
Velkommen i klubben til alle NYE
MEDLEMMER. Jeg håber at i vil
falde godt til i klubben. I alt er der
kommet 27 nye medlemmer.
   (Listen med de nye medlemmer er
sat op på tavlen)

   Der er 5 der har roet før, der er et
par ægtefæller (de får måske lysten
senere) 5 børn under 10 år, men så
er resten også kaniner, heraf mang-
ler der en del at få de sidste instruk-
tioner, så de kan blive frigivet.

   Og det bringer mig til kanindåben
og festen, der er fastsat til 21.august
1999. Da sæsonplanen blev planlagt
i marts/april måned, passede denne
dato godt. Det viser sig nu at flere
ikke er kommet hjem fra ferie, nogle
kan ikke få fri fra arbejdet og
undertegnede med husbond skal til
eget bar-nebarns dåb denne dag.

Ny dato fastsættes senere.

Annette

 NYT
Medlemsblad for Greve Roklub
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Grillen blev tændt kl. 18 og vi havde
alle selv vores mad med. Solen
skinnede og vi sad og spiste på
terrassen. Vi var nok en 30-35
stykker og det var meget hyggeligt.
   Langt de fleste tog så ud at ro da
bålene på stranden blev tændt.
   Hundige nåede dog kun 0,5 m fra
broen, så blev den trukket op igen
og de tre våde roere måtte hjem og
have tørt tøj på.
   Aftenen var lun og det var perfekt
vejr. Næsten alle lystsejlerne fra
havnen var på vandet og havde
tændt lyset. Meget flot. Kl. 23 var
der stort fyrværkeri fra Mosede-
fortet og fra flere steder på
stranden. Bådene kom først tilbage
ved 12-tiden. Vi var et par stykker,
der blev siddende lidt længere. Da
Vandy skulle op og morgenro dagen
efter overnattede han i klubben på
sofaen.

Annette/KIB

Velkommen Sankthansaften

AKTIVITETSPLAN
April-Oktober

Juli
26.-29. Ungdomslangtur

August
man. d. 2. Medlemsmøde i klubben klokken 18.30.
7.-9. Sverigetur for kajakker.
fre d. 13. ”Kajakmand”-triatlon.
lør d. 14. Brøndby 10 stærke.
lør. d. 21. Kanindåb med efterfølgende fest for de forhenværende

kaniner, nu platfodsroere.

September
lør d. 4. Tur til Maribo Sø.
man d. 6. Medlemsmøde i klubben klokken 18.30.
lør d. 11. Ishøjspurten.
lør d. 25. Tur til Københavns kanaler

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 og torsdag!



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.: 24. sept.

med langtursstyrmandsbeviset til
Kim og Asbjørn.

til Lene med de 50 år 28.8.1999

til Kinnie, Camilla og Pia med
studentereksamenerne. (Sproglig,
sproglig og matematisk)

til Harry og Annette den 3.6. blev
morfar og mormor til en pige.

Husk at se på tavlen om
meddelelser, aflysninger
og arrangementer.

   Vi har ikke stof nok til at vores
blad kan udkomme mere end de fire
gange om året som nu.
   Vi har ingen reklamer/sponsorer
og heller ikke ret mange medlem-
mer der skriver til bladet.

Annette

Det er ikke enhver roer,
der ved...

at der er kommet skabe med
nøgler i omklædningerne, samt

at der er gode, store is i Hundige
havn.

Det har været en fornøjelse her i
foråret/ forsommeren med alle de
mange kaniner og  medlemmer der
er kommet i klubben mandag til
torsdag. Nogle gange har det måske
været lidt kaotisk inden alle kom på
vandet, men jeg håber at alle har
taget det med godt humør.
   Vi har derfor haft stor glæde af at
vi har fået træ og snor på begge
sider af broen, så vi hurtige kunne
komme af sted.
   John og Søren har været kreative i
bådhallen. Jeg spærrede øjnene
meget op da jeg kom hjem fra ferie.
Der er nu kommet så meget plads,
at man kan komme til uden at
skulle møve sig frem og have alle
kajakkerne ud for at få en 2-års
inrigger.
   Det er bare blevet rigtigt godt.
Hver båd har nu fået fast plads og
der står navn på stængerne hvor
bådene hører til.

   Lige nu er der meget stille i
roklubben, i mandags var vi kun 4,
og kun 2 skulle ro. Da Nikolaj er
kajakroer, tog jeg vægten og vi roede
så en lang tur. Vandet var så varmt
at vi talte om at bare vi dog kunne
vælte. Men vi gjorde det ikke. Der
var pæne store bølger. Lidt længere
ude drønede speedbåde og
vandskiløbere  og vi krydsede ud og
ind mellem badende folk (på helt
forsvarlig vis). Nikolaj mødte mange
af sine venner, som badede.

   Det synes jeg var sjovt for ham.
   Vandet var klart og vi kunne se
havbunden langt ud, så vi roede ud
til fiskegarnene for at se om der var
fangst, men der ude var vandet
desværre grumset. Vi mødte en 4-
års fra Ishøj på vej til Greve Roklub.

   Til sidst roede vi en runde inde i
havnen. Der lå en druknet ælling.
Først troede vi det var en rotte.
Andemor var gået til ro for natten
på en bjælke under en båd. Hun var
så bred, at det først var svært at se
at det var en and. Det var fordi hun
havde 8 små ællinger under bugen
og vingerne.

   Da vi kom op med kajakkerne sad
Søren, Harry, Sanne og John og
drak kaffe i solen. Det var svært
ikke at komme til at ramme Johns
bare ryg med vandslangen da
kajakkerne skulle spules.

Annette

Sommersnak
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Søren, Mogens, Harry og
undertegnede havde tilmeldt os til
arrangementet den 11-13.juni 99.
   Mogens som deltager og vi andre
som hjælpere.

   Søren og Harry var brovagter og
jeg var sammen med en fra
Nykøbing Sjælland ved løbsbordet.
   Om fredagen da vi kom blev
grillen tændt om aftenen. Vi havde
selv kød med, og vi kunne købe salat
og flute. Den første nat lå vi i telt
midt i en larm der siger spar to.
   Mogens gav op og fandt motions-
rummet i Vordingvorg Roklub, som
han låste indefra, for at få fred til at
sove. Dagen efter tog vi teltet og gik
langt væk med det for at få lidt
nattero lørdag nat, idet vi gik ud fra
at de larmede endnu mere lørdag.
   Lørdag fik vi hjælpere madpakker
og gratis drikkevarer. Jeg nåede at
ro rundt om Masnedsø to gange,
Søren 1 gang.
   Lørdag aften var der festmiddag

med uddeling af præmier til både
klubhold og til individuelle. Greve
roklub vandt ikke noget. Og så var
der dans til et larmende orkester.
   Aftenen var helt vidunderlig,
Harry gik i seng, og Søren og jeg gik
en lang p…..tur, langs fjorden,
igennem et gods, gennem nedlagte
jernbanespor der var udlagt som sti,
kravlede over hegn og låger ved et
lille skibsværft, og til sidt satte vi os
på en bro og nød synet af Farøbroen
med lys på.
   Da vi rejste os igen var det med
meget møje og besvær og stor
grinen. Vi må vist se i øjnene at vi
nærmer og kravlenissestadiet.
   Jeg vil godt være med som hjælper
en anden gang ved sådanne nogle
stævner. Det er sjovt og hyggeligt at
møde en masse man kender fra de
andre klubber og så at lære nye at
kende.

Annette

Grundlovsdag var rosportens dag,
men der var også Tøserunde. Og
man kan jo ikke det hele.
   Det gik ud på at klubben skal ro
så mange kilometer fra solopgang til
kl. 18. Man får tildelt et lod pr. 10
km. der er roet, og klubben skal
betale 10 kr. pr. deltager. Man
deltager så i lodtrækning om en
masse præmier. Ropigerne der kørte
tøserunden talte med.
   Nogle roede til Brøndby og vi var
nogle stykker der tog de 112 km på
cykel, bl.a. Randi, Lene og
undertegnede.
   Vi startede kl. 9 fra Køge Havn og

Søndag den 9.maj deltog jeg
sammen med 32 andre fra
Sjællandskredsen i en fællestur til
Vikingeskibsmuseet i Roskilde.
   Det startede med morgenkaffe i
Roskilde roklub, derefter en
rundvisning på museumsøen og en
tur i museet og så 2 timer på fjorden
i et vikingeskib.

   Jeg havde forventet at skulle ud i
et vikingeskib der var stort nok til
os alle,  men jeg kom i en båd med
plads til 6 mand + en guide. Først
var jeg lidt skuffet, men det varede
ikke længe, for vi skulle gøre alt
selv, så tiden fløj afsted. Sejl skulle
op og ned med snoretræk, hver gang

da var vejret udmærket, men jo
mere vi kørte jo værre blev vejret.
Men når man så er i det, skal man
jo hjem og så kan man jo ligeså godt
cykle videre.
   Vi kom plaskvåde i mål og det var
der vel også ca. 4 - 5.000 andre der
også gjorde. Dem der havde startet
tidligt, tror jeg nåede det i tørvejr.
   Da jeg kom hjem ringede jeg ind
til DFfR,sekretariat og rapporterede
hvor mange km der var roet og
cyklet. Greve Roklub vandt
desværre ikke noget.

Annette

vi krydsede (det blæste kraftigt).
   Jeg fik lov at styre ret længe.
Det var spændende og jeg nød det.
   Vores guide (en ung mand fra New
Zeeland) var imponeret over os
roere. Det var første gang  han
havde været ude for at alle bare
gjorde som han sagde, og at vi bare
som ingenting roede i takt.

   Desværre blev det mere og mere
koldt og tilsidst regnede det, så vi
var godt våde da vi kom i land.

Annette
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Tøserunden og Rosportens dag

Vikingetur m. Sjællandskredsen

Sjællandskredsens motions-
stævne i Vordingborg Roklub



kortene klæbede. På en eller anden
måde lykkedes det Belinda at være
røvhul en halv time i træk. Asbjørn
kunne kun klare varmen i ca. en
halv time, før han dejsede om på
sofaen igen. Vi andre holdt gejsten
oppe lidt længere. (til saunaen
slukkede). Da var klokken næsten
fire om morgenen.
    Søndagen brugte vi på at rydde op
efter os selv. Hans begyndte endda

Side 9 pigen

med usædvanlig iver at rense
brusekabinerne i herreomklæd-
ningen. Søren var så venlig at
hjælpe os med at fragte bådene
tilbage til klubben.
   Næste gang er der nok et par ting
vi kunne ønske os var lidt
anderledes, men det skal ikke
afskrække os fra at gentage
succesen.

Belinda/KIB
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Fra standerhejsningen: Formand Annette døber vores nye to-åres langturs-
båd »GREVE«. Vi har allerede haft stor glæde af den!

Fra sankthansaften: Så er vi klar til at ro ud og se på sankthans bål. Den ene
båd nåede dog ikke særlig langt.



Derefter brugte vi resten af tiden i
entreen til Skipperstuen.
Der sad vi til klokken blev ni.
Heldigvis havde Kim et spil kort
med, som blev flittigt brugt.
   På det tidspunkt mente vi, at
bølgerne havde stilnet nok af, til vi
kunne foretage vores færd. Der var
dog stadig enkelte hvide toppe, så vi
sendte kajakken over land. Det var
nemlig bare én hård pynt vi skulle
rundt om ved Avedøre værket. Det
var til gengæld også hårdt nok.
Bølgerne var store, men for det
meste bløde. Vi nåede alle at blive
grundigt våde af bølgerne, men vi
slap da for bordfyldninger. Der kom
ikke engang vand nok ind, til at
vores rospande begyndte at flyde.
   Efter at have rundet pynten fik vi
telefonisk kontakt med Hans. Han
havde nogle ”mindre” problemer
med at finde de å-systemer han
skulle benytte sig af. Vi andre tog
turen mod Hvidovre på træsejl,
mens Asbjørn (ud over at se doven
ud med benene på åren og ryggen
mod forskottet) prøvede at komme i
kontakt med vores kontaktperson
fra Hvidovre Roklub. Det var på det
tidspunkt vi opdagede, at Belinda
havde brugt et stykke af Asbjørns
turplanlægningspapir til at skrive
en seddel med vores telefonnummer
på. Den seddel havde Hans i sin sko.
Uheldigvis havde hun valgt et
stykke med lidt af kontaktpersonens
telefonnummer. Surt show.
Heldigvis mente Asbjørn, at han
kunne tyde de tiloversblevne
kragetæer. Der var ingen hjemme,

da vi ringede til hende, hvilket
huede os aldeles dårligt.
Efter ankomsten til Hvidovre (og
mens vi ventede på Hans) prøvede vi
igen at få kontakt, men uden held.
Da var klokken omkring 23.00.
Hans kom en kort tid efter os andre.
Sedlen i hans sko var ulæselig.
(**)   Der stod vi så: Trætte, våde af
regn og bølger, med store tomme
maver. Ensomme, fortabte og
forladte på en øde anløbskaj
udenfor Hvidovre Roklub.
Forgæves forsøgte vi at få varmen
på de bare ben ved at stille os på
vejen i gadelampens skær, mens
Kim prøvede at få gang i ”sangen om
Joe” og andre tåbelige sanglege.
Kun Belinda havde kræfter tilbage i
mundtøjet. (Bliver hun da aldrig
træt).
   Efter at vi et godt stykke tid havde
prøvet at komme igennem hos flere
taxa selskaber gav vi op. Nu ville vi
bare sove og have noget mad. Det
lykkedes Belinda at få skaffet os logi
hos sin mor, men på grund af taxa
mangelen, ringede vi til Vandy
(Kims far), der øjeblikkeligt sprang i
tøjet (med nattøj på) og kørte mod
Hvidovre for at hente os.
   Vi blev smidt af i klubben,
hvorefter Hans fremtryllede en
mageløs gang natmad. Belinda gav
sine bøjebajere og Hans spædede til
og der gik ikke længe efter maden,
før Asbjørn lå vandret på sofaen
med et sugerør i sin sidste øl.
Belinda og Kim tog en tur i
saunaen, hvor også Hans og Asbjørn
lidt senere indfandt sig. Så blev der
spillet røvhul så sveden randt og

I stor tiltro til vores egne evner og
det gode vejr i Køge Bugt havde vi,
det vil sige Helle, Asbjørn og Kim, i
over en måned trænet til kaproning
i båden Greve. Vi havde planlagt at
deltage i Aqua Lalandia, en ny
tradition i Saxkjøbing Roklub. Vores
træningsture var for det meste
aftenture til Staunings Ø og en
enkelt gang til Køge. Vi mente selv,
at vi havde gode chancer for ikke at
komme ind som de sidste. Vi skulle
blive klogere...
   Helt op til morgenen dagen før var
der tvivl, om vi i det hele taget kom
af sted. Undertegnede skulle have
fri fra arbejdet, og der var ingen
transport til båden. Heldigvis
flaskede det hele sig næsten som det
skulle. Jeg fik fri, og vi fik vores
modstandere fra Nakskov til at tage
en båd med...
   Vi havde en ganske hyggelig
køretur derned fredag, selvom Helle
havde det lidt trangt på bagsædet
blandt bagagen. Vi havde både
redningsveste, styrmandspuder og
villatelt med. Asbjørn ville nemlig
have et telt, som han kunne stå
oprejst i!
   Efter at vi havde bygget teltet og
fået os en snak med arrangørerne,
tog vi rulleskøjterne på og skøjtede
ind til Sakskøbing by. Nogle lidt
mere sikkert end andre. Der var ret
dødt af en fredag aften at være. Vi
mødte kun nogle få almindelige
mennesker på vores tur. Foruden en
Brian i fars dyt (eller også var det

hans egen, sådan som han
behandlede den) og den lokale
rulleskøjtebande, der var ude på
aftentur. Vi besluttede os for at
spise nærende, godt og energirigt, så
vi var klar til næste dag. Vi fandt et
glimrende pizzaria.
For ikke at komme helt ud af
træning (og for at prøve noget
andet) tog vi os en lille aftentur i et
par af deres kajakker/ badekar.
Natten var varm, men vi sov alle
godt. Der var næsten ingen
kølelastbiler, der larmede i
nærheden.
   Lørdag morgen ankom vores
modstandere med en masse både.
Der var dog kun eet mandskab fra
Nakskov, der skulle deltage i
kaproningen. De andre skulle
deltage i den lidt længere langtur,
der også hørte med til
arrangementet. Der var i alt
omkring 8 både til arrangementet,
hvoraf vi altså var to til
kaproningen.
Så kom det store øjeblik, hvor vi
skulle have vores båd i vandet. Det
lykkedes med en del hjælp, for den
var tung som et ondt år. Selv årerne
var tunge. De andre påstod, at den
gled godt, når først der kom fart i
den. Derefter hjalp vi
modstandernes båd i vandet. Den
var en del lettere, og så havde den
bigblade kulfiberårer! Vi begyndte
at ane et resultat. Nakskov startede
fem minutter før os, og de var snart
ude af syne i den smalle fjord.
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En ulige kamp



Selve ruten var på 38 km, hvoraf det
meste lå næsten 2 km fra land, fordi
sejlrenden ud forbi Lindholm skulle
følges. Ellers var der for lavvandet.
Der var altså ikke så meget at kigge
på, men vi havde det ganske
hyggeligt alligevel. Vi havde skift
næsten på sekundet hvert tyvende
minut, og man drak og spiste, mens
man sad styrmand. Vejret var med
os, med svag modvind på udturen og
dejligt solskin hele tiden. Det var
godt, at vi havde fået solcremen
med. Dels for vores hud, men også
til at bruge på årerne, når den
brune sæbe var slidt af.
   Endelig nåede vi Lindholm og var
dermed halvvejs. Lindholm er et
sjovt historisk sted, fordi
Ellehammer her indrettede Europas
første landingsbane, som man stadig
kan se som en stribe gennem
skoven. Tyve minutter før havde vi
hilst på vores modstandere, der nu
var på vej den modsatte vej. I vores
iver efter at indhente dem,
overvurderede vi vanddybden og var
tæt på at gå på grund.
   Vel rundt om Lindholm havde vi
vinden og bølgerne i ryggen.
Tempoet var stadig højt, for nu hvor
sølvet var hjemme, satsede vi på at
gøre turen på fire timer. Trods en
brav kamp kom vi ind i tiden fire
timer og fire minutter.
Vores modstandere grinede lidt af
os, da vi kom ind, men da vi efter
løbet sad og snakkede om hvor
meget (lidt) vi forudgående havde
trænet (det var desuden vores første
langdistance kaproning nogensinde)
og hvor stor forskel, der havde været

på bådene, fik de faktisk respekt for
os. Morale: Lån aldrig båd af
modstanderen!!
Om aftenen var der planlagt ”rigtigt
robal”, som det kaldtes. Vi blev
enige om, at vi i så fald nok mere
var til ”forkerte robal”. Maden var
såmænd ganske fin. Kød i flere
afskygninger og flødestuvede
kartofler, is med jordbær til dessert.
Der var placeret en hyggepianist i
anstændig afstand fra bordet, og
sammen med maden blev der
serveret op til flere sange. I længden
holder det altså bare ikke at lave
alle sange på melodien: ”Ne’e på
Lolland...”
   Til sidst blev det for meget for de
fleste upensionerede ikke-giro413-
lyttere, så vi flygtede midlertidigt
fra hyggepianistens hammondorgel
og skingre kone. Nede ved
bådehallen mødte vi tilfældigvis en
SR-roer, der tilbød at vise os lidt af
Sakskøbing by night. Det blev til en
(eller to) times hyggeligt barbesøg.
Da vi kom tilbage til roklubben var
musikken stadig i gang for en lille
men trofast gruppe, og efter at have
prøvet at leve sig ind i stemningen
en øls tid, tøffede vi i soveposerne.
Søndag formiddag pakkede vi teltet
sammen og sagde pænt farvel. Det
havde været en god og oplevelsesrig
weekend. Som sagt er det en helt ny
tradition, de prøver at skabe, og det
ville da undre mig meget, hvis ikke
der var et hold fra Greve også næste
år. Forhåbentlig i egen båd!

KIB

Lørdag den 5. Juni mødtes vi i
klubben kl 10. Vi var : Asbjørn, Kim
,Hans og Belinda. Vi skulle på
langtur til HvR. På grund af
antallet af deltagere var vi tvunget
til at tage en inrigger (Greve) og en
kajak (Tyren). Sidstnævnte
befolkedes af Hans. Vi forlod GR kl
11.20 og alt gik fint, indtil vi lå ud
for Arken. Så begyndte Arken lige
pludselig at følge efter os. Vi gik i
havn i Vallensbæk og spiste frokost
ved VKKC. Under frokosten udbrød
Belinda: ”Se den kajak, den hedder
Tyren, ligesom en af vores!”
Hvorefter de andre blev nødt til at
udstøde et mindre latterbrøl i
betragtning af, at det var vores
kajak. På dette tidspunkt var vejret
gået hen og blevet rimeligt dårligt
og Belinda mente, at nu kunne det
nok ikke blive meget værre. (For
underholdningsværdiens skyld kan
du her springe til *)
   Da vi prøvede at forlade havnen
efter frokost havde det blæst op og
Kong Neptuns brådsøer viste resolut
hvide tænder, og vi bestemte os for
at ro ad indsøerne til Brøndby. På
denne korte strækning fik Hans
følgeskab af en kajakroer fra
Vallensbæk, som han kunne prøve
kræfter med. Hans tabte! (Men han
havde jo også en meget lettere
kajak, ifølge Hans).
    På grund af en sammensværgelse
blandt roerne (Kim og Asbjørn) kom
Belinda til at skylde to bøjebajere.

Turen indeholdt to anstrengende
overbæringer. Da vi ikke gad tage
den snørklede omvej ud af Brøndby
Havn, ville vi tage en genvej
gennem en tunnel. Uheldigvis havde
nogen valgt at parkere deres jolle i
åbningen til tunnelen, til stort
besvær for os og Hans måtte hen og
skubbe den til side for at vi kunne
komme ind. (*) Vi begav os derefter
mod havnemundingen, men det
begyndte at regne meget kraftig og
vi søgte tilflugt i tunnelen. Vi
overvejede at blive og overnatte i
Brøndby, men trods en stor
telefonisk indsats fra Asbjørns side,
fik vi ikke fat i nogen fra Brøndby.
(For underholdningsværdiens skyld
kan du her springe til **)
    Da vejret ikke så ud til at blive
meget bedre lige med det samme,
besluttede vi os til at belemre en
grillkioskejer med vores selskab i et
par timer. Her var så kedeligt at
selv de hårde gutter blev nødt til at
ty til Familiejournalen og Se & Hor.
Det endte med, at grillmanden smed
os ud, da han lukkede. Hans var på
det tidspunkt gået på jagt efter et
toilet, hvor han kunne tørre sit tøj,
og vi kunne derfor ikke finde ham.
Vi ledte ved alle de herretoiletter, vi
kunne finde, men uden gevinst. Da
vi til sidst undersøgte Skipperstuens
toiletter sagde Belinda: ”Han er
garanteret på dametoilettet”, og
ganske rigtigt: Hvem står med

bukserne presset op mod varmlufts-
blæseren på dametoilettet? Hans!

Den korte ungdomslangtur
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