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Herlige morgenroning!
Man tror det er lyv, men hver tirsdag og
fredag morgen meget tidligt, kl. 5.45,
stævner op til flere både ud på en herlig
morgenrotur til Olsbæk og retur. Det er
næsten altid godt vejr så tidligt om
morgenen, og os, der allerede er bidt af
det, synes det er en herlig måde at starte
dagen på. Det er meget svært at være Flere billeder på side 4 og 5

morgensur efter en frisk tur på Køge
Bugts vuggende bølger. Her i skoleferien
gnider Bjarnes to drenge, Andreas og
Nicolas, søvnen ud af øjnene lidt over kl.
fem for at tage med farmand ud at ro.
Han skal sørme ikke ha’ den fornøjelse
for sig selv!
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Det er ikke enhver roer, der ved...
at GR nyt har fået ny gammel redaktør,

idet Helmut har afløst Kim, efter
Kims eget ønske, da han har fået
rigeligt om ørerne og Helmut meget
snart går på såkaldt delpension.

at GR fik en flot 3. plads i Dansprint
konkurrencen (kajakergometer).
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Nyt fra formanden
Tiden løber stærkt. Nu er vi midtvejs på
sommeren.

Velkommen til alle vores nye medlem-
mer. Jeg håber I vil falde godt til i klub-
ben.

Tillykke til alle jer, der er blevet fri-
givet. Vi glæder os til at komme ud og ro
med jer.

Sankthansaften var vi nogle stykker der
grillede vores medbragte mad på roklub-
ben store grill. Solen skinnede og udsig-
ten over bugten var skøn, men det blæste
så meget at ingen kom ud at ro.

Her i juli er der sommeferie-stille i
klubben. Men det er ikke ensbetydende
med at der ikke kommer nogen, så kig
ned og se om der ikke er muligt at
komme ud og ro.

Bådhallen er lidt tom. To 2-årers
inriggere er Samsø rundt. Og en båd og
en kajak starter derefter tur fra  Vording-
borg.

Der er kommet en »ny« båd. Vallens-
bæk kano og kajakklub har foræret os en
»gammel« dobbelt kapkajak. Hans og
Asbjørn var ude og prøve den og den kan
vi sagtens bruge. Pris: Vi skulle selv hente
den.

Hav en god sommer.

HUSK at se på tavlen om arrangemen-
ter, meddelelser, aflysninger og andet.
Vores blad udkommer kun fire gange om
året, og da kniber det endda alligevel
med at få stof til bladet.

Ellers hvis I kan, så se vores hjemme-
side. Næsten inden vi får meddelt Kim
hvad vi har, har han lagt det ind. (Flot
Kim).

Annette
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Kom og vær med til at tjene 14.000 kr.
til Greve Roklub, som vi kan bruge til fx nyt materiel
Vi har i år fået lov til at være med i
puljen, når der skal uddeles programmer
for aftenskolerne, idrætsklubber o.lign. i
Greve kommune.

Vi starter lørdag den 3. august kl. 10.00
med at hente de 7.000 pakkede konvolut-
ter i Greve Idrætscenter, hvorefter vi
begynder uddelingen.

Vi regner med og håber på at være
færdige i weekenden, men hvis vi ikke
kan nå det, har vi resten af ugen til at

blive færdige; så må vi løbe lidt rundt om
eftermiddagen/aftenen.

For at vi kan vide, hvor mange vi er om
at løse denne opgave, vil vi meget gerne
have, I skriver jer på listen på opslagstav-
len. Hvis du har spørgsmål, kan du
henvende dig til Asbjørn, Susanne eller
Hans.

Der er totalt roforbud denne weekend,
så vi kan få delt programmerne ud så
hurtigt som muligt.

Susanne

Kanindåben 2002
lørdag den 17. august kl. 14.00

Er du frigivet roer og endnu ikke døbt, indkaldes du herved til dåb,
så du kan blive rigtig platfodsroer!

Alle kaniner møder kl. 13.45 i bådehallen i klubben, udklædt
(gerne til ukendelighed) i tøj, der kan tåle en tur i »baljen«

(og det der er værre).

Kaninerne bliver udstyret med flotte kaninører, før det går løs.
Selve dåben foretages af Kong Neptun og hans følge og foregår

i havnebassinet.

Når selve dåben er overstået, holder vi fest i klubhuset, hvor
dåbsbeviserne uddeles under stor festivitas.

Da Kong Neptun gerne vil vide, hvor mange kaniner han skal døbe,
hænger der en liste på opslagstavlen, hvor du kan tilmelde dig.

Trænger du til (nyt) rotøj eller fritidstøj?
Så kig i det lille udvalg (der ligger i Greve
Roklub), som jeg har rekvireret.

Der er fire forskellige slags robukser fra
kr. 180,00 til 230,00, fleecejakke, wind-
breakerjakke samt specielt termotøj. Se
farver m.m. i katalog, også i GR.

Skulle du være interesseret i noget af
det andet i kataloget, så sig bare til.

Du kan skrive dine ønsker på listen i
klubben eller ringe til mig på telefon
46 15 10 45.

Med roerhilsen
Randi
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Billederne på disse sider:
1. De morgenfriske roere på vej ud med

bådene.

2. Nu véd både Bjarne og sønner, at Greve
har tre bundpropper!

3. En perfekt landing efter veloverstået tur.

4. Bjarne lægger kræfterne i.

5. Der pusles lidt om båden.

6. Og så skal bådene selvfølgelig i hus igen.
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Turen startede lørdag 1. juni, hvor seks
friske juniorroere (med forældre) mødte
op i klubben tidligt om morgenen. Okay
– klokken var 9.30, men det var tidligt for
juniorlederen…

Trine, Sabrina, Henrik, Jonas, Casper
og Nicolas havde meldt sig til som slaver.
Pia og Anna havde sluttet sig til Kim som
slavepiskere.

Vi fik trukket bådene ud: Tune, Hun-
dige og Greve. Bådeholdene blev sat,
bagagen slæbt ud, vestene lagt i og bund-
propperne tjekket. Så var vi næsten klar
til at sejle.

»BONGO!« – Nå ja, juniorlederen
skulle lige dele nogle sedler ud. Alle fik
en seddel med nogle felter og nogle
underlige ord. For eksempel »pinden«,
»lygten«, »lunge-VM« og »kødben«. Der
var også et felt, der hed »bongo«. Her fik
man et point, hver gang man greb en
anden roer i at sige »sejle« eller »køre« i
stedet for »ro«. Så skulle man råbe
»bongo!«

Den første del af turen forløb glat.
Solen skinnede mellem spredte skyer, og
der var en frisk fralandsvind. Det var
først i Hundige Havn, at vi havde lidt
problemer. Der var småt med plads ved
flydebroen, så da Pia prøvede at klemme
sin båd ind mellem en mindre yacht og
en anden inrigger, kom hun til at vædre
yachten. Ejerne var heldigvis ikke i nær-
heden, så hun skyndte sig at gnubbe
mærket væk og lægge til. Hun skød
selvfølgelig skylden på vinden, men vi
andre havde godt hørt, at hun sagde »ro«,
hvor hun skulle have sagt »skod«. Og for
en gangs skyld gjorde roerne, som hun
sagde…

Så blev der handlet ind i havne-
provianten. Da alle havde fået, hvad de
skulle have, gik vi i bådene igen. Nu
skulle vi bare videre mod Ishøj, med et
lille frokoststop på vejen. Det holdt vi på
stranden lige før den sidste bølgebryder
før Vallensbæk Havn. Vi lagde bådene op
på lavt vand og satte os i sandet, hvor vi
guffede, til vi ikke kunne mere. Efter at

have slået mave et stykke tid var det tid til
en lille konkurrence for at komme i om-
drejninger igen. Roerne blev delt i to
hold, der hver fik udleveret en ske. Så
blev der lagt en bådshage på sandet foran
hvert hold, og så var opgaven simpel nok:
Grav jer under bådshagen og få holdet
under. Holdet med de største deltagere
lagde mest energi i gravningen, men det
var holdet med de mindste deltagere, der
vandt.

Den sidste del af turen ind til Ishøj
Roklub var ret hård. Der var ikke nogen
bølger, men der var en ond modvind, så
den sidste del af turen tog godt på kræf-
terne. Annas bådhold, der lå forrest,
havde tilsyneladende masser af kræfter
(eller manglede en stedkendt styrmand),
for de tog sig en ekstra tur rundt om en
af havneøerne, før de lagde til ved IRs
bro. Vel ankommet fik vi tømt bådene for
bagage, og så var det tid til »tusindben«.
En efter en blev bådene båret om på
siden af IR og sat på græs. Nøglen var,
hvor den skulle være – og så var det tid til
at slappe lidt af. Ikke længe efter ankom
Blanca, Tanja og Nicolai. Og med dem
Kims jukeboks – en lille bærbar compu-
ter, hvorpå der lå en del musik. Den blev,
med lidt fiksfakserier, sat til det lokale
stereoanlæg.

Anna stod for aftensmaden, der bestod
af lasagne. Efter at hun havde fået lidt
hjælp til at hakke løgene, var det tid til en
gang »kødben«. I mangel af et ægte
kødben blev Kims vadesko brugt. Til
dem, der ikke kender »kødben«, så er det
en leg, hvor deltagerne står i to hold på
linjer over for hinanden. Hver deltager
har et tilfældigt nummer, og når numme-
ret råbes op, løber man ind til midten,
hvor det gælder om at få fat i kødbenet
før modstanderen. Under legen ankom
Charlotte og Kristoffer.

Så var der aftensmad, og alt blev spist
op.

Efter aftensmaden var det jo stadig
blændende godt vejr, så vi gik udenfor og
spillede bold, mest stopbold. Da folk

Juniorturen – den ikke så lange langtur
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Én fjer bliver til 10 høns
Og det er ganske vist. – Jo, nu skal du
altså bare høre:

Randi faldt i vandet mellem bro og
inrigger »GREVE« i Hundige Havn.

Benene var ikke lange nok til at kom-
me fra brokant og ud på etter-pladsen og
mellemrummet mellem båd og bro blev
større og større, og selvom jeg engang har
kunne gå i spagat, hjalp det mig ikke.
Båden begyndte at krænge og jeg valgte
at slippe begge steder og falde i vandet i
stedet for.

Det var så kun til at grine af, men på
vej ned i vandet har mit venstre ben
(læggen – ret »kødfuld«) ramt, måske den
eneste bolt, som stak frem fra broen.
Dette resulterede i en flænge på ca. 4 cm
lang og ca. 1 cm dyb og flosset i kanten.

En venlig mand på Hundige Havn
forbandt mig, så jeg kunne klare blødnin-
gen til Køge skadestue, hvor de gav mig 5
sting. Hertil blev jeg på behageligste vis
kørt af Maria Lund (kanin). Stor tak til
begge for hjælpsomheden, og også til alle
de andre som hjalp på forskellig vis.

Så konklusion – jeg har benet i behold,
og det kunne være gået meget værre.

Med venlig roerhilsen
Randi

efter et godt stykke tid var blevet trætte af
boldspil, hev Kim en håndfuld viskestyk-
ker frem og foreslog legen »kend dit træ«.
Vi gik ind på Tangloppens »hoved«vej,
hvor der står træer på begge sider. Kort
fortalt gik legen ud på, at man går
sammen to og to, den ene får bind for
øjnene, og så føres man ad omveje hen til
et træ, som man skal kramme, til man
kan finde det igen uden bind for øjnene.
Det er ikke så nemt, som det lyder, og
det ser rigtigt morsomt ud.

Senere på aftenen var der »lunge-VM«,
hvor tre hold kæmpede to af gangen om
at puste til en mouseball med sugerør, så
den røg i modstandernes mål.

Til sidst var der »fup eller fakta«, hvor
juniorerne blev stillet overfor mange
underlige og svære ord. Alt fra »sismofyt«
til »kontrabande« og »zulutid«. Legen
sluttede, da det blev klart, at juniorerne
simpelthen var for trætte til at koncen-
trere sig mere.

Derefter gik der under en halv time,
inden de fleste lå i deres soveposer,
spredt rundt på gulvet i stuen. Anna,
Charlotte, Kim og Henrik sov ude på
terrassen i den friske luft. Anna fortalte
gyserhistorie om en stakkels mand, der
blev til en sulten varulv, og Kim lavede
lyde til.

Næste morgen var der morgenmad for

alle, og så begyndte vi stille og roligt at
pakke. Men før vi tog afsted blev der lige
tid til en lille musikquiz. Medens bagagen
blev proppet i bådene blev de mindste
hentet, og vi andre roede mod Hundige
Havn. Charlotte var styrmand i stedet for
Anna på turen hjem. Her blev der holdt
frokost og spist is. Så gik turen videre
mod GR, hvor vi ankom hen på eftermid-
dagen. Der blev ringet til de forældre, der
ikke var der i forvejen. De ankom efter vi
havde rengjort bådene. Alle var blevet
godt solbrændte og var meget trætte.
Jonas’ mor troede, at han var ked af det,
så træt lød han i telefonen. Men der var
ingen sure miner, kun træthed og ømme
kroppe. Og nogle glade forældre, der
kunne fryde sig over, at deres børn ville
sove godt og hurtigt om aftenen…
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AKTIVITETSPLAN
juli–oktober

Juli
Torsdag 18. Kanintur fra Køge Roklub til Greve Roklub.

Oplysning hos Vandy telf. 46 15 10 45 eller
Susanne på 40 16 19 49

August
Lørdag 3. kl. 10 Uddeling af aftenskoleprogrammer begynder
Lørdag 17. kl. 14 Kanindåb og efterfølgende kaninfest
Lørd.-sønd. 24.-25. Weekendtur til Roskilde Fjord
Uge 31+32 UROerne tager rundt om Sjælland

September
Søndag 15. Éndagstur gennem Københavns kanaler

Oktober
Søndag 13. kl. 13 STANDERSTRYGNING

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. Se også GRs hjemmeside: www.greveroklub.dk, hvor Kim
jævnligt opdaterer kalenderen med planlagte aktiviteter.


