
Som en kanin oplevede det
Greve Roklub havde inviteret til 2
rokurser i weekenderne 12-13 maj
og 19-20 maj. Som kanin kunne man
vælge mellem en af weekenderne,
med den ydmyge målsætning at
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blive frigivet kanin efter én
weekends kursus.
   Som et supplement til kurset blev
alle kursister inviteret med til
Roskilde for at prøve robassinet.

Kaninkursus

AKTIVITETSPLAN
Juni-Oktober

Juni
lør. d. 23. Sankt Hans fest med grill og aftenroning.
23. - 1/7 Årets ferielangtur. I år går turen rundt om Samsø.

Juli
22. - 26. URO-ferielangtur. Vi fortsætter Sjælland rundt.
søn. d. 29. Tur til Saltholm/Flakfortet.

August
lør. d. 4. Kanindåb.
søn. d. 5. Familietur til Middelgrundsfortet.
fre. d. 24. Deadline for GR-Nyt september.
25. - 26. Weekendtur til Bøgeskoven.

September
15. - 16. Gninor-pak
lør. d. 22. Tur til Københavns Kanaler.

Oktober
søn. d. 14. STANDERSTRYGNING

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

Trine og Sabrina under instruktion ude på bugten



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, Ågården 47 3mf, 2635 Ishøj 43 54 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, Engvej 4, 2690 Karlslunde 46 15 10 45
mail kim.boyborg@get2net.dk

Deadline for stof til næste nr.: 24. august
http://hjem.get2net.dk/greveroklub

Det er ikke enhver roer,
der ved...

at Randi kørte tøserunden for 5.
år i træk,

at Søren, Annette og Trine kørte
Sydkystløbet på rulleskøjter,

at Jørgen og Kim er blevet B-
niveau instruktører,

at Kim er blevet kajakinstruktør,

at Harry og Annette den 20. maj
blev bedsteforældre til en lille
pige, samt

at traileren er reserveret til
ferielangtur til Frankrig fra 29.
august til 10. september.

Mariann K. Hjertoft
med 25-års jubilæet 1. juli 2001

Arbejdsweekend
Dan havde kaldt til arbejdsweekend,
så vi var nede og male bådhallen
færdig og ellers rydde op. Køkkenet
og damernes toilet blev også malet.

VELKOMMEN
til alle vores nye medlemmer. Jeg
håber at i vil falde godt til i klubben.

Svømmeprøven 1. april
gik fint. I alt 53 fik taget deres
prøve denne dag. Jeg havde så travlt
med at notere og fordele
svømmeveste, hjælpe til ved kajak-
ker og tale med flere, at jeg ikke selv
nåede at svømme. Først i påsken fik
jeg taget min prøve og det var inde i
DGI-byen.

[Hvis der er andre, der mangler
at få taget svømmeprøve kan det
gøres i en hvilken som helst svøm-
mehal, man skal bare have en
livredder til at skrive et bevis på, at
man har svømmet. Det er 300m +
100m med vest for inriggerroere og
600m + 100m med vest for kajak-
roere. Veste kan lånes i klubben,
men hvis man vil gøre det nemt for
sig selv, skal man gå i Greve Svøm-
mehal. Der har de (rene) veste
liggende KIB ]

Rosportens dag
På rosportens dag den 19. juni
havde vi roskole. Vejret var dårligt,
så den blev holdt i Køge Havn. Jeg
indberettede til DFfR hvor mange
roere, der havde været på vandet, og
hvor mange kilometer de tilsammen
havde roet. Desværre vandt vi ikke
noget

Lions Club i Greve
Og nu hvor vi er ved det. Lions Club
har i anledning af deres 35-års
jubilæum bevilget os kr. 5.000 til
hjælp til en havkajak.

Vores nye dobbeltkajak blev
døbt ”Vandmanden” af Paul Prescott
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Ønsker vi til

Diverse v/
Annette



Så er der kommet et
forum på hjemmesiden.
Det har indtil videre tre
rum: Et til bestyrelsen,
hvor man kan skrive
beskeder eller spørgsmål
til bestyrelsen. Et til
hilsener til klubben eller
medlemmer. Det kan
være alt fra feriehilsener
til kommentarer om den
sidste herlige aftentur.
Og så er der UROernes
rum, hvor UROerne
regerer ubestridt.
Det er ikke meningen at forummet
skal erstatte telefonen eller
samtalen i klubben, men nogle
gange kan det være rart at ”lægge”

Lørdagsunderholdning i Greve
Center
Vi havde tilmeldt os quiz mellem
foreninger. Der blev ringet fredag
kl. 19 om vi kunne stille op næste
dag kl. 12. Puha. Men det kunne vi
med Bjarne og Benny, der vandt
1.500 kr. og gik videre til næste
lørdag, hvor de også vandt 1.500 kr.
Altså i alt 3.000 kr. til klubben.
Jubii.

Standerhejsning
Vejret gjorde at broen ikke nåede at
blive helt klar. Men vi kunne da

en besked eller hilsen, som andre så
kan læse og besvare, når de får tid.

KIB

bruge den. Den er helt klar nu. Der
blev gjort rent og muget ud så det
var en fornøjelse. Randi hejste
standeren. Derefter var der frokost.

HUSK
at se på tavlen om arrangementer,
meddelelser, aflysninger og andet.
Vi kan ikke få alt i bladet, da det
kun udkommer 4 gange om året.

[Men de fleste ting kommer på
nettet - og ofte en del hurtigere end
bladet.

KIB.]

Turen til robassinet i Roskilde var
fredag den 11 maj.

   Fredag den 11. maj var vi ca to
potefulde (ca 10) kaniner som mødte
op i klubhuset. Vandy og Susanne
tog pænt imod os. Turen gik til
Roskilde. Her blev alle kaniner,
under kyndig vejledning af vore to
instruktører ”tæsket” igennem de
elementære teknikker ud i
rosporten. Vi blev vejledt i korrekt
siddestilling, at skive åren, ikke at
misbruge sine håndled, en lige ryg
og meget meget mere.
   Vandy var ikke helt sikker på om
han ville tage ordet ”røv-roning” i
sin mund, der var jo op til 4 kaniner
under 15 år. Den ældre generation
fik lært hvad røv-roning er, og
hvorfor det ikke er hensigtsmæssigt.
   Vandy fik lært, at den yngre
generation kender til langt værre
ord end røv….. .
   Lørdag den 12 maj mødte stort set
de samme to potefulde op til
instruktion i klubben. Klubforman-
den Annette bød os alle velkommen,
og vi følte os allerede meget
velkommen i klubben – alle tiders.
Vandy og Susanne stod herefter for
rundvisning i klubbens faciliteter.
   Instruktionen tog fart. Vore to
hoved-instruktører fik hjælp af
diverse ”hjælpe-instruktører”.
Inriggerens opbygning og
regler om håndtering af materiellet
blev gennemgået. Lene gav et
indslag om sikkerhed og rednings-
veste. Vi blev alle klogere på hvad
der er for og agter samt styrbord og
bagbord. Der kom en hel masse

”frække” ord som klinkbygning,
skvatbord, forluge, spændholt mm.
på bordet. Ja-ja vi kaniner skal nok
få det lært, men hav tålmodighed
med os her i starten. Så længe vore
ører er lange skal vi nok lytte efter,
så bliv endelig ved med at fylde
visdom på os...
   Vi kom også på vandet om
lørdagen. Det var skøøøøønt. Solen
skinnede og bådene gled gennem
vandet til lyden af rytmiske smæld
fra årerne, når de blev skivet i gaf-
len. Nå ja. Bådene gled nok ikke så
hurtigt og når sandheden skal frem,
var det småt med det rytmiske.
Instruktionen kunne fortsætte på
vandet. Vi fik lært en masse kom-
mandoer og som tiden gik, begyndte
bådene også at glide i vandet.
   Alt for hurtigt blev det tid til fro-
kost, vi måtte op på land og tilbage
til klubhuset igen. Frokosten blev
indtaget og efter at vi havde sundet
os lidt, kom bådene i vandet igen.
   Igen var det skøøøøønt. Både
Annette, Vandy og juniorkaninerne
nød det. Det er svært at sige hvem
der nød det mest, for junior-
kaninerne smilede over hele fem-
øren og de fik lært kommandoer og
manøvrer til den store guldmedalje.
Vi seniorer fik også vor sag for.
Susanne hundsede rundt med 4
kaniner i en 4ér og Lene hundsede
med 2 stk. Dagen var forbi alt for
hurtigt. I solskinnet og med
kompetent instruktion kunne vi
kaniner slet ikke få nok. Dagen
sluttede med en lektion i spuling og
tørring af både!
   Søndag drog vi alle af sted på tur
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Forum på hjemmesiden

Diverse v/ Annette



mod ishuset i Solrød. Som kanin kan
man konstatere, at mange ture og
afstandsberegninger i Greve Roklub
tager udgangspunkt i et ishus eller
en kiosk.
   Det var skøøøøønt. Solen skinnede
og bådene gled gennem vandet til
lyden af rytmiske smæld fra årerne,
når de blev skivet i gaflen. For
søndagens vedkommende, er der
nok lidt mere sandhed i udsagnet.
   Dog gjaldt det for alle både, at nu
fik vi også lejlighed til at træne
rytme og den svære disciplin det er,
at følge den der sætter takten.
Annette og hendes kaniner indførte
et nyt begreb til rosporten – gå en
tur med dine kaniner i en inrigger.

Sæsonen er startet for GR's
instruktører og alle vore kaniner.
   Igen i år havde vi valgt at lave
rokursus over 2 weekender.
   Den første weekend var vi ude i
flot solskin og selvfølgelig var vi ude
ved ishuset i Solrød, hvor mad-
pakker blev spist og for nogles
vedkommende efterfulgt af en is.
   Eneste "komplikation" på denne
tur var at fru formand måtte ud og
"vade" da hendes små kaniner fik
lidt for meget modvind. Så Annette
måtte hoppe over bord, og så trak
hun ellers båden efter sig resten af
vejen (hvad gør man ikke for de
nye?)
   Den næste weekend var lidt for
blæsende for kaniner, så vi kørte til
Køge Roklub, hvor vi lånte såvel

Blæsten var lidt for hård for 2
juniorkaniner, og styrmanden
Annette måtte ”gå foran” med et
godt eksempel.
   På stranden i Solrød nød vi solen,
en is, det varme sand og faunaen
omkring os.
   Vi kom alle hjem fra turen med en
lille smule erfaring som kaniner.
Dog ved vi at der endnu er meget at
lære.
   Alle kaninerne siger tak for et
godt kursus. Vi fik lært en masse om
inriggeren, vi fik lært en masse
teknik og vi fik en fornemmelse af,
at roning også kan være hygge og
samvær.

Bent Ahlgren

klubhus som både. På grund af
vinden blev der næsten kun roet
frem og tilbage i havnen, men vi fik
gennemgået hele pensum (især
træsejl blev brugt flittigt den ene
vej). Et lille smut ind til stranden
gav det helt store kolde gys (man
kunne slet ikke mærke at man
havde tæer).
   I skrivende stund har hele 17
kaniner været under kyndig
behandling af vore instruktører, og
de 10 er allerede frigivet.
   Til sidst vil jeg gerne fremhæve, at
det har været utroligt dejligt at have
hele 5 unge mennesker med, som
har ligget i den aller yngste afdeling
(de kan måske sænke gennemsnits-
alderen i vor uro-afdeling). Disse
gæve uro-kaniner har alle klaret det

Hvor er det dejligt, at vi har fået så
mange nye kaniner. Kanindåb er nu
festligere når der er mange der skal
døbes.
   I år skal seancen foregå LØRDAG
DEN 4. AUGUST

I weekenden 8. til 10 juni blev der
afholdt motionsstævne i Brøndby.
Fra G.R. deltog: Søren, Harry,
Annette, John, Sanne, Asbjørn,
Gert, Lene og mig selv, (og så hev vi
lige Henning ud af sengen søndag
morgen). Vi havde udlånt 6 både til
stævnet, og stillede med 5 officials,
ganske godt gået af en klub af vores
størrelse!
   Fredag formiddag blev en 4-åres
roet til Brøndby Roklub af 5 raske
roere , og om eftermiddagen blev 4
både læsset på traileren, hvorefter
den sidste 2-åres drog afsted til
vands. Vejrudsigten var ikke
lovende for denne weekend, og det
blev da også både regn og haglvejr
mens vi læssede både. Derefter slog
vejret om blev rigtigt godt. Da
stævnets program blev offentliggjort
lørdag morgen, var det ikke megen
tvivl om at der skulle roes en
længere tur, så Asbjørn, Gert og jeg
selv, tog en 10 km. tur. Derudover
kunne man vælge mellem flere
andre discipliner: Ergometerroning
for hold, trekantroning, matchrace,
kanotur var nogle af de muligheder

   Efter dåben skal der spises og
festes og dåbsbeviser deles ud. Hold
øje med opslagstavlen, hvor
tilmeldingsliste bliver hængt op med
nøjagtigt tidspunkt osv.

Susanne

der blev tilbudt. Da 5 af os var med
som officials var de lidt bundne og
kunne ikke deltage i så meget, men
en kanotur blev det til og det var
bare dejligt, kaffe og kage blev
naturligvis medbragt.
   For hver aktivitet vi deltog i, fik vi
tildelt et lod pr. person. Alle lodder
blev om aftenen puttet i en stor
skål, og så blev der trukket lod om
forskellige præmier. Hovedpræmien
var et roergometer, som vi desværre
ikke havde de store chancer for at
vinde med vore 10 lodder. Ærgerligt
at vi ikke fik lodder for at stille med
officials og både så havde vi været
godt med. Lørdag sluttede med
festmiddag og levende musik, og der
var da også en enkelt deltager, der
var lidt træt dagen efter (jeg skal
ikke nævne navne). Søndag sluttede
selve stævnet med morgenmad og så
blev der ellers roet hjem igen i en 4-
åres, nogle var endda så friske at de
lige smuttede tilbage igen efter en 2-
åres og roede den hjem også, mens
andre blev hjemme og vaskede både.
Endnu en dejlig rotur var slut (øv)

Susanne
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Kaninkursus 2001

Kanindåb

Motionsstævne i Brøndby



M I D D E L G R U N D S F O R T E T

F A M I L I E T U R

SØNDAG den 5. AUGUST 2001

Tag din kæreste, søskende, forældre og bedsteforældre eller
dine børn og børnebørn med på denne madpakketur til verdens
største søfort, som ligger ude i Øresund.

Turen starter kl. 10.00 fra Greve Roklub, hvor vi kører i biler
til Nyhavn. Sejlturen fra Nyhavn tager ca. ½ time.
Rundvisning inde i fortet varer ca. 1 time.

Vores velsmurte medbragte mad og drikke indtages og nydes
ude i naturen på øen på et dertil medbragt tæppe. Derefter er
der tid til en slapper eller en tur rundt på øen på egen hånd.
Båden sejler tilbage til Nyhavn kl. 16.00, så derfor forventes
ankomst til Greve Roklub igen ca. kl. 17.00.

Sejlturen tur/retur koster 80 kr. per person for voksne
og 40 kr. for børn fra 2 - 12 år.

Rundvisningen koster 30 kr. per person (børn under 12 år
følger gratis med en voksen).

Madpakken bestemmer du selv prisen på.
Kører du sammen med nogen, må du give et bidrag til benzin,
ca. 20 kr.

Tilmelding på listen i klubben eller til Randi på tlf. 4615 1045.

senest torsdag den 19. juli 2001.

vældig flot og der er ingen tvivl om,
at man har let ved at lære når man
er yngre. De har imponeret os ved at
de på kort tid har fået lært alle
kommandoer, som bliver udført
prompte på styrmandens
kommando.
   Dog har vi måttet frigive dem med
den bemærkning at det er til korte
ture (vi skulle jo nødigt skræmme

Årets første tur gik i midten af
marts til Tryggevælde Å. Jeg tog
Vægten, og luskede en ropude og et
stykke lammeskind ned på sædet, så
jeg kunne sidde varmt. Anna og
Asbjørn roede dobbeltkajak.
   Derudover var Hans, Charlotte,
Zach, Nikolaj og Helle med. Helle
var lige kommet hjem fra studietur
til Polen, så det var rigtig hyggeligt
at se hende igen. Selv om jeg har
læst på vores hjemmeside, at denne
å er et yndet sted for greveroere at
tage til, så var det første gang jeg
var her. Hans havde bagt boller og
taget varm kakao med. Det gjorde
lykke. Vi dækkede op på vægten,
der egner sig glimrende som bord.
Det var en dejlig tur, og al min
skepsis om at det måtte da være for
koldt blev gjort til skamme. Næste
gang vil jeg i almindelig kajak.

Tryggevælde Å-løbet
   Men pludselig var der indbydelse
til Tryggevælde Å-løbet 29. april fra
Køge Kano og Kajakklub. Der ror
man fra Klippinge på Stevns til

dem væk med det samme), dette
skyldes udelukkende deres størrelse
/ kræfter, ikke deres evner som
roere.
   Tak til alle der var med på disse
weekender, såvel kaniner som
instruktører.
   Og rigtig hjertelig velkommen til
alle vore nye rokammerater.

Susanne

Åudløbet og de sidste kilometer i
Køge Bugt, så jeg fik fat i Vægten
igen. Med den vindretning, der ville
være, kunne man godt regne med
store bølger i bugten. Vi havde
medvind, så det regn der kom, kom
heldigvis bagfra. Der var fiske-
konkurrence den dag, så der var
trængsel på et stykke af åen. Nede
ved slusen kunne man enten bære
kajakken over eller forsøge at
klemme sig igennem slusen. Ham
foran klemte sig igennem, og jeg
slap også igennem. Men den næste
bag mig tildede midt i slusen. Der
stod en vagt på slusen, og han
fortalte, atder var flere, der var
tildet. Vi var fire der fulgtes ad det
sidste stykke ud i Køge Bugt og kom
i mål samtidig i Køge Kajakklub.
Midt i det hele blev Hans, Karina og
jeg ”kaldt i pit-stop” af Harry. Han
stod med varm kaffe, chokolade og
bananer til os. I bugten var der store
bløde bølger, så jeg var glad for, at
jeg var i Vægten. Det var en rigtig,
rigtig god dag.

Annette
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Kajak
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Vi fyrer op i grillen, lægger bøfferne på og
dækker op med alt hvad dertil hører. Du er
velkommen, hvis bare du husker at melde
dig til hos Dan (43690681) eller på listen i
klubben, hvor du også kan læse mere om
arrangementet.
Mad og drikke skal altså ikke medbringes,
men vi bliver så nødt til at indkræve en
beskeden betaling.
Grillen er varm klokken 17.30.


