot lige ud et stykke og
så et par gange til højre, han sagde
ikke at så havde vi 8 km hjem, men
det var en smuk tur og vi var dejligt
trætte den aften og opdagede ikke
da vi ramte hovedpuden.

   Mandag skulle vi se hvad vi var
værd på de alpine ski, Lene og
Henning havde jo prøvet det flere
gange, så de var ikke nervøse, vi
andre skulle prøve det for første
gang.
   Vi tog bilen til St.Andreasberg der
ligger ret tæt ved, ca.20km, vi
nybegyndere prøvede forgæves at
få fat i en skilærer, men de havde
set os på lang afstand og der blev de,
der var ikke andet at gøre end prøve
at lære det selv med lidt hjælp fra

vores øvede venner. Randi og jeg
steppede 10m op ad bakken og
prøvede så at glide ned uden at falde
for tit. Da der gik mere end 1minut
mellem faldene mente Lene at nu
kunne vi godt bruge et klip på
liftkortet og tage op på toppen,
Randi mente dog at der skulle være
mindst 3minutter mellem faldene
før hun skulle op på toppen, men jeg
når ikke at tænke før jeg er
impulsiv, så jeg tog med, der er ret
langt ned oppe fra en lift og det
kilder i maven når den pludselig går
i stå og man hænger og dingler over
terrænet. Lene advarede mig om at
der kunne være glat der hvor man
skulle af liften, så det kunne godt
være vi faldt i en forvirret bunke ski
arme og ben,sidst hun og Henning
var hoppet af liften var hun faldet
ovenpå ham så han humpede den
næste time, således beroliget
kastede jeg mig af liften og skyndte
mig at lave afstand til hende. Jeg
kom levende ned ad bakken og hen
til Randi der nu kun faldt engang
imellem, men som ville vente med
det alpine til vi havde fået
undervisning. Inden vi forlod stedet
fik vi bestilt undervisning til næste
dag kl. 10.

   Tirsdag, Vi kørte hjemmefra i god
tid, men sneen væltede ned og
vejene var umulige at køre på for en
forsigtig dansker, tilsidst stoppede
vognen midt på en bakke og
nægtede at flytte sig før den fik
snekæder på. Det er dæleme koldt
at fjumre med snekæder midt i et
kraftigt snevejr, fingrene døde og

Bådklargøringen
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Lørdag den 13 februar mødtes Lene
-Henning -Randi og Vandy tidligt
om morgenen for at pakke bilen med
skiudstyr og varmt vintertøj, vi
havde checket vejrudsigten for
Altenau og konstateret at der var
noget sne, for en sikkerheds skyld
havde vi også travesko, isskøjter og
badetøj med, for der hvor vi skulle
bo, er der alle de feriefaciliteter man
kan ønske sig.
   Vi startede hjemmefra en ½ time
før beregnet fordi en tæt tåge havde
lagt sig over sydsjælland, men selv
med vores stærkt nedsatte
hastighed nåede vi færgen i Rødby i
god tid.
   Turen gennem det flade Tyskland
forløb uden problemer, vi noterede
os dog at vore medtrafikanter var
usædvanligt venlige, de vinkede til
os når de overhalede og pegede på
vores flotte rummelige bagagebox vi
havde på taget, vi troede i
begyndelsen at de var misundelige
over at vi havde sådan en flot een,
men tilsidst fandt vi ud af at de var
bekymrede for om den skulle falde
ned i hovedet på dem, den gik
nemlig i svingninger når vi kørte
over 120 og vippede op og ned, det
var der ikke meget at gøre ved, så vi
lod boxen vippe og vinkede venligt
tilbage til de rare mennesker.
   Hele vejen gennem Tyskland var
der ikke et snefnug at øjne og det
var først da vi nærmede os Harzen,
at der var lidt hvidt hist og her, men
lige så snart vi begyndte at stige op

gennem hårnålesvingene så
ændrede landskabet sig til det
smukkeste Walt Disney tegnefilms-
vinterlandskab, granerne stod med
det flotteste flødeskumssne hældt
ned over sig fra top til fod og overalt
var der bare hvidt i bløde dyner af
sne, vejene var dog pænt ryddede så
vi nåede frem til vor adresse i
Feriepark Altenau uden problemer
henad 18 tiden, fik udpakket og gik
ned i byen for at stifte bekendtskab
med de overdådigt store portioner
de disker op med på restauranterne
i Altenau.
   Med fyldte maver slæbte vi os
hjemad og var lykkelige for at der
var elevator op til 5 sal, hvor vi
boede, vi droppede ret tidligt i
kanerne og sov før hovedet ramte
puden.

   Søndag stod vi op til strålende
solskin fra en skyfri blå himmel, vi
kunne godt regne med at skulle ud
at lege i sneen hele dagen, så vi
spiste et godt morgenmåltid og
lagde ud med stegt bacon og
spejlæg, de var lidt sorte første dag,
men det blev bedre og bedre som
dagene gik, de sidste dage var det
næsten ikke nødvendigt at åbne
altandøren for at få røgen ud.
   Vi skyndte os ned til
skiudlejningen og stod kun i kø 5
kvarter for at leje et par
langrendsski til Randi og så gik det
raskt afsted ud i naturen, vi fandt et
stort informationsskilt et stykke

   Svømmeprøven er DIT bevis
overfor dig selv og overfor klubben,
at du er sikker i og på vandet.

Gør dig selv den tjeneste. På vandet
findes der nemlig ingen naboer, det
kan gå ud over.

KIB

Forsiden fra
 langturssangbogen 1993
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Skituren til Altenau Husk svømmeprøven!



TIL OPSLAGSTAVLEN

APRIL MAJ JUNI JULI AUGUST SEPTEMBER
1 1 1 1 1 1 
2 2 2 2 2 Medlemsmøde 18.30 2 
3 3 Medlemsmøde 18.30 3 Instruktion slutter 3 3 3 
4 4 4 4 4 4 Maribo Sø

5 5 5 5 5 5 
6 6 6 6 6 6 Medlemsmøde 18.30

7 7 7 Medlemsmøde 18.30 7 7 Sverigetur (kajakker) 7 
8 8 Åbent hus 12.00-16.00 8 8 8 8 
9 9 DFfR Vikingetur 9 9 9 9 
10 10 Instruktion af nye 10 10 10 10 
11 11 kaniner starter. Det er 11 11 11 11 Uro-tur til Køge

12 12 kl. 18.30 12 12 12 12 
13 13 Skodsborg (inriggere) 13 Mølleåtur 13 13 ”Kajakmand” – triatlon 13 
14 14 Bankofest 14 14 14 14 
15 15 15 15 15 15 
16 16 Uro-tur til Kbh.’s kanaler 16 16 16 16 
17 Svømmeprøve 15-18 17 17 17 17 17 
18 18 18 18 18 18 
19 19 19 Uro-tur til 19 19 19 
20 Banko-Gersager 18.00 20 20 Hvidovre 20 20 20 
21 21 21 21 21 Kanindåb og kaninfest 21 
22 22 22 22 22 22 
23 23 23 23 23 23 
24 Kajakklargøring 9.00 24 24 Sankt Hans Fest 24 24 24 
25 Standerhejsning 13.00 25 25 25 Uro-ferielangtur til 25 25 Tur til Kbh.’s kanaler

26 26 26 26 Stevns 26 26 
27 27 27 Ferielangtur til 27 27 27 
28 28 DFfR Nattergaletur 28 Sønderjylland / 28 28 28 
29 29 Kridttur til 29 Flensborg 29 29 29 
30 30 Stevns 30 30 30 30 

31 31 31 10. okt. Standerstrygning


