
Lørdag den 9.12 holdt vi julefrokost.
Vi var 28. Festudvalget havde
uddelegeret hvad vi hver især skulle
have med af madretter, og vi fik som
vi plejer, alt for meget at spise. Vi
havde hver en pakke med som vi
spillede terninger om, og rendte

 NYT
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rundt og ”stjal” fra hinanden, det
var som sædvanlig sjovt. Vi sang
flere julesange, som Vandy spillede
til.
   En rigtig hyggelig og sjov
julefrokost i klubben.

Annette

Julefrokosten 2000

AKTIVITETSPLAN
Januar-April

Januar
ons. d. 3. Banko

Februar
ons. d. 7. Banko

Marts
søn. d. 4. Ordinær generalforsamling kl. 10.00.
ons. d. 7. Banko
søn. d. 11. Vennernes ordinære generalforsamling kl 10.00.
fre. d. 16. Deadline for GR-Nyt

April
søn. d. 1. Svømmeprøve i Greve Svømmehal kl 15-18.
ons. d. 4. Sidste BANKO!
lør. d. 7. Korttursstyrmandskursus i klubben kl 9.00

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.

En samling glade ungdomsroere til julefrokost



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 32 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.: 16. marts

Det er ikke enhver roer,
der ved...

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

at Kathryn rejser hjem til
Australien 12. januar,

at Hans strøg standeren, samt

at man skal have hjulpet til ved
banko 3 gange for at komme
med til bankofesten.

Søren Johansen,
der blev

60 år 31.12.2000

For dem der ikke kan svømme om
mandagen, hvor vi har vores
officielle svømning - er der nu
mulighed for at svømme om
fredagen fra kl. 20 – 21.
   Greve svømmehal har stillet det
midterste bassin til rådighed for os,
under betingelse af at vi selv har liv-
redder med. (samme betingelser som
om mandagen, hvor vi svømmer
sammen med 4 sejlklubber og deles
om udgiften til livredder).
   Michael Rothmann og Henning
Christiansen har stillet sig til

rådighed (uden betaling) som vores
livreddere om fredagen. De har
begge taget den officielle bassin-
prøve i Greve svømmehal (som
Greve Roklub selvfølgelig har
betalt).
   Kontakt mig hvis du gerne vil med
på fredagsholdet, tlf. 43 90 22 66.
Eller kom derop, jeg svømmer selv
på det hold. Hvis du ikke lige kan
finde mig, så spørg i informationen.

Annette
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Svømning

Ønsker vi til



Motionsrummet
er stort set færdigt. Mogens Wulff
har brugt en hel del tid på det. Vi
kunne afse 2.000 kr. til færdig-
gørelsen og Mogens har blandt
andet været ude og købe nyt lino-
leum, som han har lagt på. Og resul-
tatet er meget fint. Bare vent til I
ser det. Rummet virker større end
før og der er god plads, fordi kajak-
ergometret er kommet ud i bådhal-
len. Der står det fint og alle os der
bruger det, kan sagtens sidde der
ude, selvom det er koldt. Vi holder jo
varmen ved at ro.

Fremover skal man have
rene, tørre sko på i

motionsrummet!

Husk at glideskinnen på
roergometrene skal tørres af efter
hver eneste brug. Der ligger et
håndklæde til det samme.

   Ved julehyggen søndag den
3.12 var vi ca. 25 til gløgg, æble-
skiver og saftevand/sodavand. Det
er dejligt, at så mange kan afse tid
til at være med i denne vores
tradition.

   Taget er færdigrenoveret. Det
var en stor omgang og en udgift på
kr. 85.000,-.

   Folkeoplysningsudvalget har
her i december 2000 bevilget Greve
Roklub kr. 4.500,- til dækning af
merudgift ved indkøb af kajak-
roergometeret.

   Ved standerstrygningen var vi
ca. 20 roere til morgenmad og
gl.dansk og efterfølgende blev broen
taget op, der blev pudset vinduer,
gjort rent i hytten, ryddet op i båd-
hallen, terrassen gjort vinterklar, og
alle blomsterkasser kasseret. Ny
aktivitet i klubben ”ordne have”,
dvs. ukrudt og buske blev klippet
ned/beskåret, både rundt om huset
og ned langs fliserne. Der blev
ryddet op i brædderne på siden af
huset, Den gamle sculler kom ”i
kælderen” sammen med broen og
hænger nu nede under huset. Kl. 13
var vi færdige, og der var bare så
flot alle vegne. Der blev holdt tale og
Hans strøg standeren. Derefter var
vi ca. 25 til en velfortjent frokost.
Mariann havde lavet en dejlig gry-
deret, og vi fik posekartoffelmos til.

Jeg lærer vist aldrig ikke at sige
aldrig. En ting var sikkert, jeg
skulle aldrig i kajak i Københavns
havn, der har jeg ikke noget at gøre.
(Jeg tør ikke)
   Men jeg elsker vores klubture. I
juli bladet stod, at denne tur var den
30.9, så det havde jeg regnet med.
Så ser jeg på opslag i klubben at det
blev den 1.10, hvor jeg skulle noget
andet, så jeg havde et problem. Det
ender med, at jeg melder afbud til
det andet, men får meldt mig til her
en dag for sent, så Lene havde
bestilt både til 11 i SAS, og så kom
jeg til at sige at jeg da bare kunne
tage havkajakken og både Henning
og Mogens der begge er kajak-
instruktører var jo med.
   Og sådan blev det.  Jeg har fået
mit eget kajakstativ til bilen, så
Harry og jeg tog Vægten på taget og
så afsted til København .
   Vi roede ud fra SAS, 1 fire-års, 2
to-års og Vægten med mig i med høj
pagajføring. Det blæste pænt og der
var nogle gode bølger. Man er ikke
stor i en robåd, men tro mig man er
meget lille i en kajak i så stor en
havn.
   Det var dejligt at ro i kanalerne
ved Christiansborg. Lige inden vi
skulle ud i havnen igen tog vi en
drikkepause. Vi aftalte med Kim,
Asbjørn, Charlotte, Kathryn og
Mogens at de roede over til den
anden side af havnen og ventede
der. Derefter aftalte vi at jeg roede
over til de andre,

hvilket jeg gjorde. Deres båd var lidt
utæt, så de måtte tømme den for
vand. Mogens stod oppe på kajen, så
jeg kunne se hvor de lå, og jeg
ventede med at ro ind, til Mogens
havde set de to andre både gå ud, og
jeg gik her ud fra, at de havde tjek
på mig. Vægten er jo knaldgul, og
jeg havde min egen kajakvest på,
der også er gul.
   Mogens og jeg skiftede båd, så han
roede kajak igennem Christians-
havns kanal og op til Langelinie,
hvor vi skulle spise frokost. Vi andre
roede ud i havnen, hvor vi over-
hovedet ikke kunne se de to andre
både. Så vi roede stærkt op til
lystbådehavnen ved Langelinie (vi
kunne havde vundet en kapronings-
konkurrence med den fart vi havde
på). Harry havde stået med sin
kikkert og set os, og undret sig over
at vi racede afsted.
   Ved lystbådehavnen var der ikke
spor af de to andre både. Og vi
vidste med sikkerhed at vi ikke
havde overhalet dem. Så vi undrede
os, og som tiden gik begyndte jeg at
blive lidt urolig, men endelig kom de
til syne. De havde da bare været en
tur i Nyhavn??.
   Så kom Mogens i kajakken som vi
havde aftalt, og så var vi alle samlet
igen incl. Harry. Vi spiste frokost og
gik en tur hen til Langelinie for at få
is, og til Lene’s og min store
glæde,var der kommet en ny isbod
med STORE is.

Københavns kanal-turen
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Diverse v/ Annette



   Så tog vi rundt om Langelinie, og
ind gennem Søndre Frihavn. Vi ville
gerne have været rundt om
Trekroner, men det blæste alt for
meget.
   Derefter skulle vi krydse havnen
og 4-åres’en strøg bare derover. Og
der begyndte jeg at kunne mærke
adrenalinet. Der var store bølger der
kom fra alle sider, det blæste og jeg
kikkede til begge sider flere gange
for at komme over, når der var fri
passage. Der var en flyvebåd langt
ude til venstre, og en redningsbåd
ude i yderhavnen og intet fra højre
side. Så jeg piskede afsted. Da jeg
kom ud i midten, så jeg pludselig
hele 3 havnerundfarter på min højre
side, og de havde fart på.
   Den store redningsbåd var også
kommet temmelig nær.
   Da nåede jeg at tænke, at det her
kan gå galt. Men så drejede
redningsbåden og stoppede lidt op
med siden til mig, de to mand i
styrehuset nikkede og smilede til
mig. Så jeg kom sikkert over mod
Nyholm, og hen til Holmen til de
andre. Her holdt vi en lille
kaffepause sammen med Harry, der
kom i bil.
   Derefter tog vi ind i Christians
Havns kanal, og det var så hyggeligt
at ro der.
   Vi holdt en lille pause ved
Christianskirken, og så gik det
tilbage til SAS. Det blæste ikke så
meget mere. Jeg var dog blevet en
smule træt i armene, så den sidste
kilometer var med lav pagajføring.

Det er ikke sidste gang jeg tager til
Københavns havn i havkajak. Det
var en udfordring, som jeg er glad
for, at jeg tog.

Annette

Redaktøren tilføjer:
   På turen deltog Asbjørn, Kim,
Charlotte, Kathryn og Mogens Wulff
i en ’ungdoms’-firer; Annelise,
Ingelise og Henning i den ene to-
årers; Flemming, Gert K og Lene i
den anden to-årers og Annette i
havkajak. Harry var landevejsroer.
   Turen blev skrevet til 18 km.
   I Langelinie lystbådehavn
lykkedes det os for en gangs skyld at
komme til at bruge toilettet. Det
plejer ellers at være låst.
   Ved Holmen tog vi en lille
afstikker op i en kanal, der
desværre var blind.
   I Christianshavn Kanaler lagde vi
som sædvanlig til overfor
Ovengaden Nedenvande (tror jeg
nok) lige ved skiltet ’Fortøjning
forbudt’.

   Billeder fra turen kan ses på
hjemmesiden under
’Langtursroning’ -> ’Københavns
kanaler’. De skifter selv.

KIB

holdes søndag den 4.marts kl. 10 i
klubhuset.
   Der vil efterfølgende være frokost.
   Dagsorden iflg. vedtægter.

Roklubbens venner indkalder til
ordinær generalforsamling søndag
den 11. marts 2001 kl. 10 i
roklubben.
   Dagsorden iflg. lovene.
   Efter generalforsamlingen er
vennerne vært ved en frokost.

   Punkter til dagsordenen indsendes
senest 14 dage før til undertegnede.

Annette

   Tilmelding:
senest mandag den 26. februar 2001
til Mariann på tlf. 43 90 19 04 eller
Jørgen Glindø på tlf. 43 90 31 09

Annette
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Ordinær generalforsamling 2001

Roklubbens Venners ordinære
generalforsamling 2001

⇓⇓⇓⇓

Der er altid
⇒⇒⇒⇒                    PLADS                   ⇐⇐⇐⇐

til et indlæg til!

⇑⇑⇑⇑



Som nævnt i tidligere bladudgivelse
afholdes korttursstyrmandskursus
her til foråret. Det bliver den 7.
april kl. 9 i klubben. Vi afvikler
teorien før standerhejsningen og den
praktiske del af kurset når vi kan
komme på vandet. Dem der ikke har
skrevet sig på listen som hænger i
klubben, kan bare kontakte mig og
tilmelde sig.

   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.

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.

mvh. instruktions-udvalget
Vandy.
tlf:    4615 1045
mail:  boyborg@mail.tele.dk

Det er hermed officielt – Greve
Roklub har haft et rekordår!
   Vi er tæt på de 12.000 kilometer,
og selv om de 495 kilometer er roet
af gæster, har vi alligevel roet
markant mere end de sidste 5 år.
   Der er blevet roet 32% mere kort-
tur, 5% mere langtur og 43% mere
kajak mere end sidste år. Til
sammenligning kan det siges, at en
klub som Køge har roet 15.230 km.

Så har vi fået afklaret vores
lokaleproblemer. Vi har fået stillet
festsalen på Krogårdsskolen til
rådighed, og det er vi meget glade
for. Vi har fået den første onsdag i
hver måned.

   Især ungdomsafdelingen har haft
et aktivt år med næsten 50% af
samtlige kilometer.
   Og så et lille grynt fra optælleren.
Det er vigtigt, at folk skriver sig i
logbogen med korrekt og let læseligt
navn. Det vil sige fornavn OG
efternavn. Eller i hvert fald fornavn
og initialer. Det gælder specielt
Jørgen’er, Mogens’er og Michael’er.

KIB

   Der er holdt 3 bankodage. Den
1.11 og den 6.12.2000. Og d. 3.1
2001.
   De næste spil er 7.2 - 7.3 og 4.4
Se vor hjemmeside om banko.

Annette

RostatistikkenKorttursstyrmandskursus 7. april

               8  5

Banko!
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NAVN korttur langtur sculler kajak i alt NAVN korttur langtur sculler kajak i alt
Kim Boyborg 496 375 44 166 1081 Katrine Illerup 81,5 81,5
Asbjørn Adsersen 426 375 3 266 1070 Michael Jørgensen 13 57,5 70,5
Charlotte Christensen 263 291 159 713 Susanne Pedersen 62 6,5 68,5
Hans Leed 3 699 702 Søren Johansen 63 63
Vandy Boyborg 454 193 24 671 Anne Sabro 60 60
Annette Knoth 194 270 99 563 Leo Fugl 60 60
Randi Boyborg 272 274 546 Maria Jankowski 16 39 55
Anna Laybourn 224 256 1 7 488 Gert K Hansen 35 18 53
Janus Rasmussen 184 214 398 Palle Blak 51 51
Henning Christiansen 104 99 126 329 Alex Jankowski 41 4 45
Helmut Stark 260 66 326 Mia Bjørnson 39 39
Nikolaj Tørring 111 208 319 Gunnar Bjørnson 37 37
Zach Østerbro 100 209 309 John Rothmann 35 35
Lene Petersen 163 128 291 Rene ?? 30 30
Heidi Sørensen 120 135 3 258 Michael Due 22 22
Helle Jankowski 70 57 122 249 Harry Knoth 19 19
Flemming Mørkholt 150 91 241 Jørgen Søby 19 19
Bjarne C Mortensen 172 40 212 Jes Hansen 14 14
Kathryn Rutherford 48 82 81 211 Susanne Rothmann 12 12
Pia Boyborg 178,5 5 183,5 Conny Kümpel 7 7
Mogens Ellegård 160 160 Jette Blak 7 7
Karina Grøn 88 59 147 Nadia Christiansen 7 7
Mogens Wulff 78,5 47 12 5 142,5 Belinda Ersgaard 5 5
Rasmus Petersen 44 89,5 133,5 Rasmus Klaris Jensen 5 5
Annelise Christensen 108,5 18 126,5 Ann-Karina Ahlgren 4 4
Allan D Pedersen 69 48 117 Bent Ahlgren 4 4
Anne Juul Skjerk 99 7 106 Lars Rydskov 3 3
Ingelise K Hansen 88 18 106 Edel Buchtrup 1 1
Jens Revall 98 98 Inger Jørgensen 1 1
Gert Juul 96,5 96,5 Lars Kira Larsen 1 1
Mads Langberg 90 90 Willy Buchtrup 1 1
Jørgen Glindø 17 66 83 Gæster 486 9 495

I alt 6073,5 3113 73,5 2682 11942


