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»Sankte Hans, Sankte Hans...«
Sådan lød det ud over bådebroen, da vi
sammen oplod vore smukke stemmer og
sang midsommervisen (på den go’e
gamle melodi) sankthans aften, efter at vi
havde grillet og spist vores egen med-
bragte og lækre mad. Der var endda
kræfter til at synge flere sange til Vandys
til tider smukke harmonika-akkompag-
nement; men han holdt lidt for hurtigt op
igen, fordi han og Randi skulle skynde sig

hen på Mosedefortet og høre datteren
Pia trutte med i Harmoniorkestret lige
før Rene Milo skulle holde tale.

Vi andre fik travlt med at klargøre og
fylde så mange toårers som muligt (det
blæste for meget til at vi ville bruge
fireårers), og de fleste af os mødtes ved
stranden ud for Mosedefortet, hvor vi
nød musikken og tildels også borgmeste-
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Det er ikke enhver roer, der ved...
at GR har en hjemmeside:

http://hjem.get2net.dk/greveroklub/

at både Annette og Gert løb halv-
marathon over Øresundsbroen
mandag den 12. juni 2000 (21,1 km i
alt)

Kære Greve Roklub
Tusind tak for opmærksomheden, nu
bliver jeg snart i stand til at checke
bådenes bund udvendig, medens de er på
vandet.

Med ro-hilsen
Vandy

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
Vacant

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 49 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
emai l: kim.boyborg@get2net.dk

Helmut Stark, Brydeholm 58, 2670 Greve
Tlf. 43 90 28 85
email: starkhelmut@get2net.dk

Deadline for stof til næste nr.: 1. sept.

Inrigger-
instruktionen
Som nævnt i tidligere GR blad ville vi i år
forsøgsvis afvikle inr iggerinstruktionen på
en ny måde. I stedet for en lang periode
med aftenundervisning skulle det foregå
koncentreret i løbet af en week-end. Set
fra instruktionsudvalgets side forløb det
tilfredsstillende, men i skr ivende stund
mangler vi et evalueringsmøde med alle
instruktørerne, så vi kan se, om der er
noget, vi kan gøre bedre til næste år og
om den nye form er at foretrække for den
gamle.

Vi fik frig ivet 10 roere på de to week-
ender, hvilket vi kan takke vejrguderne og
Ishøj Roklub for, sidstnævnte var så rare
at lægge både og farvand til brug for os,
da bølgerne i den ene weekend var for
store til at vi kunne bruge vores egen bro;
det var en aftale vi havde lavet i forvejen
for en sikkerheds skyld.

Det skal lige nævnes at begrebet Ro-
ven (også beskrevet i sidste blad) er i
gang. Når vi nu har fået så mange rare
nyuddannede roere, vil det være trist hvis
de ikke føler sig godt tilpas hos os.

Instruktionsudvalget.
Vandy

rens tale. Senere var der noget lurblæseri
som optakt til båltænding og affyring af
heks og fyrværkeri. Især fyrværker iet var
et flot syn ude fra vandet.

Der var i år ingen tilmeldingspligt,
men der kom nogenlunde det forventede
antal. Grillen var varm til den lovede tid
og alt fungerede perfekt, bortset fra en
lille bitte regnbyge, men vejret er vi jo
ikke herre over endnu! Jeg tror, alle vil
give mig ret i, at vi havde en virkelig
hyggelig og vellykket sankthansfest i
Greve Roklub.

HS

Fortsat fra forsiden

Henning lytter andægtigt –
er det mon til borgmesterens
tale?

Og så var der nogen, der
hyggede sig med deres eget

lille bitte sankthansbål!

Skål! Der er nogen, der hygger sig.
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Broroning
en fantastisk uforglemmelig oplevelse
Torsdag den 29. juni mødtes vi i klubben
for at lægge to både på traileren så
Annette, Asbjørn, Randi, Bjarne, Kim og
undertegnede kunne komme til bro-
roning Danmark-Sver ige lørdag-søndag
den 1.-2. juli.

Harry var som sædvanlig rar at lægge
tid, kræfter og bil til, så vi kunne få en
oplevelse vi aldrig glemmer.

Vi ankom fredag ved teltpladsen i
Kastrup Strandpark i blæst og regn og
slog telt op, som prøvede at blæse fra os,
men det endte da med at vi sad lunt i
teltet og så, hvordan de andre ankom og
baksede rundt med telt og pløkker.

Med det vejr vi havde og vejrmeldin-
gen for lørdag, som lovede blæst og regn,
troede vi ikke vi kom ud at ro før søndag,
så der gik et lettelsens suk igennem det
store informationstelt, hvor roere til 140
to-årers inriggere var samlet, da Kate
Skavin fra DFfRs motionsudvalg be-
kendtgjorde:  Vi
starter lørdag
morgen kl. 8.00.

Starten lørdag
morgen var fanta-
stisk. 140 både
sværmede ud fra
Kastrup med kurs
mod Øresunds-
broen. Flåden og
mange andre
hjælpebåde fulgte
os og lodsede os
sikkert over de
stærkt trafikerede
sejlrender.

Vi havde fået at
vide til morgen-
informationen, at
det ville blæse op
hen ad eftermidda-
gen, så det kunne

godt være, vi kun fik lov til at ro ud til en
af de første bropiller og hjem igen, stor
var derfor spændingen, da vi nærmede os
broen.  Ville det blive den histor iske
roning, vi drømte om, eller ville vejret
vinde over arrangørerne og os?

Heldigvis tav megafonerne, og vi
passerede de kæmpe store pyloner, de er
meget  store fra en inrigger og mellem 3-4
timer efter start myldrede det med
inriggere og mennesker på stranden ved
Lernacken i Barnviken, hvor vi hvilede og
spiste frokost.

Vi skulle have været der en time, men
blev kaldt til start lidt tidligere, fordi
vejrmeldingerne var blevet dårligere,
blæst med vindstyrke 6 og regn.

Hjemturen blev streng, der var ret høje
bølger og modvind, men alle klarede sig
hjem, godt trætte.

Hygge i teltet mens det regner udenfor.t

t Hele Greve-holdet i festteltet – Asbjørn liggende.

Det ser dramatisk ud,
når vi som her krydser
sejlrenden, men der var
styr på tingene, og vi
blev sendt af sted i det
helt rigtige øjeblik!

s

s

Et flot syn, med alle de
mange både linet op på
svenskekysten og med
broen i baggrunden.

En prægtig bro og en
ditto formand!s
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Vores to bådehold med deltagernumre og
iført de fine broronings-trøjer.

Førstehjælpskursus
8. 4. i Ishøj Roklub
Da vi havde generalforsamling i foråret,
ringede Ishøj Roklub, om vi måske ville
med til førstehjælpskursus, der skulle
holdes i deres klub; men de manglede
seks tilmeldinger for at kurset kunne
blive til noget. Ved en rundspørge om
bordet, var vi lige seks, der gerne ville
med. Det var Henning, Conny, Mogens,
Randi, Vandy og undertegnede. KAI
(hvem det så end er) gav både morgen-
mad og frokost, så det var jo flot.

Formålet med dette 6-timers kursus
var at vi tilegnede os færdigheder, således
at vi er i stand til at holde liv i/genoplive

For kajakroere
Hans og Nikolaj deltog søndag den 25.
juni i Sorø Marathon.

Nikolaj blev nr. 1 i ungdomsklassen og
Hans blev nr. 2 i sin klasse.

Tillykke, det var flotte resultater.
                                                           Annette

Vi fejrede bedriften med en
kanon fest med musik af »Jan og
Sonnyboys«, sluttede af med at se
fyrværker i og sov trætte ind ved
midnatstid.

Det var et arrangement fra
DFfRs side, der kun kan roses;
det virkede, som om intet var
overladt til tilfældighederne, alt
klappede som det skulle,
hjemmeværnskutterne og

følgebådene gjorde os trygge på
vores vej gennem de høje bølger.
Maden, som vi roere går meget op i,
var også super.

Hvornår bygges der mon en bro
til Tyskland?

Vandy

t

personer i de vigtige minutter lige efter
en ulykke eller pludselig opstået sygdom
indtil læge eller redningspersonale over-
tager ansvaret.

Derudover fik vi Dansk Røde Kors’
hæfte/bog: Førstehjælp.

Som tak til Ishøj fik de en flaske
Gammel Dansk.

                                     Annette

Invitation til Vallensbæk Kano & Kajak Clubs

Kajakmand m/k
fredag d. 11. august kl. 18.00

300 m svømning i Ringebæk sø ved Vallensbæk havn.
6 km løb til dæmningen ved Brøndby havn og retur til Ringebæk sø.

10 km kajakroning to gange på søerne mellem Vallensbæk og
Brøndby.

Der er dame- og herreklasser, både i tur- og kapklasser.
Tidtagningen bliver dels samlet tid, dels tider for hver af de tre disci-

pliner. Instruktion ved Ringebæk sø kl. 17.30.
Tilmelding på listen i klubben indtil 25. juli 2000.

Der er Kajakmand/kvinde t-shirts til alle, der gennemfører løbet.
VKKC disker op med mad og drikke til uhørte priser, i klubben.

Det er et sjovt og afvekslende løb,
og jeg håber vi kommer mange fra klubben.

M.v.h. Hans Leed

Og så var der
den traditionsrige tur Kristi
Himmelfartsdag 1. juni 2000
til Strukmannsparken, hvor
vi møder roere fra andre
klubber i Københavnskredsen
m.fl.
Vi lånte både i KVIK. Vejret var udmær-
ket, så vi glædede os til en god tur. Vi
havde medvind, så vi kom hurtigt frem.

For en gangs skyld kom vi ikke næsten
sidst, og der var god plads til at lægge
vores både op på stranden.  Vi spiste vores
medbragte mad, og hyggede os med de
andre roere. Lene havde lige lagt sig til
rette til solbadning, da undertegnede
gjorde opmærksom på at det blæste op,
og at vi nok skulle se at komme hurtigt

afsted.  Og mon ikke det blæste op, og vi
havde modvind. Vi roede og roede, og var
nødt til at gå ind i hver havn vi kom
forbi, for at skifte og hvile lidt.

Og det gjorde alle de andre både også.
I Skovshoved havn delte Ishøj roklub
deres kager med os, og Harry kom forbi
for at se, om han evt. skulle hente os med
traileren. Men vi vurderede at vi nok
skulle klare det sidste stykke. Det så
truende ud fra oven, men vi klarede
frisag.  Og så roede og roede, og kryd-
sede og krydsede vi igen, men hjem kom
vi da godt slidte og trætte, og fik afleve-
ret de lånte både. Først da vi vaskede
både af begyndte det at regne.

På denne tur deltog Kim, Asbjørn,
Lene, Randi, Mogens og undertegnede.

                              Annette

PS.: Alle ønskes god sommerfer ie. Her i
juli vil der nok være lidt stille i klubben,
men så tager vi revance i august.

Annette
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AKTIVITETSPLAN
juli-oktober

Juli
Lørd.-sønd. 1.-2. Broroning Øresund (Arrangement fra DFfR)

Kun for øvede inriggerroere
Lørd.-sønd. 29.-30. Langtur til Nykøbing Sj. for inriggere og kajak-

ker

August
Fredag 11. Kajakmand m/k (Triatlon i Vallensbæk Kano og

Kajakklub)

Lørdag 12. ÅBEN HAVN i Mosede havn
Køge Bugts 10 stærke (inriggere)

Lørdag 19. Kanindåb og efterfølgende kaninfest

September
Lørdag 2. Tur til Mølleåen for inriggere og kajakker
Lørd.-sønd. 9.-10. Tour de Gudenå (kajakker)
Lørdag 23. Ishøj Spurten  (inriggere)
Lørdag 30. Langtur på Københavns Kanaler for inriggere

og kajakker.

Oktober
Søndag 15. STANDERSTRYGNING

Aktivitetskalender for DFfR og Sjællandskredsen samt DKKF er sat op
på tavlen i klubben. Materiale om ture og arrangementer findes for
inriggere i den røde mappe i klubben, og for kajak i den grønne
mappe.

HUSK KANINDÅBEN
den 19. august og festen om aftenen

Se efter opslag og tilmeldingsliste i klubhuset


