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Kan man ro Sjælland rundt på ti dage?
Hilser Kongeskibet på en robåd fra

Greve?
Kan vabler få vabler?
Fem unge roere fra Greve Roklub har

fundet svarene i sommer!
Fredag 9. august kom fem trætte og

glade Greve-roere i havn i Mosede efter at
have tilbagelagt 570 kilometer og tilsam-
men 250.000 åretag på ti dage.

Det er Asbjørn Adsersen, Kim Boyborg,

Minna Jensen, Charlotte Christensen og
Anna Laybourn, der roede »Mosede« den
lange strækning.

Ruten og strækningerne: Greve–Køge,
Køge–Vordingborg, Vordingborg–Skæl-
skør, Skælskør–Mullerup, Mullerup–Ka-
lundborg (halvvejs), Kalundborg–Havnsø,
Havnsø–Odden Havn, Odden Havn–Hun-
dested, Hundested–Nivå, Nivå–Greve.

570 km har de roet rundt om Sjælland: Charlotte, Minna, Anna, Kim og Asbjørn.

Fem seje grever har roet
Sjælland rundt

Fortsættes på side 5
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Det er ikke enhver roer, der ved...
at GR nyt ikke kan udkomme uden input

fra medlemmerne. Ved deadline 1. sep-
tember havde redaktøren ikke modta-
get ét eneste manuskript, hverken fra
bestyrelse eller fra menige medlemmer.

Bestyrelse for Greve Roklub
Formand – Annette Knoth
Rørager 4, 2670 Greve
Tlf. 43 90 22 66

Kasserer – Mariann K. Hjertoft
Gyvelkæden 13, 2670 Greve
Tlf. 43 90 19 04

Korttursrochef – Susanne Pedersen
Sonjas Allé 10, 2670 Greve
Tlf. 40 16 19 49

Langtursrochef – Lene Petersen
Lundehusene 142, 2670 Greve
Tlf. 43 61 07 81

Kajakrochef – Hans Leed
Bybjerg 1, 2680 Solrød
Tlf. 40 72 95 50

Ungdomsleder – Asbjørn Adsersen
Lundager 33, 2670 Greve
Tlf. 40 93 95 35

Sekretær/trailer – Benny Thomsen
Karlslunde Mosevej 22, 2690 Karlslunde
Tlf. 46 15 19 49

Forvaltere
Materialeforvalter – Kristian Kristensen
Hellevej 4, 2670 Greve
Tlf. 43 90 89 70

Husforvalter – Dan Petersen
Bækmosen 20, 2670 Greve
Tlf. 43 69 06 81

Roklubbens Venner
Formand – Jørgen Glindø
Højdevej 30, 2670 Greve
Tlf. 43 90 31 09

Kasserer – Gert Juul
Kollundsvej 17, 2770 Kastrup
Tlf. 31 51 80 58

Klubbens telefon: 43 60 19 15
Redaktion for GR-nyt
Helmut Stark, Brydeholm 58, 2670 Greve
Tlf. 43 90 28 85
email: starkhelmut@get2net.dk

Web-master – Kim Boyborg
Bjerggården 20, 3., mf., 2635 Ishøj
Tlf. 26 14 76 16
email: kim.boyborg@get2net.dk
www.greveroklub.dk

Deadline for stof til næste nr.: 1. dec. 2002

Nyt fra
formanden
Søndag den 13. oktober 2002 er
der standerstrygning
og optagning af bro + havearbejde, rengø-
ring af klubhus, oprydning og andet.

Der startes kl. 9.30 med morgenkaffe
og Gammel Dansk. Her fordeler vi opga-
ver og går i gang kl. 10.

Kl. 13 stryges standeren.
Derefter er klubben vært ved en let fro-

kost, incl. én øl eller vand.
                         Annette

Julehygge i klubben
Vi holder på traditionerne. Mød op søn-
dag den 8. dec. fra kl. 14–17.

Der serveres gløgg, sodavand og æble-
skiver.

Tilmelding nødvendig til enten Mari-
ann eller Annette senest torsdag den 5. de-
cember.

Annette

Diverse v/Annette
Lørdag den 17. 8. var en travl dag. Vi havde
selv kanindåb og fest.

Brøndby Roklub havde 50-års jubilæum.
Harry og jeg deltog.

Samme dag havde vores nabo sejlklub-
ben SGS 50-års jubilæum, hvor Lene og
jeg deltog.

Til begge jubilæer havde Helmut trykt
nogle meget flotte personlige kort, og det
var en fornøjelse at aflevere gaver med så-
dan nogle kort.

Det var en noget stressende dag, men
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jeg fik det koordineret, så jeg nåede det
hele.

Klubhuset skal have nye dørpartier mod
havnen i klublokalet.

Bestyrelsen har vedtaget at det udføres
af snedkermester Per Schmidt, Mosede
Strandvej 36.

Der er 6–8 ugers leveringstid, så vi kom-
mer nok hen i slutningen af november el-
ler først i december.

Banko
Så starter sæson 2002/2003
Det er på følgende onsdage:
02. oktober
06. november
27. november (julebanko)
08. januar
05. februar
05. marts
02. april
og sidste bankospil er 30. april.

Det foregår i festsalen på
KROGÅRDSSKOLEN
Skoleager 1
2670 Greve

Kom og hjælp til. Vi starter kl. 17.30 og
slutter ca. kl. 22–22.30.

Der skal sættes borde og stole op, sætte
kopper, sukker og fløde på bordene, laves
kaffe, servere den, ordne gevinstkurve,
sælge spilleplader, øl og vand, hjælpe folk
med pladser og meget andet.

Efter sidste bankospil slutter vi banko-
sæsonen med en bankofest. Reglerne for
at blive inviteret med er:

Er man et par, skal man have været og
hjælpe til mindst 5 gange. Det tæller også,
hvis den ene kommer f.eks. 3 gange og
den anden 2 andre gange. Er man single,
skal man have været med mindst 4 gange.

Datoen for denne fest fastsættes til for-
året og alle berettigede vil få skriftlig be-
sked.

For Roklubbens Venner,
                                          Annette

Svømning
sæson 2002/2003
Der er svømning om mandagen i Greve
Svømmehal fra kl. 20–21.

Har du/I ikke fået svømmekort, så ring
på tlf. 43 90 22 66, eller skriv det på listen
på tavlen, så skal jeg nok sende det/dem.

Der startes mandag den 7. okt. og sidste
gang er mandag den 28. april 2003.

Der er lukket for klubsvømning:
Efterårsferie: 14.10.–20.10 2002
Juleferie: 16.12.2002–5.1.2003
Vinterferie: 17.2.–23.2.2003
Påskeferie: 14.4.–21.4.2003

Vi svømmer sammen med:
SGS Sejlklubben Greve Strand
SKB Sejlklubben Køge Bugt
HBK Hundige Bådeklub
SHS Sejlklubben Hundige Strand

Vores livredder er fra KIF, som vi fem
klubber deles om betalingen for.

FREDAGSSVØMNING
Vi har også tid i svømmehallen om freda-
gen fra kl. 20–21.

Om fredagen er vi kun os selv fra Greve
Roklub, så derfor kan vi ikke betale os til
en livredder.

Så livredder søges blandt klubbens med-
lemmer. Kontakt Annette.

                           Annette

Digitalt tryk i mindre oplag, som
fx GR NYT, visitkort i farver eller
sort/hvid, brochurer mm. leveres i
god kvalitet og til rimelige priser.

Søndre Tangvej 22 ·  2791 Dragør
Tlf. 32 53 19 99 · www.starco.dk
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Søndag morgen kl. 9.00 drog vi afsted til
Københavns Roklub for at låne både
til Kanalturen. Vandy havde været behjæl-
pelig med kontakt til KR, idet jeg var på
Cypern. Tak for hjælpen til Vandy!  Vi var
tre toere. Vejret var fint med sol, men det
blæste en halv pelikan, så der var store
bølger i Kbh.s Havn og ude ved Lange-
linie.

Traditionen tro spiste vi vores medbragte
mad ved Langelinie hvor vi mødte Hvid-
ovre Roklub og fik en lille snak med dem.
Derefter spiste vi store is – ganske som
sædvanlig.

Det var ret heldigt at turen blev til no-
get, idet der samtidig var lavet en kajaktur
til Sverige, og det gjorde, at jeg stod alene
som langtursstyrmand til tre både. Men
heldigvis – Susanne fik lokket Henning
med en madpakke, som jeg skulle kreere –
og så var vi da to til at styre.

Sent på eftermiddagen dagen i forvejen
ringede Mogens Wulff og spurgte om der
var plads til een mere - og han en jo også
styrmand, så det var fint nok.

Alt i alt, en rigtig hyggelig tur.
Lene Petersen

Københavns Kanaler – 15. september 2002

Langtur til Roskilde Fjord
– weekenden 24.–25. august 2002
Vi var kun fire roere – en syg og tre raske.
Jeg havde i forvejen aftalt med Roskilde
Roklub at vi kunne låne deres sommerhus
i Skuldelev.

Efter div. indkøb ankom vi ved 12-ti-
den, hvorefter vi satte Susanne og vores
bagage af.

Annette, Harry og undertegnede kørte
derefter til Frederiksværk Roklub, hvor
vi lånte en toårers. Vi havde besluttet at vi
ville ro til Hundested, men da vi kom et

stykke ud, var bølgerne så høje, at vi måtte
vende om.

Vi fik alligevel en go’ dag ud af det.
Næste dag havde blæsten selvfølgelig ikke
lagt sig, så vi hankede op i Susanne og
kørte en tur til Hundested og omegn. Vi
var også med færgen til Vig.

Det var en rigtig rar »slap-af« ro-week-
end selv om roningen ikke var overvæld-
ende.

Lene Petersen

Så starter badmintonsæsonen igen
første lørdag i oktober 2002

Kom og vær med – ha’ det sjovt – få lidt motion og kondition

Alle kan deltage – begyndere som øvede

Det foregår i Tjørnelyskolens hal hver lørdag kl. 14.00–17.00

Nøgle kan afhentes hos:
Annette Knoth, Henning Christiansen, Søren Johansen
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Vind og vejr bestemte, hvor langt, man
kunne ro på en dag.

Den længste strækning var Køge/Vor-
dingborg med 97 kilometer.

Turen foregik næsten udelukkende i
bagende sol – og derfor blev der ofte roet
om natten, hvor vandet også er mere stille.

I Københavns Havn blev roerne filmet
og fotograferet af utallige turister ved pas-
sagen af Den lille Havfrue, og da »Mo-
sede« passerede Kongeskibet Dannebrog –
og roerne hilste Kongeskibet ved at rejse
årerne til hilsen, kvitterede Kongeskibet
med at »kippe« med kongeflaget.

Undervejs måtte de besvare mange
spørgsmål fra badende og havnegæster.

Svaret på det sidste spørgsmål: Om vab-
ler kan få vabler – er Ja! Et par af roerne
har stadig synlige beviser.

Men Asbjørn, Kim, Minna, Charlotte og
Anna er enige om, at nok var det en hård
tur, men der var mange spændende ind-
tryk – og man sover godt om natten efter
en lang rotur!

De fem er allerede i gang med at plan-
lægge næste års udfordringer – men er
enige om, at det ikke bliver Jylland rundt!

Anna Laybourn

Sjælland rundt – fortsat fra forsiden

Referat af bestyrelsesmøde
6. aug. 2002

Projekt »En smal sag«
Vi har sagt ja til at deltage i dette projekt
under Ungdomsskolen. Det handler om ca.
12 overvægtige børn og unge i alderen 13–
18 år der bl.a. skal prøve vores idrætsgren.
De kommer 26.9. og 10.10. i tiden 17.30–
19.30.

Projektbeskrivelse kan læses på tavlen.
                                      Annette

Dødsfald
Bådebygger  Henry Larsen (Køge) er død
86 år gammel. Han var en stor og sagn-
omspunden personlighed. Mange roklub-
ber har en Henry-båd blandt kapronings-
bådene.

Derudover var han selv kaproer (har bl.a.
vundet bronche i OL, og meget andet) og
en meget dygtig træner. Læs på tavlen,
hvordan DFfRs sekretariat og roere ser
forskelligt på hvornår man lægger ting på
hjemmesiden. I det her tilfælde, så man evt.
kunne nå at sende en blomst eller selv møde
op.

                 Annette

1. Godkendelse af sidste referat. Godkendt.

2. Budget. Kassereren gennemgik økono-
mien. Det blev besluttet at anvende ind-
tægterne (i alt ca. 15.000,-) fra Brochure-
uddelingen til delvis betaling for en ny
havkajak samt udstyr til denne: Dækken,
pagaj og pagaj-flyder. Pris ca. 8.000,-. Re-
sten af pengene lægges til side til en ny
inrigger. Det blev endvidere besluttet at
Hans køber en kikkert – pris ca. 1.500,-
incl. stativ – for penge fra arrangement i
Hundige Centeret.

Greve Kommune, Folkeoplysningsud-
valget ansøges om tilskud til udskiftning/
reparation af materiel og udstyr. Annette
laver en prioriteret liste.

3. Kanindåb. Kanindåben forberedt. Su-
sanne koordinerer. Hun har talt med Hav-
nefogeden og aftaler nærmere med fi-
skerne.

4. Jubilæum i Sejlklubben SGS. Annette og
Lene deltager.

5. Evt.Ingen bemærkninger.
Sekretær Benny Thomsen
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Roturen der startede med en rask rotur på
godt 78 km, og sluttede med matte musk-
ler og en bule i hovedet.

Fredag eftermiddag. Vi kører afsted
nordpå med bilen fyldt med proviant, tre
uro’ere og en hel del forventninger til os
selv, vores muskler og udholdenhed. Me-
ner selv, vi burde være »fit for fight« efter
at have roet Sjælland Rundt.

Igen i år vil vi – Kim, Asbjørn og Anna -
kaste os ud i Karlebo Marathon, »Europas
længste marathon-roning i 2-åres inrigger,«
som de siger i Nivå.

Straks efter ankomst slås telt op og la-
ves mad - Gyrittes Fad står på menuen (op-
kaldt efter Asbjørns fru Moder). Godt med
kulhydrater og rig på proteiner. Over at
blive indskrevet, »bestille« afgangstid og få
bådnummer. Asbjørn insisterer på nr. 13,
idet han mener det er et lykketal eftersom
det er hans fødselsdato. Vi andre frygter
for vores ve og vel. Vi afhenter vores T-
shirts, og de gør et stort nummer ud af, at
Anna er den eneste person af de 28 båd-
hold, der har bestilt en str. small.

Vi pakker vores egen proviant, Kim med
tre plader Marabou og tre liter Faxe Kondi,
Asbjørn med sin egen hjemmebryg bestå-
ende af cola, energidrik og energipulver,
og en anelse vand, mens Anna holder sig
til sine nødder, rosiner og müslibars.

Iført vores hjemmeproducerede røde T-
shirts med uro-logoet foran, og skriften
A.K.A Uglefangerne (AKA= Also known
as // Anna, Kim, Asbjørn)

Kl. 01.03 en hånd på broen, nedtælling,
afsted med brusende åretag i bælgravende
mørke. Ud af havnen, gennem et bøjehav,
og ned langs kysten. Skifter pladser efter
hvert tiende minut – roerne når at komme
op og svede, og styrmanden når ikke at få
kolde muskler.

Der er gode bølger. Lidt ærgerligt; de
er imod os, og vi frygter, de når at lægge
sig i løbet af natten når vi skal vende om.

Stilheden, mørket, en lysstribe på land,
tunge åndedrag og årens rytmiske tag. Bøl-
gernes slag mod båden. En ganske særlig

stemning.  Det går godt, vi når ind i Kbh.s
Havn og holder bådnummeret op ved hvert
checkpoint på vejen. Vi møder langt om
længe de første konkurrenter.

To gange rundt om Diamanten. De men-
nesker, der på bænkene langs kanalen sid-
der to og to sammen efter nattens festlig-
heder, kigger efter os da vi ror forbi første
gang. Anden gang kigger de undrende ef-
ter os. Hvad i alverden får tre unge men-
nesker til at ro rundt i en kanal midt om
natten – to gange?

Vi konkluderer, at vi ikke er rigtig kloge,
og ror videre. En hånd på SAS’ bro, og vi
har en times pause. Sandwichs og bana-
ner. Afsted på klokkeslæt, det er begyndt
at lysne. Oversiden af Asbjørns underarm
er hævet og han kan ikke bøje håndleddet,
og han får et kvarter til at gå med at gisne
om, hvor mange procent, hans rotag er fal-
det med i procent, eftersom han ror med
en arm. Det kan ikke blive ved at gå, og
den lille opfinder i ham snører en fangline
om underarmen og laver en løkke omkring
åren. På den måde kan han nu bruge ar-
men uden at røre hånden overhovedet.
Gnavesåret er til at leve med. Vi er langt
bagud fra vores tidsplan, og vi må sætte
nye mål. Ambitionerne daler fra at kunne
klare det på otte timer, og til at stile efter
at forbedre sidste års tid (08.45.30). Vi ror
videre, og tempoet sættes op, da Kim me-
ner, vi nærmere skal satse på at nå hjem
inden ni timer. Ni timer! En dårligere tid
end sidste år! Vi ror så sveden hagler ad os,
solen er begyndt at bage, og vi ror meget
koncentreret de sidste par timer og hjem.
Ved Vedbæk Havn (små 10km fra Nivå)
går det op for os, at vi næsten kan nå vores
tid fra sidste år. Alle de kræfter, vi troede
at have opbrugt lægges nu i åretaget, vi
ror intensivt og koncentreret, og tager
dobbeltskift for at spare tid på skiftene.

En hånd på broen en time og 6 min se-
nere – med tiden 08.38.47.

Vi har forbedret os med syv minutter i
forhold til sidste år! Ler ad resultatet, mens
vi hælder det sidste vand fra drikkedunkene

Fra Red Bull til rosiner
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ned over de opkogte hoveder. Får pludse-
lig at vide, at vi foreløbig ligger som num-
mer fire! Sidste år kom vi ind på en sy-
vendeplads. Hvis vi kunne forbedre os med
bare to pladser, ville det da være fantastisk!

Morgenmad, sidde og sumpe, føle en
lammelse i musklerne, strække ud og i bad.
En total mathed i musklerne da vi lægger
os ind i teltet for at få en god morgens
søvn inden festen i aften. Kim læser en
gyserhistorie af Stephen King, og snart
kommer der fløjtelyde fra Grevernes telt.

30-års Jubilæumsfest med mange taler.
Præmieoverrækkelse. Vi får lov at beholde
vores fjerdeplads i Mix-gruppen! Tredie-
pladsen går til Rønne Roklub med tiden
07.44.58, og efter os kom Aarhus Roklub
med 08.47.40. De fleste andre (og i sær-
deleshed vinderne) var pga. det »hårde« vejr

mere end 40 minutter længere om mara-
thon’en end sidste år. Og det kan jo ikke
andet end pynte på, at vi fik en – om end
meget lidt – bedre tid end sidste år.

Fest, grill og jukebox, dans til den lyse
morgen. Asbjørn opdager, at han har gen-
vundet nogle kræfter i armen, og svinger
Anna lidt højere i et jitterbuck-kast. Anna
opdager, at firemands-sculleren, der hæn-
ger i loftet, hopper med, når man knalder
hovedet op i den. Praktisk detalje, og også
en måde at få opmærksomhed på. Der er
dog ikke sket noget, bortset fra, at hun er
lidt rundt på gulvet (hvilket Asbjørn påpe-
ger, må skyldes alkoholen).

Åhjo, det var en go tur! Der er fælles-
sang med omkvædet: »Vi gør det aldrig mere«
– hvortil vi må spørge: »Hvornår ska’ vi
komme til næste år?«

Anna

Elektronisk logbog
Nu har GR i al fortid ført logbog på papir.
Den skal så til slut på året tælles op og
skrives ind på en computer, så det kan
komme i bladet og på nettet. Det har væ-
ret et værre arbejde, der tog ret lang tid,
og som ofte indeholdt unøjagtigheder.

Derfor har GR nu fået software til en
elektronisk logbog. Det er kort fortalt en
computer, hvor man skriver sig ind i ste-
det for at skrive sig i en bog. Den kan så
selv tælle sammen til slut samt vise løbende
statistik for både medlemmer og både. Det
er ikke svært, der er de samme felter på
skærmen, som der var på papiret.

Hvis du føler, at du er et komplet fjols
til alt, hvad der har med computere at gøre,
så fortvivl ikke. Der bliver kursus i logbo-
gen i efteråret.

Nemlig 13/10, 18/10 og 22/11.
Første kursus bliver efter frokosten til

standerstrygningen, hvor der også bliver
mulighed for at stille spørgsmål.

Det kan måske virke lidt underligt at
afholde kursus ved sæsonens afslutning,
men det er der en grund til. Programmet
er helt nyt, og hvis der findes nogen fejl
eller kommer gode forslag til forbedrin-
ger, skal det ordnes i løbet af vinteren.

Logbogen er ret nem at starte.
Tænd computeren (hvis den ikke alle-

rede er det) og VENT.
Ca. 3 minutter efter skulle den være klar.

Tænd den derfor som noget af det første,
når I kommer til klubben.

Lad være at lukke nogen af de små sorte
vinduer!

Der vil i fremtiden stadig være en en-
kelt side fra de gamle logbøger til stede
ved pulten, så man kan skrive sig ind på
papir. Dette bør dog kun ske i tilfælde af
nedbrud, strømsvigt, tyveri eller computer-
skræk.

Det kan endvidere fortælles, at den elek-
troniske logbog (herefter kaldet Elog) i
skrivende stund ikke har kostet klubben
noget. Programmet er skrevet af Kim med
open source sprog og software. Compute-
ren er doneret af Anne og Carsten Skjerk.
Skærmen er givet af Hans.

BEMÆRK! Elog er stadig på prøve-
stadiet. Hvis der er for store problemer –
tekniske eller menneskelige – går vi ikke
over til dette system.

Du kan se en online guide på:
http://hjem.get2net.dk/greveroklub/tour/

tour.htm
Eller find linket fra »Sidste nyt« – til sidst

på side 1. KIB
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AKTIVITETSPLAN
oktober–januar

Oktober
Onsdag d. 2. kl. 19 Bankospil på Krogårdskolen

November
Onsdag d. 6. kl. 19 Bankospil på Krogårdskolen
Onsdag d. 13. Bestyrelsesmøde. Hvis der er et emne eller problem,

man ønsker behandlet, kontakt en fra bestyrelsen
Lørdag d. 23. »Før jul« for børn, forældre og barnlige sjæle
Onsdag d. 27. kl. 19 Bankospil på Krogårdskolen (Julebanko)
Lørdag d. 30. Julefrokost

December
Tirsdag d. 3. Julehygge

Januar
Onsdag d. 8. kl. 19 Bankospil på Krogårdskolen

Nærmere oplysninger om nogle af ovennævnte arrangementer kan ind-
hentes hos en fra bestyrelsen (se i kolofonen side 2) eller ved at kigge ned
i klubhuset og se på opslagstavlen efter en tilmeldingsliste.

Aktivitetskalender for DFfR og Sjællandskredsen samt DKKF er sat op på
tavlen i klubben. Materiale om ture og arrangementer findes for inrig-
gere 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.


