
Vandy og Henning har
begge bestået livredder-
prøven i Greve svømmehal

Tillykke til begge.

Så fredag den 7.december kl
20-21 starter fredags-
svømningen i Greve
Svømmehal.

Jeg vil gerne på forhånd have
at vide hvem der vil svømme
på fredage, så jeg kan lave
svømmekort. Kontakt mig
eller skriv det på listen i
klubben.

Annette

 NYT
Medlemsblad for Greve Roklub

December 2001

Søndag den 9.december kl. 14-
17 hygger vi i klubben med
gløgg, æbleskiver og
saftevand.

Tilmelding nødvendig til
enten Mariann, på listen i
klubben eller til Annette
senest tirsdag den
4.december.

Annette

Sidste nyt Julehygge
i klubben

AKTIVITETSPLAN
December - Maj

December
ons. d. 5. JuleBanko
søn. d. 9. Julehygge i klubben klokken 14-17.
lør. d. 15. Julefrokost i klubben klokken 17.

Januar
ons. d. 9. Banko

Februar
ons. d. 6. Banko
lør. d. 23. GR fylder 30 år. Det fejres i klubben med kakao og

lagkage klokken 15.

Marts
ons. d. 6. Banko
søn. d. 10 Ordinær generalforsamling i klubben klokken 10.
søn. d. 24. Roklubbens Venner holder ordinær

generalforsamling i klubben klokken 10.

April
ons. d. 4. Banko

Maj
ons. d. 1. Banko

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



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
Susanne Pedersen, Karlslunde Mosevej 22, 2690 Karlslunde 46 15 19 49
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, Lundager 33, 2670 Greve 40 93 95 35

Sekretær/trailer
Benny Thomsen, Karlslunde Mosevej 22, 2690 Karlslunde 46 15 19 49

Forvaltere
Materialeforvalter
Dan Petersen, Bækmosen 20, 2670 Greve 43 69 06 81

Husforvalter
Dan Petersen, Bækmosen 20, 2670 Greve 43 69 06 81

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

Kasserer
Gert Juul, Kollundsvej 17, 2770 Kastrup 32 51 80 58

Klubbens telefon: 43 60 19 15
Redaktion for GR-Nyt
Kim Boyborg, Bjerggården 20 3. mf, 2635 Ishøj 26 14 76 16
mail kim.boyborg@get2net.dk

Deadline for stof til næste nr.: 22. februar
http://hjem.get2net.dk/greveroklub

Det er nu muligt at tilmelde
sig Greve Roklubs nyhedsbrev,
leveret direkte i din
elektroniske postkasse eller til
din mobiltelefon.
   Nyhedsbrevet har ikke
nogen fast udgivelsesdato,
men udgives i forbindelse med
arrangementer og ture når
disse slås op i klubben.

Om vinteren er der
kajakroning for de erfarne
roere. Havet er koldt og man
må være særlig opmærksom
på sin beklædning for at
færdes alene på vandet.
   I vinterhalvåret arrangeres
der minimum en gang hver
måned en tur til de køben-
havnske kanaler eller til
Hvidovre i forbindelse med
Havneræs og Julefræs.

Ofte også før de slås op på
opslagstavlen i klubben.
   Dette er din chance for at
være på forkant med alt hvad
der sker i klubben!
   Tilmeldingen sker på
hjemmesiden fra klubbladets
side.

KIB

Datoerne for (f)ræsene og
øvrige arrangementer ses på
opslagstavlen nede i klubben.

   Resultaterne fra de første
(f)ræs kan ses på københavner
Kredsens Hjemmeside.
www.kbhkajakkreds.dk

Mvh
Hans Leed
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Elektronisk nyhedsbrev

Vinterroning - kajak



at pakke sammen efter morgen-
mads-ta’selv-bordet ved floden og
komme afsted.Vi kom hurtigt ned i
bådene, og så afsted til Douelle igen.
på vejen hjem spiste vi vor med-
bragte frokost sammen med fransk-
mænd fra en flodpram, en ged og et
får. Da vi nåede tilbage til hotellet,
gik nogle tur inden vi skulle spise til
aften i restauranten. Derefter hygge
på værelset med en ”lille én” og så
go’nat igen.
8. september
Efter at have pakket bådene dagen
før var vi parate til at starte turen
mod Danmark kl. 10.30. Det var lidt
problematisk at finde et overnat-
ningssted. I Senlis nord for Paris
var der ingen ledige værelser. Ved
hjælp af en Falck station og deres
telefonbøger og vejledning lykkedes
det kl. 22 at få en god seng i
Compiègne og noget at spise på
Buffalo Grill som lå modsat hotellet.

9. september
Afgang fra Compiègne kl 9.
Morgenmaden indtages på en
rasteplads. Derefter kurs mod
Belgien i regnvejr og 15 gr. En del
besvær med at finde gennem
Ruhrdistriktet, men kører ind i
Dülmen kl. ca. 19, hvor vi fandt god
mad og gode værelser.
10. september
Op 6.30 for at vække de andre.
Morgenmad 7.30 og afsted i
regnvejr. Frokosten bestod af en
bockwurst ca 60 km før Lübeck.
Fortsatte hjemad mod færgen i
Puttgarden mod gl. Danmark i koldt
blæsende regnvejr. Var hjemme på
bopælen ved 20-tiden, trætte og
mætte af oplevelser og ca. 4000 km
på landevejen og 120 roede km på
floden Lot.

Lene, Randi, Claus, Flemming,
Henning og Vandy

Ordinær
generalforsamling 2002
holdes søndag den 10.marts
2002 kl. 10 i klubhuset.
   Dagsorden iflg. vedtægter.
   Punkter til dagsordenen
indsendes senest 14 dage før
til undertegnede.

   Der vil efterfølgende være
frokost.

HUSK
Husk at se på tavlen (eller
på vores hjemmeside)
om arrangementer
meddelelser, aflysninger
og andet.

Diverse v/ Annette

Huuurra - Hurrrra
GREVE ROKLUB FYLDER 30 ÅR

lørdag den 23. februar 2002

Kl. 15 er der kakao og lagkage i klubhuset.

Bestyrelsen
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30. august
Torsdag morgen, meget tidligt,
startede 6 friske roere med kurs
mod Puttgarden. Vi skulle ned til
floden Lot som ligger i Sydfrankrig.
Vi havde håbet på at nå til Frankrig
første dag, men da vi var nået
næsten igennem Belgien, var vi så
trætte, at vi trængte til natlogi. Der
var dog ingen ledige hotelværelser i
de små byer vi gennemsøgte, men
heldet var med os. Vi rendte ind i et
Belgisk ægtepar som prøvede at
hjælpe os med hotelværelser, men
da det var umuligt, inviterede de os
alle hjem for at overnatte. De sagde,
de havde en del tomme værelser, vi
kunne låne, for deres børn var ikke
hjemme for øjeblikket. Denne
gæstfrihed blev et af turens
højdepunkter. Vi glemmer aldrig
Colette og Louis, de tryllede
lynhurtigt en let anretning på
benene, og snart sad vi i deres store
spisekøkken og smagte på Belgiske
specialiteter, som vi nød sammen
med god vin.. Aftenen sluttede med
et spørgsmål fra Colette, om
hvornår det passede os at få
morgenmad og så tørnede vi ind på
sengene og fladede helt ud.
31. august
Blev vækket kl. 7.00 hos den
Belgiske familie i Nivelles og fik
lækkert morgenbord kl 8 og kørte
9.20 med kursen mod Paris. Den
inderste ringvej før Paris blev brugt

med mange nerver på fra den
bageste bil, som skulle følge trop
uden at blive væk. Det lykkedes at
komme rundt om Paris i silende
regn uden at køre forkert og uden at
blive hægtet af. Turen gik herefter
mod Orleans og videre til Mercure
hotel i Brive, hvor vi overnattede og
spiste en god middag. Dagen slut-
tede ca. kl 24 ca 100 km fra Cahors.
1. september
Vi kørte fra Brive tidligt om mor-
genen. Vi skulle til lørdagsmarkedet
i Cahors ligesom Dronning Mar-
grethe. Cahors er en forholdsvis stor
by – stort grønt-, frugt og kødmar-
ked – kun lidt ”klude”-marked.
Derefter fandt vi campingpladsen –
slog teltene op, hvorefter vi kørte ud
for at lede efter et sted vi kunne
sætte bådene i, da vi ikke syntes den
aftegnede strækning var lang nok til
hele ugen. Hen på formiddagen
startede roningen på le Lot. Utrolig
smukt område. Høje, høje bjerge og
masser af vegetation. Om eftermid-
dagen nåede vi til campingpladsen.
Her begyndte vi at forberede den på
markedet indkøbte mad (melon
m/skinke, kalvekoteletter m/gåse-
leverpostej og til sidst frugt) Uhm!
Sent på aftenen gik vi til ro i vore
soveposer.
2. september
Op søndag morgen kl. 7.30 til meget
diset vejr, men solen kom efter-
hånden og lejren blev pakket efter

morgenmaden. Den ene bil blev kørt
til Vers og da mandskabet igen var
samlet, kom bådene i vandet. Ca. 20
dejlige km i sol, roligt varmt vand og
med 5 sluser. De 3 ½ sluse var vi
heldige at komme med de lidt større
feriebåde ind i, så de lavede arbejdet
for os. Efter endnu et godt måltid på
restaurant i Vers var det sengetid.
3. september
Som sædvanlig  tidligt op i Vers.
Morgenmad på feltmaner og teltene
pakkes. Bilerne køres til Cahors
camping. En dejlig solskinsdag i
bådene, 4 sluser passeres i dagens
løb. Frokost i det grønne med floden
glidende forbi. Savanac tages i
nærmere øjesyn og en is spises på
torvet. Fremme ved Cahors Cam-
ping kl. 19. Halvdelen af gruppen
spiste let og går tidligt i seng. Natte-
ravnene tager til Lamagdelaine og
spiser på stjernerestaurant. Deref-
ter hjem og ordner verdenssituatio-
nen langs floden med en cognac.
4. september
Pakkede telte sammen på camping-
pladsen Rivière de Cabessut udenfor
Cahors. Frokosten blev indtaget i
Pradines med en ged som nabo og
fortsatte derefter til Douelle, hvor vi
overnattede på L’Auberge du Vieux
Douelle. Bådene lagde vi på et lille
stykke flodbred lige ud for hotellet.
De lokale forsikrede at vi ikke skulle
frygte for højvande, men vi bandt
alligevel bådene fast.
5. september
Afgang fra Douelle efter morgen-
maden med kurs mod Caix. Vi skul-
le besøge Prins Henrik og Margre-
the. Da vi var ud for vinslottet, ledte

vi efter en bro, vi kunne lægge til
ved, men der var kun nogle rådne
brædder, hvor der engang havde
været en bro. Vi lagde dog til
alligevel og fik skubbet og hevet
damerne i land. Vi syntes det var en
for ringe bro for en kongelig og vil
påtale det, når vi træffer Prinsen.
Vinslottet Caix er nydeligt, vi tog
nogle billeder ind af gitterporten og
var en tur i souvenirbutikken, hvor
man også kunne købe hans vin.Vi
var så heldige at komme den dag,
hvor vinen skulle tappes på flaske.
Det var interes-sant at se. Det
foregik ved hjælp af et transpor-
tabelt vintapperranlæg på en stor
lastbil. Efter besigtigelsen roede vi
videre til selve byen Caix – der var
en ordentlig anlægsplads.
Hjemturen forløb glat og behagelig,
vinden var selvfølgelig vendt, så vi
også havde modvind hjem til
Douelle – og hvorfor var Prins og
Dronning ikke hjemme når Vi kom,
tja, de var et smut i Køge for at åbne
en udstilling af skitsesamlinger.
6. september
Morgenmad på kajen i Douelle, og
derefter roede vi tilbage til Cahors,
hvor vi lagde bådene ved den
stedlige roklub. Randi og Vandy gik
en tur i Cahors by. Vi andre tog en
taxa til Douelle, nogle hvilede sig og
vi gik ned kl 20 og spiste på den
lokale fra anno 1515.
7. september
Vi skulle hente vore både ved ro-
klubben udenfor Cahors denne
morgen. Taxaen, som vi havde
bestilt dagen i forvejen, kom for
tidligt, så vi fik pludselig travlt med
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Dagbog fra turen til LOT i
Sydfrankrig 30.8. – 10.9.2001



Viggo Petersen Auto A/S i Køge har pr. 01.11.01 overtaget Titan Biler A/S i
Ringsted, og har i den anledning - i Lørdagsavisen den 10.11.01 - udskrevet en
konkurrence som de kalder "fire med styrmand". I roerkredse ville det
naturligvis kaldes "firer med styrmand".

Ved gennemlæsning af annoncen så jeg, at det ikke drejede sig om roning, men
om tovtrækning. Fire mand skal trække en bil 100 meter på tid, mens en (lille)
styrmand skal sidde bag rattet.

Annoncen lover "store kontante præmer til de bedst placerede" - og det tændte
jeg på. Klubben kan jo altid bruge kontanter.

Fluks gik jeg i gang med at ringe til folk, og fik rimeligt hurtigt sat et hold.
De skulle være stærke og de skulle være vindertyper. Efter lidt telefoneren ud
i kredsen blev holdet sat:

Leo
Jes
Asbjørn
Bjarne

Styrmand: Anne Lise (46,5 kg)

Reserver:
Henning
Christian

Det foregår hos Viggo Petersen A/S, Volvo/Renault, Tranevej 2, 4100 Ringsted
den 1. december 2001 kl. 10.00.

Skulle vi være så gode at gå videre til semifinaler/finaler, foregår de samme
sted søndag den 2. december kl. 12.00.

Kom i klubdragter og giv vores fightere en hånd.

Nærmere om koordinering af kørsel: Kontakt Dan/Anne Lise: 43 69 06 81
/dan.petersen@interspace.dk

Tovtrækning i Ringsted 1/12 2001

Greve Roklub


