
Søndag den 14.april kl. 13,00.
   Opsætning af bro kl. 10.
   Rengøring af hus kl. 10.
   Der startes kl. 9,30 med morgen-
brød og gl. Dansk. Under morgen-
kaffen fordeler vi arbejdet, så vi alle
ved hvad vi skal lave.
Efter standerhejsningen er

Søndag den 7.april kl. 15 i Greve
Svømmehal.

   For at ro inrigger skal man bestå
en svømmeprøve på 300m + 100m
med vest.
   For at ro kajak skal man bestå en
svømmeprøve på 600m + 100m med
vest.
   Vi skal være ude af svømmehallen
kl. 18.
   Vi svømmer stadig mandag fra kl.
20-21 og fredag kl. 20-21.

Annette

 NYT
Medlemsblad for Greve Roklub

Marts 2002

roklubben vært ved en let frokost.
   Tilmelding til frokost skal ske til
Mariann på tlf. 43 90 19 04,
Annette tlf. 43902266 eller på listen
i klubhuset senest tirsdag den
9.april.

Annette

Roklubbens Venner holder banko 2
gange endnu:
   Den 3.april og den 1.maj.
   Så slutter sæsonen for denne
gang.

   Bankofesten for de dertil beret-
tigede hjælpere holdes onsdag den
8.maj kl. 19 i klubben.
(Dagen før Kr. Himmelfartsdag.)

Annette

Standerhejsning

AKTIVITETSPLAN
Marts-Juni

Marts
søn. d. 24. Roklubbens Venners ordinære generalforsamling kl 10 i

klubben.
ons. d. 27. URO-temafest. Vi holder børnefødselsdag.
28. – 1. Computernetværksdage

April
ons. d. 3. Banko
søn. d. 7. Svømmeprøve i Greve Svømmehal kl. 15-18.
søn. d. 14. STANDERHEJSNING kl. 13.00.
26. – 28. URO-tur
søn. d. 28. Åbent hus i klubben.
man. d. 29. Sidste svømning.

Maj
ons. d. 1. Sidste banko.
3. – 5. Instruktionsweekend for inriggere.
ons. d. 8. Bankofest
18. – 20. Juniortur. En ikke så lang langtur for de yngste UROere.
25. – 26. Instruktionsweekend for inriggere.

Juni
8. – 9. Weekendtur til Hveen.
tirs. d. 25. Eendagstur til Mølleåen.
lør. 29. – fre. 7. Ferielangtur Samsø rundt

Tilføjelser til kalenderen vil blive lagt på:
www.greveroklub.dk -> Klik på ’Kalender’

Der kan selvfølgelig laves andre arrangementer i klubben efter
aftale med bestyrelsen.

Svømmeprøve       Banko
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Forvaltere
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Kristian Kristensen, Hellevej 4, 2670 Greve 43 90 89 70
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Dan Petersen, Bækmosen 20, 2670 Greve 43 69 06 81

Roklubbens Venner
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mail kim.boyborg@get2net.dk

Deadline for stof til næste nr.: 18. maj
WWW.GREVEROKLUB.DK
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Så skal vi i krig….

Lørdag d. 6-4-2002.
Starter vi med klargøringen af bådene.

Vi starter klokken 9.30 med en kop
morgenkaffe og et stykke brød.

Efter at have sunket det, kaster vi os over
borde og tager fat på at få vores både,
til at stråle om kap med forårssolen.

Da der er nok at tage fat på, håber jeg
at rigtig mange kan være med denne dag.

MVH.
Kristian.



Tillykke til klubbens nye
styrmænd: Anna, Charlotte,
Flemming, Randi kan nu indgå i
klubbens store skare af styrmænd.
   Tillykke med styrmandsretten
skal lyde her fra mig.
   Udover disse deltagere var der
flere på kursus, som af forskellige
grunde ikke har fået styrmands-
retten. Dette kan bl.a. skyldes at de
ikke opfylder betingelserne i
klubbens korttursreglement.

Åbent hus i GR
Søndag den 28/4 kl. 10.00 - 16.00.
   Mød op og vis klubtrøjen og/eller
klubdragten frem, og vær med til at
byde velkommen til Jeres fremtidige
rokammerater.
   Vi håber på stort fremmøde og
godt vejr så vi igen i år kan få
mange nye kaniner.
   (Kanindåben bliver også sjovere
når der er flere kaniner at døbe.)

Kanin-weekender i år
   Igen i år har Vandy lovet at
hjælpe til, Tusind tak Vandy du er
en ægte guttermand.
   Vi har fastsat datoerne til:
   Den 4.-5. Maj og 25. - 26. Maj
   Da vi selv synes at det gik godt
sidste år (Blandt andet baseret på
positive tilbagemeldinger fra sidste
års kaniner), vil vi bruge samme
fremgangsmåde igen i år.
   Jeg vil gerne bede instruktørerne
om at reservere dagene, og melde til
mig hvilke dage i kan instruere. Jeg

vil så prøve at få logistikken til at gå
op, og derefter ringe rundt til Jer og
fortælle hvilke dage der er brug for
Jeres hjælp.
   Vi kan også godt bruge nogle
“gamle” roere disse dage, det kan
hjælpe med til at få antallet til at gå
op når vi skal fordele folk i bådene.
Derfor ring også gerne hvis du gerne
vil ud at ro disse dage, så ringer jeg
hvis vi får brug for nogle af Jer.

Rovagter i 2002
Jeg skal nu til at have skuet
vagtplanen for 2002 sammen.
   Det vil være rigtigt dejligt hvis i
vil give mig et ring, så vi kan få
fordelt dagene imellem så mange
som muligt.

Ro og grill
Hvad er nu det for noget??? Både
rotur og grillaften samme dag?
   Forslaget går på at vi ror en tur,
mens en i forvejen “udpeget frivillig”
tænder op i grillen og laver lidt
salat. Når vi har roet griller vi så
vores medbragte kød og hygger os.
   Mit forslag er hver anden onsdag
og vi begynder når vejret bliver
grill-venligt. Følg med på
opslagstavvlen.

KIG PÅ OPSLAGSTAVLEN I
KLUBBEN, DER STÅR MÅSKE
NOGET SOM NOGEN HAR
FUNDET PÅ SOM IKKE NÅEDE
MED I BLADET.

Rostatistikken er ikke helt færdig,
men ingen tvivl om at vi igen har
roet mere end året før.  Det halve er
nok roet af ungdomsafdelingen .Vi
er over 100 medlemmer og
økonomien er fornuftig. Der er
uddannet 4 korttursstyrmænd og
det er en god udvidelse af
styrmandsbestanden.
   Til standerhejsningen var der
mange aktive til gøre bro og klubben
klar til en ny sæson. Vi fik bl.a.
malet i stuen, hvilket var meget
tiltrængt.
   I konkurrence mellem foreninger
vandt vi i Grevecentret 3.000 kr.
   Dan havde tilmeldt os "Fire med
styrmand" i Ringsted. Der skulle
trækkes en lastbil. Desværre vandt
vi ikke noget, men det havde været
sjovt at være med, og holdet fik en
god placering ud af 15 hold. Vi har
fået 5.000 kr. til hjælp til en ny
havkajak af  Lions i Greve.
   Så fik vi endelig leveret vores
dobbeltkajak, der blev døbt
Vandmanden af Paul Prescott.
   Vi har været på "udveksling" med
Færøbådklubben i Ishøj, hvor vi
prøvede deres både, og de besøgte os
og prøvede både inrigger og kajak.
   Randi havde arrangeret en tur til
Middelgrundsfortet  og underteg-
nede havde inviteret hele klubben
til 60-års fødselsdag.
   Vi har holdt Sankt Hans fest,
kaninfest(nattøjsparty julefrokost og
julehygge i klubben, alle med mange
deltagere. Vi deltog i

Sjællandskredsen motionsstævne i
Brøndby med 10 deltagere og 6
både, og med 6 deltagere/hjælpere
ved handicapstævne i Greve
svømmehal. Dertil kommer alle
ture/aktiviteter indenfor korttur,
langtur, kajak og uro,erne.
   Der var rigtig mange til
standerstrygningen, både til at tage
bro ned og "ordne have", og gøre
vinterklar. Dan strøg standeren.
   Og den sidste dag i året var vi
flere der stod på ski i Hedeland. Så
der sker noget i klubben hele året.
   Vores blad udkommer ikke så tit
og det kniber med stof. Mange
arrangementer når ikke at komme i
bladet, men er slået op på vores
opslagstavle i klubben og på vores
hjemmeside.
   Vinteraktiviteterne er fortsat
svømning om mandagen og
fredagen, badminton lørdag og
klubaften tirsdag, og bankospillene
holdes 1 gang om måneden.
   Jeg synes at 2001 har været et
godt år med mange aktiviteter og
mange fremmødte, både til hverdag,
men også til alle arrangementerne.

Annette Knoth
formand

Korttur
   En god start på sæsonen med et
pænt besøgt åbent-hus-arrangement
og instruktion af hele 17 kaniner,
godt hjulpet af “Vandy” og mange
andre instruktører.

Bestyrelsens årsberetning 2001
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Diverse v/ Susanne



Igen i år foregik instruktionen over
2 weekender + 1 fredag i robassin i
Roskilde Roklub. På grund af vejret
måtte vi ty til Vandys gode
forbindelser i Køge Roklub, hvor vi
bl.a. fik øvet en del træsejl.
   Med instruktionen vel overstået
var det så til at få uddannet nogle
styrmænd. 10 kursister tilmeldt. 4
blev færdiguddannet. Nogle valgte
dog kurset fra af forskellige årsager,
mens andre ikke havde roet langt
nok til at blive styrmænd. Jvf. Greve
Roklubs korttursreglement. Paul
Prescott fortalte om vind og vejr.
Gninorpak havde også flere
tilmeldte hold, men måtte aflyses på
grund af vejret. I stedet blev det
bolle-eftermiddag hjemme hos
Susanne.

Susanne Pedersen
Korttursrochef

Langtur
   Som sædvanlig startede sæsonen
med den hyggelige en-dagstur til
Skodsborg. Vi var tre både og vejret
var rimeligt - ikke for meget vind og
heller ikke regn.
   De planlagte ture til Hveen,
Saltholm/Flakfortet og ferie-
langturen til Samsø blev desværre
ikke til noget - der var ingen
tilmeldinger, men vi prøver måske
næste sæson igen.
   Derimod havde vi en dejlig tur til
Bøgeskoven. 2 toere og 2
landevejrsroere og 1 hund. Høj sol
men alt for meget vind til at vi
kunne ro hele turen. Men vi klarede
det. Vi roede til Køge Å og tog videre

i bil til Bøgeskoven, hvor vi slog lejr
for natten. Hjemturen var ikke
meget bedre. Der nåede vi igen kun
til Køge Marina. Her blev bådene
hentet på traileren og vi kørte hjem.
   Turen til Københavns Havn var
ligeledes rigtig hyggelig. Vi var 3
både, godt vejr og højt humør.

Lene Petersen
Langtursrochef

Ungdom
Så er endnu et år gået i klubben og
endnu en sæson er slut. Hvordan er
det så gået? Der har været flere
forrygende ture og arrangementer i
klubben, ikke mindst i ungdoms-
afdelingen.
   Vi har haft vores årlige urolang-
tur, der denne gang startede i
Vordingborg og sluttede i Korsør. En
tur hvor roerne fik prøvet kapkajak-
ker, wingpagajer, sculler , gig og
roning i stærk modstrøm “støn”,
hvilket var lidt af en udfordring.
Ved nogle af prøvelserne endte det
med op til flere svømmeture.
   Susanne arrangerede fællestur for
juniorer og forældre til Bøgeskoven.
De blev desværre ofte for vejrguder-
ne og måtte søge land Syd for Køge.
De lidt ældre ungdomsroere forsøgte
samme tur, men havde ofret til
guderne, der til gengæld gav dem en
pragtfuld tur den ganske vej.
Nikolaj blev nr. 2 ved Mølleåens Blå
Bånd, og et bådehold klarede
Karlebo Marathon.
   Der har igen været netweekender i
klubben med stor tilmelding, samt
videoaftener med film for både store

vand. Det kan til tider have sine
fordele især under usigtbare
vejrforhold.
   Nu tilbage til Helmuth. Han hører
som bekendt ikke til de mest
forsagte blandt os roere. Når det
bliver rigtig slemt og vi andre ikke
mere kan koncentrere os om åren,
har Vandy og jeg fundet på et godt
fif. Hvis en af os to sidder ved
tagåren, sætter vi ganske enkelt
kadencen gradvis i vejret indtil
talen er forstummet og erstattet af
en dybere vejrtrækning. Selv
Annettes latter forstummer.
   Så I kan se, vi oplever andet end
blot det at ro på morgenholdet.
Oplevelsen er størst på de morgener,

Det er ikke enhver roer,
der ved...

at klubbens elektroniske nyheds-
brev også udsender indbydelser
til arrangementer, samt

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

om foråret og om efteråret, hvor
solen står op over Avedøre Værket
under roningen mellem kl. 6 og 7.
Der breder sig en atmosfære af
velvære blandt roerne, ligesom et
nært samvær med- og en følen sig i
et med naturen. Ofte holder vi stille
og blot betragter sceneriet. Det
burde være forundt alle i klubben
blot én gang at opleve det.
   Vi har endnu nogle pladser ledige
på morgenholdet, så kontakt blot en
af os og få aftalt en prøvetur. Men
pas på. Det er ligesom med vinter-
badning. Det er vanedannende.
Nogle har gjort det igennem en hel
menneskealder. Jeg kun i en halv.

Mogens

Anna, Charlotte, Flemming og
Randi, der nu er korttursstyrmænd.

Der kan stadig spilles badminton på
Tjørnelyskolen om lørdagen klokken
14-17. Dog er der aflyst 23/3 og13/4.
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Ønsker vi til

Badminton



Tænk, at nogle menneskelige
væsener kan finde på sådan noget.
   Nå så slemt er det nu heller ikke.
Ja, faktisk nyder vi det; vi der kan
komme op om morgenen og samtidig
har lyst til at ro. I øvrigt starter det
ikke før hen af kl. 6; og når man nu
alligevel er oppe, kan man lige så
godt tage ned på havnen. De der-
hjemme sover trygt videre, og i
bedste fald har man frisk morgen-
brød med hjem til kl 7.
   Solen står allerede højt på himlen.
Det er faktisk ofte klart vejr om
morgenen. Det er der bare ikke ret
mange, der ved af. Og af gode
grunde. At starte dagen med motion
i form af en rotur er simpelthen alle
tiders. Man bevarer en form for
velvære resten af dagen, og dagens
dont skrider bare derud af uden
problemer.
   Vi mødes i klubhuset kl. 5:45,
venter for at vurdere, hvilke og hvor
mange både, der skal på vandet: I
gennemsnit er vi 2 to’ere ude.
   Båden(e) køres frem til rampen,
men ingen både kommer i vandet før
Annette er dukket op omkring kl. 6.
Harry påstår ellers, at Annettes
vækkeur ringer kl. 4, så gad nok
vide, hvad hun kan bruge de 2 timer
til? Til a’nette sig, selvfølgelig.
   Når vi så endelig er kommet
vandet, og hvis undertegnede tilmed
er styrmand, starter Helmuth
straks med formaninger omkring
bundgarnspæle; bare fordi jeg en
enkelt gang har siddet og blundet

lidt og er kommet til at sejle hen
over nettene.
   Så går det derudad med raske
åretag, og især raskt, når Bjarne
har tagåren. Vi gamle gør vores
bedste, for at følge med, men først
når Bjarne hører pust og støn bag
sin ryg, sættes kadencen lidt ned.
   Det samme gælder egentligt  også
for Niels Anker (den sidst ankomne
på holdet), men han har så lange
ben, så ham placerer vi helst som
et’er. Vi havde i øvrigt vores tvivl,
om det overhovedet var muligt at
installere så lang en mand i en
robåd. Men han har gjort vores tvivl
til skamme. Det går bare så fint.
   Vandy er nok den mest stabile af
os. Har står op med hønsene. De
skal nemlig alligevel fodres på det
tidspunkt. Og rækker det ikke til, så
tager Vandy soveposen med og
overnatter i klubhuset. En morgen,
var Vandy ikke mødt op. Oh jammer
og elende, hvad gør vi nu. Men en
svag snorken ledte heldigvis hurtigt
holdet hen til Vandy. Han kom på
benene og så af sted til søs.
   Jens hører også til de gamle (dog
under de 60) og stabile, hvis han
ellers ikke er på en af sine
langvarige ophold i huset i
Frankrig. Han var med til at stifte
klubben og råber gerne højt, altså
ikke i båden. Men til klubbens
bankospil, hvor han råber op. Til
morgenroningen klarer vi os med
Annette: Hendes befriende og høje
latter gjaldre ofte ud over det åbne

og små.
   Af fester kan nævnes bad taste
party og en særdeles vellykket førjul
med julemand “Vandy”, juletræ og
mistelten. For alle børn (og deres
forældre) og uroere.
   Hvis vi kigger på top 10 er her tre
ungdomsroere samt deres ledere
med tilsammen næsten 5000 km.
Ialt har ungdomsafdelingen stået for
over halvdelen af de roede km. Det
skal hertil siges, at det er længe
siden, der har været så mange
uroere.
   Det eneste beklagelige er, at
havnen har beskyldt ungdoms-
afdelingen for hærværk på havnen
under en fest. Der er imidlertid
ingen belæg for denne anklage.

Asbjørn Adsersen
ungdomsleder

Kajak
   Årets første tur var til Trygge-
vælde å. Kajakinstruktionen er gået
rigtig godt og ca. 8-9 er frigivet. Vi
har været  med til mange aktivi-
teter, bl.a. kajakmand i Vallensbæk,
Susåløbet, Mølleåens blå bånd, hvor
Nikolaj fik en flot 2.plads, Trygge-
vældeåløbet, alle havneræs i

Det har været et fantastisk år for
Greve Roklub at dømme ud fra
rostatistikken. 12931 km er det
blevet til, og det er ny rekord.
   Folk er desuden blevet bedre til at

København og juleræs i Hvidovre, og
flere andre ture, alle med mange
deltagere. Det er flot af en lille klub
som vores, at stille med så mange
deltagere i forhold til at vi er ca. 30
der ror kajak. Nogle af de klubber vi
ror sammen med er på 200-300
medlemmer, men stiller procentvis
ikke op med så mange deltagere som
vi gør. Det er ikke ualmindeligt at
viflere gange har alle vores kajakker
med.
   Kim og Asbjørn har roet noget af
Sjælland rundt i den nye dobbelt-
kakaj.
   I efteråret meldte vi os til en
indendørs rokonkurrence som
Dansprint (det firma som vi har
købt vores kajakergometer af) er
arrangør af. Det foregår i vores egen
klub. Den løber over vintersæsonen
til foråret 2002. Det er en holdkon-
kurrence med flere aldersklasser
der ror et bestemt antal meter/km
på skift, og den samlede tid indrap-
porteres så.
   Der er blevet roet mange kajak-
kilometer, og det bliver spændende
at se rostatistikken.

Hans Leed
Kajakrochef

skrive sig i logbogen. (Med enkelte
undtagelser.)
   Kilometerne er i år talt op af
Asbjørn og URO-afdelingen på en
klubaften.

Morgenroning;  g-a-a-a-b!
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Rostatistikken



Navn Sculler Korttur Langtur Kajak I alt Navn Sculler Korttur Langtur Kajak I alt     
Asbjørn Adsersen 4 437 285 790 1516 Karin Haldrup 53 53
Kim Boyborg 5 273 305 616 1199 Alex Jankowski 47 5 52
Anna Laybourn 361 255 116 732 Søren Johansen 49,5 49,5
Charlotte Christensen 187 221 312 720 Thomas Schødt 49 49
Nikolaj Tørring 122 200 330 652 Sanne Rothmann 43,5 43,5
Hans Leed 609,5 609,5 Inge Lise Krog-Hansen 43 43
Vandy Boyborg 397 150 17 564 Johnny Edil 41 41
Annette Knoth 363 30 126 519 Susi I 36 36
Randi Boyborg 165 250 415 David Malmgren-Hansen 34 34
Henning Christiansen 120,5 165 81 366,5 Mads Langberg 28 28
Lene Petersen 159,5 195 354,5 Dan Wezelenburg 26 26
Bent Ahlgren 57 228,5 285,5 Dan Petersen 9 15 24
Helmut Stark 269,5 269,5 John Rothmann 24 24
Flemming Mørkholt 129 135 264 Rasmus Petersen 8 15 23
Kristian Kristensen 7 234 241 Harry Knoth 22 22
Bjarne Mortensen 210 15 225 Allan D. Pedersen 7 15 22
Minna Jensen 88 72 63 223 Genny G 7 11 18
Pia Boyborg 113 107 220 Tommy Richardt 16 16
Flemming Lux 21 139 30 190 Janus Holm Rasmussen 15 15
Grethe Kristensen 190 190 Carina 15 15
Anne Lise Christensen 102 15 64 181 Keld N 14,5 14,5
Mogens Ellegård 175,5 175,5 Lenard 14 14
Zach Østerbro 39 15 113 167 Michael Due Christensen 12,5 12,5
Anne Juul Skjerk 12 118,5 30 160,5 Katrine Illerup 12 12
Dorte Monggaard 145 145 Mette J 12 12
Leo Fugl 145 145 Jens A 11 11
Jens Revall 130,5 130,5 Sten H 11 11
Willy Buchtrup 102 15 5 122 Kenneth 11 11
Mogens Wulff 53 45 10 108 John Lindskog 10 10
Trine Pedersen 70 30 100 Edel 8 8
Ann-Karina Ahlgren 23 65 88 Karina Grøn 7 7
Andreas Mortensen 87 87 Inger N 7 7
Niels Anker 84 84 Mogens B 7 7
Sabrina Ahlgren 53 31 84 Lotte Radish 7 7
Gert Juul 66 66 Jesper 7 7
Nicolas Mortensen 50 15 65 Jørgen Glindø 6 6
Helle Jankowski 63 63 Conny Kümpel 2 2
Jesper Nielsen 56 56 Mina P 2 2
Cathrine Larsen 55 55 Gæst 298 298

I alt 42 5675 2595 4619 12931
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