
Og optagning af bro + andet som
f.eks havearbejde, rengøring af
klubhus, oprydning, pudse vinduer
og andet.

Søndag den 14 oktober 2001

Kl. 9,00: Morgenkaffe og gammel
dansk. Her fordeler vi opgaver.
Kl. 9,30 går vi i gang.
Kl. 13,00 stryges standeren og der
er uddeling af jubilæumskrus.

Derefter er klubben vært ved en let
frokost.

Tilmelding til frokost
Skal ske til Mariann på tlf. nr. 43 90
19 04 eller til Annette på tlf. 43 90
22 66 eller på listen i klubben
senest onsdag den 10.oktober
(hvor jeg er at træffe i klubben fra
kl. 18,30-21,00

Annette

 NYT
Medlemsblad for Greve Roklub

Oktober 2001

Sæson 2001/2002

OBS! Kun dybt bassin 1,8 - 4,5 m

20,00-20,25 Motion voksne
20,30-20,55 Motion voksne

Sauna er åben til kl. 20,30

Vi starter mandag den 1.10.2001 kl.
20 og sidste gang er mandag den 29.
4.2002 med følgende undtagelser:
Efterårsferie 15.10.01
Juleferie 24.12-6.1.2002
Vinterferie 18.2.2002
Påskeferie 25.3 og 1.4.2002.

Svømmekortene skrives først en uge
før start, idet jeg lige skal konferere
med sejlklubberne om hvor mange
de har der skal svømme. Jeg håber
at kunne skrive tiden 20-21 på, og
ikke at skulle opdele i halve timer.

Annette
Læs mere side på 11…

Stander- Svømning
strygning

AKTIVITETSPLAN
September - Januar

September
lør. d. 22. Tur til Københavns Kanaler.
lør. d. 29. Gninor-pak kl. 14. Se nettet for detaljer.

Oktober
ons. d. 3. Første BANKO på Krogårdsskolen.
lør. d. 6. Første Badminton på Tjørnelyskolen.
6. - 7. URO-tur til Bøgeskoven.
søn. d. 14. STANDERSTRYGNING

November
ons. d. 7. Banko

December
ons. d. 5. JuleBanko
?? Julehygge i klubben.
?? Julefrokost i klubben.

Januar
ons. d. 9. 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, 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.: 18. december
http://hjem.get2net.dk/greveroklub

…fra side 8
Efter morgenmaden blev der prøvet
kapkajakker og ingen havde lyst til
at forlade Skælskør. Vi lavede varm
mad til frokost og roede derfra om
eftermiddagen. Og vi roede og roede,
og Asbjørn opdagede, at lange arme
er praktisk når man, som styrmand,
med bådshagen skal læne sig langt
bagud og dreje på roret fordi snoren
er knækket. Og vi roede forbi en hel
krigsflåde, der var forankret i
Korsør Havn, og følte os meget små.

   Da vi kom frem til Korsør Roklub,
var humøret højt og mens mørket
lagde sig, gik vi en lang tur ind i
byen for at finde et supermarked der
havde åbent kl elleve om aftenen. Vi
spurgte de lokale og fik at vide, at vi
bare skulle gå ligeud, til venstre
efter andet lyskryds, op ad bakken,
til højre, over tre bakker og så lå der
en tankstation lige om hjørnet. Det
gjorde vi så, alle var overtrætte og
fjollede rundt, og på tanken købte vi
ind til aftensmad og pandekager
(man er vel URO'er…).
   Vi vadede tilbage til roklubben,
afprøvede sofagruppen og faldt i
søvn. Kim og Pia holdt søvnen
stangen og lavede nat-pandekager
til dem, der vågnede af duften.

   Sidste dag prøvede vi lidt af
Korsør Roklubs assortiment af både,
mens vi ventede på at blive hentet.
Der blev leget i surf-kajakker, øvet
grønlændervendinger, samt roet i

 dobbelt-sculler ad flere gange
(hvilket for Anna og Asbjørns
vedkommende resulterede i en
meget lang svømmetur bjærgende
en kæntret båd).
   Asbjørn opdagede, at det er uklogt
at lade et par nøgler ligge i lommen
på sine badebukser - og glemme det.
   Senere blev der solbadet, og lavet
kropstatoveringer med sunblocker.
Af en eller anden grund kom den
største kontrast frem på Asbjørns
skulder, og resten af dagen blev han
ikke kaldt andet end 'Hvide Hånd'.

   Kort efter blev vi nådigst hentet,
og da vi forlod Korsør Roklub
opdagede vi en tankstation små 200
m i modsat retning end den, vi
havde gået aftenen forinden.

Se, det var et rigtigt eventyr!

Anna Laybourn

Badminton
Også i år vil der være mulighed for
at dyrke badminton (næsten) hver
lørdag på Tjørnelyskolen. Vi mødes
først på eftermiddagen og spiller et
par timer.
   Nøgle til Tjørnelyskolen kan
afhentes hos Lene eller Annette.
   Nærmere oplysninger om
tidspunktet og om de enkelte aflyste
dage lægges på nettet.
   Du skal selv have ketcher og
fjerbolde med. Lene
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Tusind tak!
For gaven (gaverne) til min 60-års
fødselsdag.
   Det var dejligt at så mange kunne
afse tid til at komme og fejre dagen
sammen med mig.
   Tak til alle der hjalp til. Uden
Jeres hjælp var det ikke blevet
klaret så flot. Det var jo en ordentlig
mundfuld at invitere hele klubben.

Der holdes hvert år seminar hvor
man fordeler svømmetider for en
sæson ad gangen. Vi svømmer
sammen med SGS Sejlklubben
Greve Strand, SKB Sejlklubben
Køge bugt, HBK Hundige BådeKlub
og SHS Sejlklubben Hundige
Strand, og vi deles om udgifterne til
livreddere. Vi har valgt Mogens
Pedersen fra SGS som formand for
svømmeudvalget. Mogens deltog i
seminariet, og selv om han
protesterede kraftigt fik vi tildelt
1 time om mandagen fra 20-21 og 1
time om fredagen fra 20-21.
Det er endnu ikke lykkedes os at
finde en livredder til om
fredagen, så der bliver tryk på
om mandagen.

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

Jørgen Glindø
med 25-års jubilæet
1. september 2001

Livredder søges
Til svømning om fredagen fra kl. 20-
21. 110 kr. i timen + feriepenge.
Henvendelse til Annette

Det kan åbenbart ikke siges for til.
Så vi repeterer lige hvordan det nu
lige er vi udfylder ro-journalen:
Turens mål:
Skal udfyldes med et bestemt sted,
f.eks. ”Hundige”, IKKE ”Sydpå” eller
”Nordpå”.
Årsagen er:
Hvis man skal til at lede efter et
hold, som ikke er vendt hjem inden
for forventet tid, vil eftersøgningen
starte på det sted, der er skrevet
som turens mål.

Så starter vi sæson 2001/2002.

Det er den første onsdag i hver
måned med start den 3.oktober og
derefter:
7.november
5.december (julebanko)
9.januar ( 2.onsdag i måneden)
6.februar
6.marts
3.april
og sidste spil er onsdag den 1.maj

Det foregår i  festsalen på
KROGÅRDSKOLEN
Skoleager 1
2670 Greve

Lidt om spillene:
   Vi starter kl. 17,30 med at sætte
borde og stole op, laver kaffe, ordner
gevinstkurve, gør klar til at sælge

Hvor skal man starte hvis turens
mål er ”Nordpå”?
Navn:
Man skal skrive fornavn og
efternavn på alle på holdet.
Alt skal skrives tydeligt og læseligt,
så man har mulighed for at læse
hvad der står.
Jeg vil gerne pointere at hvad ”man
altid har gjort” og ”det er meget
nemmere” ikke er gyldig grund til
ikke at udfylde ro-journalen korrekt.

Susanne

spilleplader, øl og vand, hjælper folk
med at finde pladser og andet.
   Kl. 19 går spillet i gang og der
spilles 10 spil. Derefter er der pause
med pausespil og  der serveres kaffe
til alle fremmødte.
   Så er der 10 spil igen og et
oprydningsspil og så skal alt stilles
på plads igen, vaske op, feje gulv,
tørre borde af o.s.v.

   Til alt dette skal der bruges
hjælpere. Det kan være fra start til
slut, eller kun til at stille op, eller
kun til at rydde af, alt efter hvad
man kan. Se i Jeres kalender hvad
dage i kan, og aftal det med Harry,
der så laver en oversigt.

For Roklubbens Venner
Annette
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Middelgrundsfortet er opført som en
del af  forsvarsværket omkring
København i 1880’erne og –90erne
og færdigopført af Christian den IX.
   Gennem mange år har fortet
været anvendt til militære formål. I
1984 forlod flyvevåbnet fortet.
Flyvevåbnet anvendte fortet til
raketbatterier. Gennem de mange
år som militær installation, havde
fortet ikke været i aktiv kamp.
   Randi fra Greve Roklub satte sig
for, at det skulle være slut. Hun
invaderede sammen med 28 andre
roere fra Greve Roklub
Middelgrundsfortet .
   Gruppen på i alt 29 roere bestod af
en gruppe UROere, en gruppe meget
unge roere (kommende roere) en
gruppe platfodsroere (hvis ører
dårligt nok var helet efter den
rituelle øre-afklipning den 4.
august) og endeligt en gruppe
garvede roere.
   Alle 4 angrebs-bølger valgte at
benytte samme skib til invasionen.
Skibet sejlede fra Nyhavn søndag
den 05 august 2001.
   På Middelgrundsfortet blev først
udkæmpet et slag med den lokale
guide. Guiden viste rundt i gange og
celler på fortet. Vi blev alle klogere
på den militære udvikling såvel som
vi fik indblik i de kummerlige
forhold som soldaterne levede under
– op til 800 mand på den lille ø.
   Derefter blev udkæmpet et slag
med madpakkerne, de blev indtaget

i solskin på en grøn plet, hvor der
ikke var for mange fjendtlige
soldater. Dog måtte Kim udkæmpe
et slag ”Hunden og kødbenet” med
de unge roere.

Nu var det tid til at tage det
erobrede land i øjesyn. Vi delte os op
i små grupper, og på egen hånd blev
øen undersøgt. Der var tid til en
gåtur og en forfriskning.
   Kl 16.00 var der afgang fra fortet.
Det var perfekt timet. På vejen hjem
begyndte det så småt at regne, og
inden vi nåede ud af København
styrtede det ned.
   På Internettet kan anbefales:
www.middelgrundsfortet.dk  hvor
historien om Middelgrundsfortet og
især den nuværende anvendelse kan
udforskes nærmere.
   Tak til Randi for en veltilrettelagt
tur og en god oplevelse. Greve
Roklub er blevet endnu stærkere.

Bent Ahlgren

En lille gruppe Kajakroere pakkede
3 kajakker på taget af en Golf tidligt
søndag morgen. Målet var
Næsbybro. Her havde Næstved
Kajakklub arrangeret start af Suså
løbet.
   Der er 35 km fra Næsbybro til
målet i Næstved. Hans Leed deltog
som rutineret roer med en del
kilometer bag sig sammen med 2
mindre rutinerede roere med under
200 km bag sig.
   Turen på åen er noget andet end
roning på Køge Bugt. Vandet er
mere stille. Men søerne gav kamp til
visse deltagende kajakker. En
enkelt kapkajak opgav da han så
størrelsen på bølgerne i søen. De
bølger var dog intet problem for de
gæve roere fra Greve.

Det viste sig hurtigt at rutinen var
altafgørende. Hans Leed lagde sig i
spidsen for løbet (i gruppen af
turkajakker). Han forstod at slå til
på det rette tidspunkt. Ved en
naturlig hindring i åen tog han
chancen og roede gennem
hindringen, mens andre valgte at
passere hindringen gående på land.
   Efter løbet udtaler en træt Hans,
at han undervejs havde problemer
med væskebalancen, og at det
muligvis gav anledning til lidt
krampe i armene.
   Ved målstregen var Hans ikke
sikker på sin placering. Han havde
kæmpet en brav kamp med en kajak
over nogle kilometer ude på Tystrup
sø, og den kajak var smuttet fra
ham. Det viste sig at den kajak

tilhørte
gruppen af
kapkajakker.
Dermed blev
Hans Leed
vinder af feltet
for
turkajakker.
   De to andre
roere,
Christian og
Bent deltog og
fik den
erfaring med.

Bent Ahlgren
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hensynsløst, af hvilken grund vi
besluttede os for at vi næste dag
ville ro tidligt, så vi var fremme
inden middagsheden.
   Da vi om aftenen kom frem til
campingpladsen og havde
undersøgte prisen for overnatning
for seks mennesker, roede vi fluks
videre for at se, om vi ville støde på
noget mere økonomisk fornuftigt.
Da det var blevet tusmørke, så vi
endelig en gård ved Glænø's kyst, og
her fik vi lov at slå telt op i bondens
indkørsel. Mørket lagde sig mens
teltet blev slået op og vi sad ude og
lavede trangiamad.
   Denne dag fik vi dækket vores
proteinbehov, da vi til sidst opgav at
fjerne de tusindvis af små insekter,
der også syntes, trangiamaden
duftede herligt, og vi fandt det mest
appetitligt at lade være med at lyse
på maden. Desuden opdagede vi, at
Asbjørn, mørke og en stor urtekniv
ikke harmonerer sammen.
   Efter et par timers søvn og lidt
morgenmad blev vi kostet ud af
teltet, pakkede sammen og roede
derfra inden gårdens hane nåede at
komme ud af fjerene.
   Selvom vi kom afsted tidligt, blev
det hurtigt varmt at ro, og da vi
havde tilbagelagt godt og vel
halvdelen af dagens strækning, så vi
noget der lignede et olieraffinaderi.
Herfra sprang en kraftig stråle
væske fra 20 meters højde lige ud i
havet, og da vores svedige kroppe
godt kunne trænge til en mindre
byge og væsken tilsyneladende var
vand, tog vi sko og strømper af,
pakkede radioen væk og roede ind

under vandkaskaderne. Fantastisk
forfriskende!
Ved middagstid var vi endelig
fremme ved Skælskør Havn, som
har en lille, men utrolig hyggelig
roklub. Her lå vi så og sov eller
spillede kort på bådebroen, mens vi,
for at kunne holde varmen ud,
jævnligt blev spulet over af
vandslangen. Her erfarede vi, en
efter en, at det at gå barfodet ud på
en sort bådebro i 28 graders varme,
kun er noget man gør én gang.

   Der blev lavet tidlig aftensmad, til
hvilken vi brugte tre hele hvidløg
(bare for at dæmpe smagen af
skildpadde).
   URO-afdelingens kajakhåb
Nikolaj havde set, at der var
kapkajakker i roklubben, og han fik
lov at prøve. Mens han plaskede
rundt ud for bådebroen tog resten af
os ud med en 4-dobbelt-plus-GIG, og
havde en herlig aftentur rundt om
en imaginær ø i indsøen. Senere var
der video (første luksus i tre dage
skulle udnyttes) og alle gik sent i
seng.
   På denne dag havde Pia på
mærkeligste vis overskredet sine
grænser mht. at tisse udendørs…

   Næste morgen, da vi hev vores
morgenmad ud af køleskabet (første
gang på turen, deres temperatur var
kommet ned under de 20°C),
erfarede vi at den ost, vi havde haft
med hjemmefra, havde undergået en
udvikling, og bestemt ikke var
mellemlagret længere.

fortsættes side 11…

Lokale Sportsfolk høster
Hæder i Nivaa.

I det følgende vil det blive
beskrevet, hvorledes tre gæve unge
Roere fra Greve Roklub begav sig
nordpaa til Karlebo for at dyste i
den ærværdige Karlebo Marathon,
der hvert Aar tager sit Udspring i
Nivaa Havn. Arrangementet har
nydt en stadig større Tilgang de
seneste Aar, og i indeværende Aar
var ikke færre end 45 Baade
tilmeldt.
   Karlebo Marathon er en storstilet
Kaproning paa hele 78 kilometer,
hvilke roes fra Nivaa Havn, sydpaa
langs den skjønne nordsjællandske
Kyst, forbi Rungsted, Hellerup,
Vedbæk og Lynetten. Videre
gennem Kjøbenhavns Havn, ned til
de glorværdige Roklubber SAS, ARK
m. fl., hvor der holdes en Times
Hvil. Undervejs ind gennem Havnen
bliver der ogsaa tid til at visitere Gl.
Strand. For at Roerne ikke skal
komme på Afveje, er der flere Steder
opsat Kontrolposter. Fra SAS roes
der lige tilbage uden Svinkeærinder.
   Iført nysselige, og til Baaden
matchende, røde T-shirt paatrykt
Ungdomsroernes Logo, begav Anna,
Kim og Asbjørn (ogsaa kendt under
Navnet ”Uglefangerne”) sig Fredag
den 24. Augusti kl. 22.36 i Baaden
Greve i hastigt Tempo afsted fra

Karlebo Roklubs Bro.
   Med sig i Baaden havde de en
solid Proviant. Anna havde valgt det
sunde Alternativ og medbragte
Frugt, Pandekager og Nødder. Kim
havde tre store Plader Chokolade,
Kanelkiks og tre Liter druesukker-
beriget Boblevand med. Asbjørn
fortsatte et langvarigt Blandings-
misbrug af energigivende Sub-
stanser. Hans Drikkedunke inde-
holdt saa meget Sukker og Koffein,
at det kunne faa en Elephant til at
danse Tango.
   De første Kilometer gik det godt.
Skiftene tog under et halvt Minut og
Baaden gik godt. Men et Stykke ude
i Nivaa Bugt svigtede Baadens
Lanterne, og Kim maatte ud paa
Agterdækket for at indhente
Stangen med Lanternen til nærmere
Undersøgelse. Det viste sig bare at
være Kontakten, der havde faaet sig
et Slag, og det var hurtigt ordnet,
hvorefter Lanternen blev sat paa
Plads igen. Men to Aaretag senere
opgav det Gummibaand Ævred, i
hvilket Lanternen var ophængt, og
Lanternen faldt i det sorte Vand.
   Alle Forsøg paa at redde den var
forgæves, og den stakkels Lysgiver
gled sagte, men ubønhørligt mod
Bunden i den begsorte Bugt.

Mosede Avisen           Sporten

Karlebo Marathon
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Endnu for en Tid kunne Lyset naa
Overfladen, og Synet af de sub-
illuminerede Bølger, medens de
sagtmodigt roede bort – en Oase af
Lys på et natmørkt Hav – vil for
altid staa stærkt i de tre Roeres
Bevidsthed. Heldigvis havde de
medbragt en kraftig Lygte, saa de
paa reglementeret Vis kunne
fortsætte Løbet.
   Ved Ankomsten til SAS blev der
holdt 57 Minutters Hvil, og Vand-
Klosettet blev grundigt besøgt.
   Paa Turen tilbage viste de første
Tegn paa Udmattelse sig. Det blev
sværere for Cox’en at holde
Øjenlaagene adskilt. Solopgangen
var skjult bag et svagt Skydække,
men var end en glædelig Oplevelse.
Til Trods for, at Kim besluttede sig
for at sjunge: ”Se nu stiger Solen”.
Han havde til Lejligheden prak-
tiseret hjemmefra. Alle Versene.
   Asbjørn havde under det meste af
Turen lidt af tilbagevendende
Benkramper. Endvidere begyndte
hans Haandled at smerte saa
betydeligt, at han slutteligen roede
med Haandledsbeskytter. En halv
Snes Kilometer før Nivaa Havn
krampedes hans Læg saa voldsomt,
at han var nødsaget at flytte sit
defekte Korpus til Styrmandssædet.
Saa tog Anna og Kim et ekstra skift.
   Det hjalp saa meget paa det
stakkels, gamle Skrog, at han kunne
ro det sidste Stykke ind i Havnen.

Da Haanden igen blev sat paa
Karlebo Roklubs Bro, havde de roet
i 8 Timer og 45 Minutter. Dermed
havde vores Roere nået deres to
Maal: At bruge mindre end 9 Timer,
samt at slaa de to Baade fra Ishøj
Roklub.
   Efter en velfortjent Øl og et Bad
sov de alle sødt Resten af Lørdagen
og samlede Kræfter til Aftenens
Fest. Bortset fra Asbjørn, der jo
havde indtaget betydelige Mængder
Koffein…
   Til Festen blev der serveret
Grillmad ad Libitum, og der kunne
købes baade Øl og Vin. Det hele blev
indtaget til Musik fra et levende
Orkester. Ulykkeligvis havde ingen
af de tre Kræfter tilovers, og det
varede ikke længe efter Middagen,
førend Kim var saa mødig af Dagens
Strabadser, at han listede i sin
Sovepose.
   Inspireret af det gode Eksempel
gjorde Anna og Asbjørn efter en
Stund det samme. (Til deres egne
Soveposer, forstaaes.)
   Søndag blev de alle hentet af
Asbjørns Fader, og med Stolthed
kunne de vende tilbage til Greve
Roklub og snarlig Hyldest fra
Medlemmerne og Lokalbefokningen.

KIB, Sporten

Fem dage sidst i juli roede seks
friske Greve-uroere i to to-åres
inriggere strækningen Vordingborg -
Korsør, og det kom der en del
oplevelser ud af.

   Det var en lys og rolig formiddag
da to både + roere stødte fra broen
til Vordingborg Roklub og med
kraftige åretag roede ud vestpå med
høje forventninger og friske kræfter.
Bådholdene var sat, så de
længstbenede sad i den ene båd, og
dem med lange åretag roede i den
anden. I år var de to plasticbåde
valgt til turen af hensyn til den
lettere hårdhændede behandling
disse blev udsat for. I Tune roede
Kim, Charlotte og Nikolaj, mens
Hundige bar Asbjørn, Pia og Anna.
   Efter kort tids energisk roning
havde vi udset et sted på
kyststrækningen, der så indbydende
ud til et hvil, og det kan nok være at
de badende gloede lidt, da to store
både kom roende ind til badebroen
og seks mere eller mindre unge
mennesker vadede op på græsset og
satte frokosten til livs. Med fyldte
maver roede vi videre til vi kom til
et punkt på Knudshoved Odde, som
så udmærket ud til en overbæring,
og hvor svært kunne det da være…
Grundet den mildest talt stenede
havbund besluttede vi, efter et totalt
forgæves forsøg på at løfte båd med
bagage af vandet, at det klogeste
nok var at tømme de to inriggere for
al bagage før vi løftede båden over

stenene, for derefter at fylde al
bagage i igen.
   Det kostede tid og kræfter, men
kun et par timer senere roede vi
videre nordvestpå til vi kom til
Svinø. Her havde Næstved Roklub
et sommerskur, hvor vi skulle
overnatte. Mens Pia grillede
aftensmaden, tog resten af roerne en
gang strømsvømning, hvilket gik ud
på, at man svømmede med en vinkel
på 90° ud fra kysten og på den
anden bred af kanalen, omkring 20
meter væk.
   Her erfarede Anna, at man skal
passe på trinet, når man tager det
andet skridt ud i kanalen til den
nært beliggende naboø. Kun to
meter ude kunne man nemlig ikke
bunde.
   Så var der mad, hvorefter vi sad
ude på verandaen og spillede kort i
skæret fra de medbragte haveblus,
der fungerede som insektmagneter
   Man skal lære hele livet, og det
gjorde vi også denne dag, hvor vi
erfarede, at der ikke nødvendigvis er
færre myg inde i et sommerhus, end
der er udenfor, samt at vadesko ville
have været en udmærket ting at
have til overbæringer.
   Desuden opdagede Asbjørn, at det
er en dårlig idé at tvære myggeolie
ud på sine bukser, og bagefter læse
på stiften "kan plette tekstiler".

2. dag gik turen til campingpladsen
ved Bisserup. Vi tog afsted engang
ud på formiddagen og solen bagte
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