
Og optagning af bro.

Søndag den 15. oktober

Dagen starter kl. 9,00 med morgen-
kaffe 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.

 NYT
Medlemsblad for Greve Roklub

Oktober 2000

Tilmelding til frokost
skal ske til Mariann på tlf. 43 90 19
04, Annette på tlf. 43 90 22 66 eller
på listen i klubben,
senest onsdag den 11.oktober,
(hvor jeg er at træffe i klubben fra
kl. 18,30 – 20,00.)

Annette

AKTIVITETSPLAN
Oktober-Januar

Oktober
man. d. 2. Svømning starter.
søn. d. 15. Standerstrygning og optagning af bro fra kl. 9.
lør. d. 21. ”Gamle” URO’ere holder fest i klubben.

November
- -

December
søn. d. 3. Julehygge i klubben kl. 14-17.
lør. d. 9. Den store julefrokost kl. 17.
fre. d. 15. Deadline for GR-Nyt

Januar
- -

Tilføjelser til kalenderen vil blive lagt på:
http://hjem.get2net.dk/greveroklub/kalender.htm

Der kan selvfølgelig laves andre arrangementer i klubben efter
aftale med bestyrelsen.

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.

Standerstrygning

Svømning sæson 2000/2001
Der er svømning om mandagen i tidsrummet 19-21

Svømmekort med fordeling af tider er sendt ud.

Har du/I ikke fået svømmekort, så ring til mig på tlf. 43 90 22 66.
Der startes mandag den 2. okt. og sidste gang er mandag den 30. april 2001.

Der er lukket flg. dage: Vores hold består af:
Efterårsferie 16.10 – 22.10. Greve Roklub
Juleferie 18.12. – 1.1.2001 SGS Sejlklubben Greve Strand
Vinterferie 19.2. – 25.2. SKB Sejlklubben Køge Bugt
Påskeferie 12.4. – 16.4. HBK Hundige Bådeklub

SHS Sejlklubben Hundige Strand

Vi har i denne sæson 5 børn der får undervisning sammen med KIF.

Annette



Bestyrelse for Greve Roklub
Formand
Annette Knoth, Rørager 4, 2670 Greve 43 90 22 66

Kasserer
Mariann K. Hjertoft, Gyvelkæden 13, 2670 Greve 43 90 19 04

Korttursrochef
Vacant
Langtursrochef
Lene Petersen, Lundehusene 142 , 2670 Greve 43 61 07 81

Kajakrochef
Hans Leed, Bybjerg 1, 2680 Solrød 40 72 95 50

Ungdomsleder
Asbjørn Adsersen, Ågården 47 3mf, 2635 Ishøj 43 54 95 35

Sekretær
Peter Schwedler, Mejerivej 8, 2690 Karlslunde 46 15 40 42

Forvaltere
Materialeforvalter
John Rothmann, Karlslunde Centervej 102, 2690 Karlslunde 46 13 95 81

Husforvalter/trailer
Harry Knoth, Rørager 4, 2670 Greve 43 90 22 66

Roklubbens Venner
Formand
Jørgen Glindø, Højdevej 30, 2670 Greve 43 90 31 09

Kasserer
Gert Juul, Kollundsvej 17, 2770 Kastrup 31 51 80 58

Klubbens telefon: 43 60 19 15
Redaktion for GR-nyt
Kim Boyborg, Engvej 4, 2690 Karlslunde 46 15 10 45
mail kim.boyborg@get2net.dk

Deadline for stof til næste nr.: 15. dec.

Det er ikke enhver roer,
der ved...

at GR har en hjemmeside: http://
hjem.get2net.dk/greveroklub/

at man altid skal kigge efter
datomærker på maden i
køleskabet,

at Jacob Øjvind (tidligere URO-
leder og formand i GR) netop
har vundet guld i Ratzeburg
Regattaen, samt

at vi fik seks nye medlemmer på
Åben Havn arrangementet.

Der er ingen rygepolitik i GR, og det
har heller ikke været oppe til debat
at indføre en. Det skyldes, at
rygerne i GR generelt er meget
hensynsfulde. Det er godt.
   Det eneste, der mangler er, at man
husker at tømme askebægrene før
man forlader klubben! Hver gang.
   Gamle, fyldte askebægre er en
kedelig ting at finde (og lugte) når
man møder op i klubben næste dag.
   På forhånd tak.

KIB

Der er Badminton
på Tjørnely-
skolen hver
lørdag
klokken 14
til 17.
   Nøgler kan
lånes af
Knoth’erne
eller Lene.

KIB

                2  11

Badminton

Til rygerne



[Kajakmand Vallensbæk KV: 300 m
svømning, 6 km løb og 10 km kajak]
”Hvorfor har jeg sagt ja til det her?
Det må være en fejl. Jeg gør det
aldrig mere! Jeg skulle have haft
trænet.” Tænkte jeg, mens jeg den
11. august stod i Vallensbæk i t-
shirt og badebukser og stirrede på
det alt for kolde vand. Så lød
startskuddet, og alle styrtede ned
mod vandkanten. Det var egentlig
ikke så slemt. Bortset fra lidt
åndedrætsproblemer de første 50
meter og et sidesting i samme
øjeblik jeg kom op af vandet. Det
holdt sig under hele løbet.
Kajakturen var derefter en nydelse.
Jeg kom ind sidst i klassen, men det
havde alligevel været en minde-
værdig dag. Jeg tror, jeg melder mig
igen næste år...

   Vi var i år seks fra Greve, der
deltog i KV: Leo, Henning, Kim,
Hans, Nikolaj og Annette. Vi
medbragte selv kajakker. Hans’ bil
er en fantastisk kajaktransport.
   Vi fik alle en t-shirt for at have
gennemført.
Tiderne kan ses på:
http://hjem.get2net.dk/vkkc/
r-lister/k-mand2000.htm

KIB

               10  3

Kajakmand Vallensbæk



Vi holder på traditionerne. Mød
op søndag den 3.dec. fra kl. 14-
17.

   Der serveres gløgg, sodavand og
æbleskiver.

   Helmut er blevet kontaktet af
Roklubben Køge Bugt med henblik
på instruktion og gode råd med
bådparken.
   Helmut forelagde det for
bestyrelsen inden, og vi har
selvfølgelig sagt, at det er i orden.

   Greve Roklub deltog i en
konkurrence i Grevecentret.
Mariann og Bjarne dystede med en
anden forening. De vandt første
gang og gik derfor videre lørdagen
efter. Her tabte de, fordi FDF’erne
kunne stå og læse svarene. Snyd.
   Men det blev til 2x 1.500 kr..
Heraf har vi netop modtaget 1.500
kr. for den ene gang.

   Så skulle BS virke. De fleste
har fået girokort fra betalingservice,
og kan nu tilmelde sig, hvis man
ønsker det.
   Jeg ved på forhånd at ikke alle
ønsker at betale over BS, men de
kan så bare betale girokortet som de
plejer.

   Tilmelding nødvendig til enten
Mariann eller Annette senest
torsdag den 30.november.

Annette

   Roklubben er optaget lørdag
den 21.oktober 2000.
   ”Gamle medlemmer” som var
ungdomsroere i 1978 holder fest.

   Taget skal renoveres. Der
kommer tagdækker sidst i oktober
måned. Jørgen og Gert står for det.

var meget trætte.
Torsdag 7.
   Startede roningen på vand så
skønt som kunne det kun være
vandvejen til Paradis, men det
ændrede sig på kun ½ time til vildt
og voldsomt med store ”hvide heste”
ovenpå bølgerne. Vi måtte søge land
ved Koroni for resten af dagen i en
meget skøn lagune på stranden.
   Fik lækker frokostmad – kylling
og pasta stegt i trangia. Vi fandt en
kilde med køligt vand. Den blev
hyppigt frekventeret for badning og
opfyldning af drikke-flasker.Da det
blev aften vandrede vi over bjerget
og spiste aftensmad hos Pedro, som
var den lokale bedste taverna. (Den
eneste)
Fredag 8.
   Efter en god nattesøvn fra kl.02.20,
vækkes vi kl 06.55 af 2 fra N.P.
Klubben. Søvndrukkent vandrer
man op til den ”Varme” kilde som
udspringer 100 m fra grenhytten,
med 8 gr. varmt vand for at få sit
lange morgenbad og vågne brat op til
livets realiteter.Vi skal skynde os at
pakke og komme afsted inden vinden
vågner. Vi roer fra Koroni til Lour-
data, store bølger og for hård vind
tvinger os herefter i land.Vi får hen-
tet bil og trailer hjemme fra basen
og benytter køre-turen til at besøge
byen Fiskardo.Vi er tilbage ved basen
ved 20-tiden, hvor vi enes om at
indlogere os til 65 kr. pr. døgn per
person. Endnu en hård dag med store
beslutninger afsluttes kl 02.24.
Lørdag 9.
   Vi bor i Sami i 2 lejligheder ca.
200m fra campingpladsen. Vi enes

om at ro en tur til Andissamos eller
til Flemmings drømmestrand, men
vinden var stadig hård, og vi var
nødt til at vende om da vi nåede ud
til pynten. I havnen i Sami lagde vi
til og spiste is så store som hundige
is. Vi roede i stedet den anden vej,
til Agios Efimia og retur. På vejen
hjem lagde vi til i havnen i Karavo-
milos, hvor nogle af os gik i land for
at købe ind til suppe. De fleste af os
var blevet godt forkølede og trængte
til noget varmt. Efter at have spist
suppe, sov vi lidt. Om aftenen gik vi
på en restaurant på torvet i Kara-
vomilos. Det var særdeles hyggeligt,
og da vi vendte hjemad henad de
små timer, var vi i lettere ”løftet
stemning”.
Søndag 10.
   Ville gerne have været til Itakha,
men det lykkedes ikke af flere
forskellige årsager. I stedet gik vi til
den underjordiske sø Melisana, hvor
vi blev roet rundt. Derefter kom det
sure – bådene var i ugens løb blevet
”lidt” nussede, så det måtte vi gøre
noget alvorligt ved. De blev bragt til
vandkanten, så vi kunne vaske og
rense dem til de efterfølgende roere,
som vi for øvrigt traf i Billund og
Kastrup og kunne fortælle at der
ventede dem en stor oplevelse.
Mandag 11.
   Hjemme igen uden forsinkelse og
andre alvorlige ting, kun med et par
”snotnæser” og lidt halsonde et ømt
ben og nogle myggestik samt en god
brugt ferie.

Torben-Flemming-Lene-
Randi-Henning-Vandy.
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Julehygge i klubben

Diverse v/ Annette



På en ferie på Zakinthos i 1998 –
naboø til Kefalonia – talte vi (Randi
og Vandy) om, hvor det kunne være
dejligt at prøve at ro her og startede
herefter med at undersøge mulig-
heden herfor. Pludselig i slut. nov.
1999 fik vi oplysning om denne tur
til Kefalonia og havde herefter 3
dage til at få 4 andre roere til at sige
ok uden betænkning, så vi kunne
leje 2 både, tilmeldingsfristen var
dengang 1. dec. Dette kom der
følgende oplevelsesrige tur ud af: i
forkortet udgave.
Mandag 4.9.2000
   Vi startede på Greve st. 13.03.
Toget gik i stykker og vi blev derfor
en smule forsinket. I lufthavnen var
alle samlet i vores ”paradedragter”
og vi fik en ”lille en” til halsen.
   Vi landede planmæssigt på Kefalo-
nia, hvorefter vi tog 2 taxi til den
anden side af øen til Sami, hvor vi
fandt DSR’s telte uden problemer.
Campingpladsen var OK. Efter at
have slået telte op i mørke gik vi op
og spiste på campingpladsens resta-
urant. Det blev temmelig sent inden
vi fandt vores soveposer for natten.
Tirsdag 5.
   Efter en tiltrængt nattesøvn, stod
vi op og lavede morgenkaffe og
medens nogle pakkede lejren
sammen gik et par styrmænd ned til
stranden for at få overdraget de 2
både, vi skulle låne. Det var hurtigt
gjort, der var alt, hvad der skulle
være. Ved 11 tiden bar vi bådene ud
og roede sydpå, vi roede ikke så

længe, før vi rundede en pynt, hvor
der bagved var en skøn badestrand,
Andissamis hedder den. Vi hærgede
strandens lille Taverna og fortsatte
sydpå, medens det blæste mere og
mere, og efter en rotur på 24km
nåede vi frem til Poros, medens
uvejret trak sammen.Det var ikke
lige sagen at slå telt op, så vi lejede
2 værelser med bad og toiletter med
bræt. Efter badet fortærede vi en
sværdfisk i hotellets restaurant og
slappede af efter 1ste rodag.
Onsdag 6.
   Ca. kl. 8.00, efter at have sunget
morgensang og traditionen tro
drukket Gl. dansk til, spiste vi
morgenmad i restauranten. Derefter
gik vi i byen for at købe ind til næste
dag, da vi ikke vidste, hvad
morgendagen ville bringe. Her
mødte vi tilfældigvis de andre roere
med traileren. De var på vej til
Katelios, idet det ikke var muligt at
sætte bådene i vandet på østsiden
på grund af vindforholdene. Vi
enedes så om, at Flemming skulle
køre med dem, for derefter at hente
os og bådene, så vi også kunne
komme ud og ro. Vi kørte til Skala,
ca. 3 km før Katelios. Her skulle
være vindstille, men ak- vinden
havde vendt, så vi stred os frem i
høje bølger og strid vind til vi nåede
Katelios, hvor vi fandt 2 små
værelser.Om aftenen spiste vi på en
restaurant i nærheden. Derefter gik
vi op på vores terrasse og drak kaffe
med en ”lille en” til, og så til køjs- Vi

Der arbejdes på at afvikle
styrmandskursus i starten af næste
rosæson. Teoriundervisningen
starter til foråret, og straks efter
standerhejsningen går vi i gang med
den praktiske del. Det er en fordel
at have været på styrmandskursus.
Det giver flere muligheder for at
komme på vandet, når man ikke
skal være afhængig af, om der er en
styrmand til stede, når man møder
frisk og energisk op i klubben. Der
hænger en tilmeldingsliste i
klubben, som man bedes skrive sig
på, hvis man er interesseret.

Det ser sort ud. Festsalen på
Gersagerskolen, hvor vi havde vores
banko, er bygget om i forbindelse
med etablering af 10.klasse skolen.
   Mariann, Harry og jeg var på
besøg hos socialdemokraterne ved
deres første bankospil i dennne
sæson den 15.8. Der er kun plads til
130 i den nye kantine på Gersager-
skolen, og vi skal  som minimun
have plads til 180.
   Efter at have set lokalerne, må vi
konstatere at der ikke er plads nok
til os.
   Jeg har så søgt Krogårdsskolen
(med kopi til børne- og kultur-
fovaltningen)  om festsalen. Efter et
par rykkere fik jeg en mail , med
afslag, da de er en lukket skole og

   For god ordens skyld skal det
nævnes, at for at komme på
styrmandskursus behøver man bare
være frigivet roer. Efter beståelse af
teori og praktisk prøve er det
bestyrelsen som bestemmer, hvem
der skal tildeles styrmandsbeviset.
   Det er ikke et bevis man
automatisk har for tid og evighed,
det er noget som kan inddrages af
bestyrelsen lige som et kørekort.

Mvh. instruktionsudvalget

Vandy

derfor ikke har teknisk service-
medarbejdere om aftenen. (I gamle
dage hed det pedeller)
   Jeg vil kontakte kommunen for at
høre om der er andre muligheder,
eller om de evt. kan ”åbne”
Krogårdsskolen.

Annette

KorttursstyrmandskursusKefaloniatur 2000
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Banko?



Turen startede i godt vejr fra
Kastrup lystbådehavn. Vi var så
heldige at kunne overtage bådene
efter broroningen. Solen skinnede og
det var næsten havblik. Alle var
fulde af forventning til en god tur,
og det kunne ikke gå stærkt nok
væk fra havnen. Vi roede i Greve og
Tune. Asbjørn, Anna og Janus i den
ene båd, og Charlotte, Heidi og Kim
i den anden. Bådholdene var sat, så
benlængder og åretag nogenlunde
passede sammen. Første dags tur
var ikke så lang, kun 16 km, hvilket
jo ikke er noget for en frisk uro’er.
Så var vi i Skovshoved. To friske
uro’ere (Janus og Kim) havde dog
ikke fået nok, så de tog en 5 km
løbetur for at finde en bager. De to
stakler troede at de så også skulle
ud og finde den om morgenen, men
det lykkedes at finde en kiosk/bager
200m væk.
   Næste dag gik turen til
Humlebæk. En lille tur på 25 km. Vi
havde aftalt at bytte både hver dag,
så man skiftedes til at have den
tunge båd. Vi havde en lille frokost i
Rungsted Havn hvorefter vi hastigt
roede videre. Da vi ankom til
Humlebæk Roklub var der tid til et
havbad, hvor vi så en sjælden hvid
hval og tre strandsild. Efter en
ordentlig omgang aftensmad blev vi
(Asbjørn, Kim og Janus) inviteret på
en aften-is. Vi vidste dog ikke at vi
skulle følges med en 4-åres og at
ishuset lå 7,5 km væk. Vi gav 4’eren
ti minutters forspring og tog en lille

kapstart med en 2-åres. De gik død
efter 200 m, hvorefter vi satte
næsen op efter at indhente 4’eren.
Det lykkedes os at lave landgang før
dem! Isene i Mikkelsborg er lige så
store som dem i Hundige. Da vi kom
tilbage til Humlebæk kunne vi godt
mærke at vi havde trukket til.
   Så kom dagen, hvor vi skulle
runde Helsingør og Kronborg. Det
var her vi vidste at vi kunne løbe
ind i de største problemer hvis
strøm og vind var imod os. Heldigvis
var der næsten ingen vind, og
strømmen var med os, så det
lykkedes at finde et hul mellem
færgerne. Frokosten blev indtaget i
Marienlyst, mens solen viste sig fra
sin bedste side. Som supplement til
frokosten blev der indkøbt en stor
vandmelon. På mystisk vis lykkedes
det Asbjørn at stikke sig i hånden
med en brødkniv, da han skulle
skære den i skiver. Med det resultat
at han ikke kunne ro resten af
dagen. Vi var nogle, der mente, at
han gjorde det med vilje. Under
siestaen skulle vi afprøve en
nyindkøbt solcreme. Anna satte en
stor solcremet hånd lige på maven
af Janus, hvorefter han lagde sig til
at sove i solen. Rygterne vil vide at
”hånden” i skrivende stund stadig
kan ses. Det blæste op i løbet af
dagen, og vi nåede forholdsvis sent
til Gilleleje Roklub. Det er en lille,
men godt beliggende ro- og
kajakklub – mest kajakklub. Det
lykkedes os at finde skriverier af

andre GR-roere helt tilbage fra
80’erne.
   Da vi havde 36 km at ro til næste
dag, stod vi tidligt op. Med det
resultat at det for en gangs skyld
var anstrengende at være styrmand.
Det lykkedes i hvert fald Charlotte
at få sig små 20 minutters søvn,
mens roerne styrede på årerne. Vi
holdt frokost ved en lille grillkiosk,
hvor der blev spist af resterne i
køleboksen. Skærekage på rugbrød
med torskerogn er ikke noget man
får hver dag. Efter frokosten gik der
sport i at lave et yderst grumt
udseende firben ud af en humpel
svampet franskbrød og det stedlige
sand. Resten af turen var lang, og
bølgerne tog til, så turen til
Hundested blev ganske
anstrengende. Da vi nåede frem,
stod Janus’ forældre klar til at
modtage os. Vi havde fået overtalt
Inge til at lave en enkel aftensmad.
Men hun mente åbenbart ikke at vi
havde fået ordentlig mad de andre
dage, for hun havde fremstillet et
formidabelt festmåltid. Efter det var
vi mætte og veltilfredse – og trætte!
Vi sov godt den nat, indtil en bruser
pludselig gik igang på fuld knald.
Asbjørn og Kim brugte næsten en
halv time med store lygter og på
listefødder for at finde
gerningsmanden eller –spøgelset.
Men uden held.
   Sidste dag var det planen at tage
til Frederikssund – og hvis vejret
var med – måske til Roskilde. Vi
havde ment, at det var nok med et
kort fra topografisk atlas, men vi
blev klogere... Da vi var ved at gå på

grund 200 meter fra land,
besluttede vi os for at følge
sejlrenden. Inriggere er ikke det
rette fartøj til at spille polo med
kampesten. I bredningen før
Frederikssund blev vi mødt af en
kraftig modvind, og der blev
kæmpet bravt ved årerne for at nå
frem. Vi besluttede derfor ikke at
fortsætte til Roskilde. Vi havde lidt
ventetid ved Frederikssund Roklub,
så vi lavede frokost på trangiaerne.
Pastaretterne blev slugt med god
appetit, men det kneb lidt med at få
den stegte skinke spist. Janus
gjorde hvad han kunne for at få os
til at miste appetitten. Til slut fik vi
fundet sangbøgerne frem for en kort
stund, indtil Erik og Inge kom med
traileren. Vi havde også fået
Susanne til at lægge vejen forbi, så
alle kunne komme hjem.
   Det var en god tur. Hvis vi
fortsætter sådan, skal URO-
afdelingen nok nå Sjælland rundt i
løbet af et par år

Janus og KIB

(Inge har lavet et hæfte med billeder
fra turen, og der vil snart kunne
findes flere billeder på nettet)
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URO-turen 2000


