
I år skal vi dele tiden med
Karlslunde Idræts Forenings (KIF)
svømmeafdeling således:
   Lavt bassin 0,90 m kl. 19-20.
   Mellem bassin 1,35 m. 19-21.
   Dybt bassin kl. 19-21.

   Fra kl. 19-20 er der også offentlig
badning, så det er lidt svært at se,
hvad det præcist  vil betyde for os
rent pladsmæssigt.

   Vores hold består af 5 klubber,
tilsammen kaldet diverseklubberne
(DIV):
   SGS Sejlklubben Greve Strand
   SKB Sejlklubben Køge Bugt
   HBK Hundige Både Klub
   SHS Sejlklubben Hundige Strand
   og Greve Roklub

   I sejlklubberne skal man købe et
svømmekort. Vi har i Greve Roklub
valgt at svømmekort er med i vores
kontingent.

 NYT
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   På jeres svømmekort står den tid i
har fået tildelt.
   Kontakt mig hvis du ikke skal
bruge dit kort, så kan en anden
måske få glæde af din tid.
   Vil du gerne svømme, men har
ikke fået kort så ring til
                 Annette  tlf. 43 90 22 66

   Vi har måske udstedt flere kort
end der er pladser, idet vi forventer
at ikke alle kommer hver gang.
Det kan derfor ske, at der er fyldt
op, og det er jo ærgerligt. Men vi er
nødt til at forsøge os frem. Vi har
selv ansat en livredder. Skulle det
ske at han bliver forhindret og ikke
kan skaffe vikar, bliver vi ikke
lukket ind. Det har svømmehallen
nogle helt klare regler om. Det vil
her dreje sig om det dybe bassin,
idet KIF har livreddere til de andre
bassiner, d.v.s. børnene kan godt
svømme.

Svømning sæson 1999/2000:
Mandag

AKTIVITETSPLAN
Oktober-December

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

standerstrygning.
lør. d. 23. Uro-aften.

November
tir. d. 2. Banko på Gersagerskolen fra kl. 18.
tir. d. 30. Banko.

December
lør. d. 4. Julefrokost i klubben kl. 14.
søn. d. 12. Julehygge i klubben 14-17.
tir. d. 14. Banko.

Husk at det ikke kun er disse datoer, at der sker noget i
klubben. Der kan selvfølgelig laves andre arrangementer
efter aftale med bestyrelsen!



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   mail kim.boyborg@get2net.dk

Deadline for stof til næste nr.: 20. dec.

Vi ønsker

Til:

Bjarne og Pia, der fik en datter
2.august 1999 samt barnedåb, hvor

den lille fik navnet Camilla

Mariann med de 40 år
30.august 1999

Gert Juul med 25-års jubilæet
 20.september 1999

John og Sanne med
sølvbrylluppet 16.11.1999

Det er ikke enhver roer,
der ved...

at vi måske snart får gang i en
sculler-afdeling igen,

at Pia er blevet korttursstyrmand,
samt

at vores kontingent snart kan
betales over BS.

Karlebo fortsat...
frem til en times pause i Hellerup
roklub. På nuværende tidspunkt var
vores baller så ømme, og jeg mener
virkelig ømme, at vi ville gøre alt for
at stå op. Så der var ikke andet for
end at ro til.
   Klokken var ca. 5 om morgenen,
da vi nåede Hellerup roklub. Greve
havde netop forladt klubben, idet vi
ankom. Nu var der tid til at strække
ud, spise, få massage og sove.
   Solen var på vej op, og vi skulle af
sted igen. At se solopgangen er altid
et pragtfuld syn, også selvom man
er træt og har ømme baller!! Over
halvdelen af ruten lå nu bag os, men
vi havde dog stadig en del timer
foran os.
   At ro i mørke er faktisk ikke så
slemt igen. Okay, man kan hurtig
blive fuld med alle de kvaje-bajere,
der skal drikkes bagefter. Det er
nemlig nemt at overse en
bøje......meget nemt!
   Blot 2-3 km fra mål blæste det
vildt op. Selvom vi roede til, førte
det os ingen vegne. Det var virkelig
hårdt.

   Greve fik en tid på 9 timer 14 min.
og 2 sekunder, mens Ishøj kom ind
på en tid der hed 11 timer 20 min.
og 53 sekunder.
   Det skulle måske lige nævnes at
den båd, der vandt var lidt over 6
timer om hele turen. Men det var nu
også nogle kaproer, der ville noget.
De brugte ikke mere end 30
sekunder på et skift, hvorimod vi
andre tog det lidt mere stille og
roligt......
   Til slut vil jeg blot sige, at det var
en sej men samtidig utrolig god tur.
Det er i dag en rar fornemmelse, at
jeg har roet så mange kilometer på
en aften/nat/morgen. Jeg vil helt
sikkert deltage næsten år og derved
prøve at forbedre tiden, og jeg håber
selvfølgelig at flere fra Greve vil
stille op.

Med venlig hilsen

Helle Jankowski
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Ishøj havde brug for nogle gode roer,
så de kontaktede Greve roklub........
   Og inden længe havde Asbjørn og
jeg (Helle) meldt os til Karlebo
Marathon. Kaproning med en
distance på 42,195 sømil eller
nærmere 78 km. Vi tog det som en
udfordring!!
   Dette herlige arrangement fandt
sted fra fredag til lørdag den 27.-28.
august 1999. Vi var to både af sted.
Den ene, Sivsangeren fra Ishøj, som
indeholdt Freddy, Unni og
undertegnede. Den anden, Greve og
i denne befandt Asbjørn sig i selskab
med Jan og Edwin fra Ishøj.
   Idet vi hentede Greve-båden samt
traileren, mødte vi kajakmændene
(Hans, Henning og Michael), der var
på vej til Vallensbæk med 4
kajakker. Desuden var Lene i færd
med at gøre klubben i stand til sin
50-års fødselsdag. En dag med stor
aktivitet i klubben.
   Vi ankom til Karlebo roklub kl. ca.
20.00 og gik straks hen for at få en
starttid. Vi passerede vores
modstandere, og at se ca. 40 robåde
ligge ved siden af hinanden var
noget af et sjældent syn. Vi kunne
helt selv bestemme, hvornår vi ville
af sted, så længe starttidspunktet
var inden for perioden fredag kl.
21.00 til lørdag kl. 14.00.
   Sivsangeren (Ishøj) blev skudt af
sted kl. 21:27 med Greve 3 min.
efter. Vejret?? Tja, hvad kan jeg sige
udover, at det simpelthen var
perfekt. Havblik, fuldmåne og

udsigt til Karlsvognen. Hvad mere
kunne man ønske sig?? Og ej at
forglemme den fantastiske udsigt til
Nivå bugten.
   Der var kontrolposter ved følgende
steder: Nivå, Vedbæk, Hellerup,
Lynetten og Gammel strand. Så
snart en båd blev set, blev det
markeret med et gul blink. Idet det
var mørkt, og kontrolørerne skulle
registrere de rigtig både, belyste
man bådens deltagernummeret med
en lygte.
   Ved indkørslen til Københavns
havn blev Sivsangeren en smule i
tvivl. Vi mente at have set et gul
blink, så vi begyndte straks at ro
hen imod det, bare for en sikkerheds
skyld......
   Dårlig idé!! For imod os dukkede
der pludselig et kæmpe tankskib op.
Det fik øje på os, og vi blev belyst. I
et øjeblik følte vi os ret små, og der
herskede nu ingen tvivl om, hvad
der skulle gøres. SÆT HÅRDT I!!!!
   Og i løbet af sekunder var båden
vendt og væk var vi.
   Det var ligeledes på dette
tidspunkt, at vi fik øje på vores
første modstandere......... der var på
vej hjem. Og pludselig dukkede der
flere op.
   På vej ind mod Københavns
kanaler mødt vi Greve, der var på
vej hjem. Her gjorde vi holdt, fik os
en lille snak samt chokoladekiks. Og
så roede vi hver vores vej igen.
   Efter at have været rundt i
kanalerne 2 gange, kunne vi nu se

Svømning fortsat...
   Er der problemer, så kontakt mig.
Vi vil i de 5 klubber evaluere hen ad
vejen.
Det kan derfor ske, at vi er nødsaget
til at dele os op i halve timer.

Svømningen starter mandag den
4.10 kl 19 og sidste gang er mandag
den 17.4.2000 med
følgende undtagelser:
Efterårsferie   uge 42 (11.10-
17.10.99)
Juleferie         27.12.99
Vinterferie      uge 8  (21.2-
27.2.2000)
Påskeferie       24.4.2000

Annette

Vi har i løbet af året gennemført to
uro ture, heriblandt en flot ferietur
omkring Stevns. Der har også været
andre arrangementer der næsten
spontant er opstået, som netværks-
spil og lystfiskeri.
   Der vil selvfølgelig komme flere af
sådanne dage og andet. Jeg vil
påpege at det er også op til jer at
komme med ideer og udføre disse, I
vil selvfølgelig få den hjælp der er
påkrævet.
   Lørdag den 23/10 –99 (efterårs-
ferien) vil der - for uroerne - blive
afholdt en spise / spille aften eller
det I har lyst til.
   Det vil sige god mad lidt musik,
dart, kort, matador eller sauna for
dem der har lyst til dette.

Spar på lys, varme og varmt vand.
Vi har fået en ekstra regning på
3.000 kr. Og den samme forhøjelse
på elregningen for næste år.
(Saunaen løber rundt via bruger-
betaling, så det er ikke den der er
synderen). Men vi bruger klubben
mere, og mere, så vær lige
opmærksom på at slukke, lukke ned
for varmen, ikke lade det varme
vand løbe for længe, lukke døren til
bådehallen o.s.v.

Annette

   Klubben er åben fra kl 17.00 og
frem, det koster lidt for mad og
drikke, og giv besked i forvejen om I
kommer.

Ring / skriv / E-mail

Asbjørn Adsersen
Ågården 26 3.mf.
2635 ishøj
tlf  43549535
mail apaa@get2net.dk
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    ! * OBS * !Karlebo Marathon

Ungdom i Greve Roklub



   Hans blev nr. 11 samlet ved Tour
de Gudenå i tiden 4.14.19.
Men, men, nr. 1 i turkajak
så det var flot gået.
Strækningen er 51 km over 2 dage.
17 km. 1.dag, 34 km. 2.dag.

Triatlon Vallensbæk 27.8.1999
Svømning 300 m.  Løb 6.km og
kajakroning 10 km.
Mænd turbåd:
Hans nr. 5 i tiden 1.33.34
Leo nr. 6 i tiden 1.33.44
Henning nr. 11 i tiden 1.41.13
Michael nr. 15 med tiden 1.44,02

Rasmus Klaris Jensen skulle have
deltaget i løbet for børn, men
desværre blev han syg.
Her var svømningem 300 m. Løb 3
km. Og roning 5 km.
Harry og jeg var som sædvanlig til
stede for at heppe og tage billeder.

Mølleåens Blå Bånd.
Hans nr. 6
Nikolaj i sin klasse. nr. 4
kun ca. 1 min. efter nr. 1.
(Hvad siger I så!)

Annette

...fortsat fra s. 5
Vi gik i land, og spiste frokost i det
grønne, med brændenælder og det
hele. Da det blev kaffetid, fandt vi et
bord med bænke inde på land.
   Der er to små lystbådehavne. Vi
gik ind i begge i håb om at kunne
købe en is, men det kunne vi ikke.
På kortet stod der, at der for enden
af søen var der et uglereservat, men

Side 9 manden

alle de andre mente, at det måtte
være et fuglereservat.
   Da bådene var afleveret, gik vi
hen til et traktørsted ved
Fredensborg slot og spiste store is,
og så på Harley David motorcykler.
Derefter kørte vi trætte og glade
hjem.

Annette
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Kajaksiden

Fra venstre: Henning, Leo, Hans og Michael.



Så starter badmintonsæsonen igen.
   Det foregår som sædvanligt i
boldhallen på Tjørnelyskolen hver
lørdag kl. 14.00 - 17.00.

   Der er 4 baner i hallen som vi
deles om, dvs. - såfremt der møder
mere end 8 medlemmer op, spilles
der double - således vil spilletiden
blive udnyttet optimalt og ingen vil
komme til at sidde over.

   Der forefindes 4 nøgler til hallen.
De opbevares af følgende:

Annette & Harry Knoth,
Rørager 4, 2670 Greve.
Tlf. 4390 2266

Sanne & John Rothmann,
Karlslunde Centervej 102, 2690
Karlslunde. Tlf. 4613 9581

Søren Johansen, Gærdestien 4,
Tune, 4000 Roskilde
Tlf. 4613 8947

Dan & Lene Petersen,
Bækmosen 20, 2670 Greve.
Tlf. 4369 0681

   Vi satser på at finde en "stabil
spiller", som vil åbne og lukke
hallen hver lørdag - er det ikke
muligt, kan nøglen afhentes hos
ovennævnte efter aftale.

OBS!!!
Hallen er udlånt til fremmede
klubber

6. november 1999 samt
 25. marts 2000,

hvorfor der ikke kan spilles.

   Det vil dog være muligt, i stedet at
benytte hallen, søndag den 7.
november 1999 kl. 17.00-22.00.

Lene Petersen

Sæsonen er startet og det første spil
er holdt.

Datoerne for resten af  1999 er:

Tirsdage
 5.10 - 2.11. - 30.11 og 14.12.1999

Kom og hjælp til! Det foregår på
Gersagerskolen i festsalen fra kl. 18.

Annette

Søndag den 10.oktober 1999 .

   Broen skal tages op så vi mødes kl.
9,00 til morgenkaffe og gl. dansk.
Her fordeler vi opgaver og går i gang
kl. 9,30

   Standeren stryges kl. 13, hvorefter
klubben er vært ved en let frokost.

Tilmelding til frokost hurtigst
muligt til Mariann tlf. 43 61 25 04,
Annette tlf. 43 90 22 66 eller på
listen i klubben.

Da det tegnede til supergodt vejr
søndag den 12.september, fandt
Annette, Harry, Lene og Henning ud
af, at vi ville arrangere en tur for de
lidt ældre end de yngre i klubben.
(De unge havde selv arrangeret tur
og ungdomsfest lørdag den 11.sept.)
   Alle blev ringet op lørdag (selv
Hans på Tour de Gudenå, og
Susanne på en motorvej et eller
andet sted) og selv om det var med
så kort varsel, var vi 8 der drog
afsted næste dag. Harry havde
bestilt 3 2-åres i Fredensborg
Roklub, men da vi ankom, var der
nogle fra Karlebo, der også godt ville
på vandet. Så det gik op med, at
Harry fik vredet armen om, og så

Traditionen tro holder vi julehygge i
klubhuset:
   Søndag den 12. december 1999
kl. 14-17

   Der serveres gløgg, sodavand og
æbleskiver.
   Af hensyn til indkøb tilmeld
venligst til Mariann eller Annette
senest 7.december 1999

Annette

også godt ville ro, men mest styre,og
vi kom ud i 1 fire-års og 1 to-års. Vi
havde havkajakken med for en
sikkerheds skyld, men den blev på
taget af Lenes bil.
   Søren og Harry og Annette i en
båd, så jeg fik lov at ro hele tiden,
Lene, Henning, Randi, Susanne og
Vandy i 4-årsen. Vi tog det stille og
roligt. Og det blev en tur så dejlig,
at vi sent skal glemme den. På
grund af blæsten, kunne vi kun ro i
den ene side af søen, men det blev
da til 22 km. Solen skinnede og det
var meget varmt.
   I læ af land var der havblik
(hedder det søblik?)

Fortsættes s. 9...

Standerstrygning Julehygge i
og brooptagning klubben

Badminton 1999-2000
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En hu-hej hovsa tur til Esrom SøBanko



Vi var 8 forventningsfulde roere
(Annette-Harry-Lene-Søren-
Henning-Belinda-Randi-Vandy) som
samledes i roklubben lørdag den 25
september, det øsregnede fra
morgenstunden, men er man roer
eller hva´, vi tog bare gummistøvler
og regnvejrsudstyr med i bagage-
rummet og startede mod Stubbe-
købing.
     Undervejs lysnede det mere og
mere og i Stubbekøbing var det
strålende solskinsvejr.
   Vi fik en venlig modtagelse i
Stubbekøbing Roklub og fik tildelt
nogle både, så kort tid efter befandt
vi os i det smukke farvand mellem
Stubbekøbing og Bogø og havde kurs
mod Farøbroen for at komme
venstre om Bogø.
   Da skete det som de færreste har
prøvet, beslaget med swivelen
knækkede og røg i vandet og vores
2-årers var blevet en 1-årers
inrigger. Vi fandt ret hurtigt ud af
at turplanen skulle lægges om, for
med een aktiv åre skal der roes
meget for at cirkle rundt om Bogø og
nå til Tærø indenfor rimelig tid.
   Vi fik tilkaldt den anden båd og så
trak de os tilbage til Stubbekøbing
hvor vi udvalgte os en anden båd og
startede igen, denne gang tog vi os
en udflugt til Fanefjord hvor vi
beundrede den smukke kirke dér
samt nød synet af de pæne
omgivelser.
   Næste dag var det så vedtaget at
tage en tur rundt om Bogø, men

de både vi havde haft til rådighed
om lørdagen skulle Stubbekøbing
selv bruge til en kredsudflugt med
50 deltagere, så een af bådene vi
måtte tage var med faste åregange
og båden var vist fra 1933, klubbens
første båd iøvrigt, så det var lidt af
et klenodie vi fik overdraget, den tog
en del vand ind hvilket gav
styrmanden så meget at se til at der
blev nedlagt en hel del fiskerbøjer.
   Vi prøvede alle at ro i den gamle
båd og fandt ud af at hvis vi ikke
ombyttede styrbord og bagbord åre
så var det vældig behageligt at ro
med faste åregange, dog savnede vi
at kunne lægge langs.
    Det blev efter en del øsen
besluttet at droppe turen rundt om
Bogø og vendte istedet om ved
Farøbroen, roede ned forbi roklub-
ben til lystbådehavnen og gik på
besøg blandt de lokale dér, det
resulterede i et storkøb af frisk-
fangede skrubber til 5kr. stykket,
billigt ikke?, de koster 10 i Mosede.
   Hvis vi ligesom restauranterne
uddeler kokkehuer for kvalitet,men
istedet uddeler øsekar i skalaen 1-
10, så var denne tur til 10 øsekar,
der var roning i smukke omgivelser-
spændende oplevelser - dejlig
langtursmad og hyggeligt socialt
samvær.

   Tag med næste gang, det kan
varmt anbefales.

Vandy
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Tærøturen 25-26/9-99


