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Glimt fra
GRs jule-
frokost
Vi var i alt 25 glade roere
til en dejlig og rigtig hyg-
gelig julefrokost 30/11.

Folk medbragte selv den
mad, som de havde fået til
opgave at tilberede, som

tilsammen gav en lækker julebuffet.
Der blev snakket og specielt danset
en hel del. De dejlige nissepiger fik
ikke lov til at sidde ned ret længe.

Alt i alt var det en utrolig dejlig
aften.

Alex
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Det er ikke enhver roer, der ved...
at Søren har fået nye kuglelejer i den ene

hofte, og at det er gået så godt, at vi
nok snart får ham at se i en båd igen.
Han triller sikkert også snart på rulle-
skøjter igen, tror hans løbevenner.

at Bent blev nr. 1 i sin klasse ved Suså-
løbet på 35 km ruten.

at Kristian strøg standeren

at korttursrochef  Susanne Pedersen fyldte
40 år 11. 12. 2002 og en hel del roer-
venner vækkede hende med morgen-
sang, musik og morgenbrød!

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. marts

Banko
Så er første del af bankosæsonen 2002/2003
slut. Vi starter igen onsdag den 8. januar
2003 og derefter:

Onsdag den 5. februar
Onsdag den 5. marts
Onsdag den 2. april
Onsdag den 30. april

Husk at komme og hjælpe til. Vi har brug
for de penge vi tjener.

   Annette

Svømning om fredagen
For dem der ikke kan svømme om man-
dagen, hvor vi har vores officielle svøm-
ning  –  er der nu mulighed for at svømme
om fredagen fra kl. 20–21.

Vi har hele det midterste bassin på 1,30
meters dybde. Det er derfor også velegnet
til børn, evt. med svømmebælte/vinger. Vi
må ikke bruge de andre bassiner.

Bent Ahlgren, Asbjørn Adsersen og  Hen-
ning Christiansen har alle bestået bassin-
prøven i Greve svømmehal, og stiller sig
til rådighed som vores livreddere.

Kontakt mig hvis du gerne vil med på
fredagsholdet, tlf. 43 90 22 66. Eller kom
derop, jeg svømmer selv på det hold.  Hvis
du ikke lige kan finde mig, så spørg i infor-
mationen.

Alle der havde skrevet sig på listen i klub-
ben er telefonisk orienteret.

Annette
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Nyt fra formanden
Sidste nyt i år 2002
Folkeoplysningsudvalget har 27. november
2002 bevilget Greve Roklub 13.000 kr. til
indkøb af 30 redningsveste og 16.150 kr.
til fire træårer med muffer og klemringe.
(Årer og rosæder til Mosede)

Efter ansøgning fra Greve Roklub har
Krogårdsskolen fået bevilget 12.000 kr. til
indkøb af 10 sammenklappelige borde til
festsalen, så nu skal vi ikke slæbe så mange
gamle faldefærdige borde til banko.

Der var afsat en pulje til vedligeholdelses/
genanskaffelse af materiel til klubber og lo-
kaler på bl.a. skoler som fritidsbrugere be-
nytter.

Motionsrum
Husk at glideskinnen på roergometre-
ne skal tørres af efter hver eneste brug.
Der ligger et håndklæde til det samme.

Varme i klubhuset
Der er tændt for varmen i klubben her i

Ordinær general-
forsamling 2003
holdes lørdag den 8. marts kl. 10 i klubhu-
set. Der vil efterfølgende være frokost.

Dagsorden iflg. vedtægter. Punkter til
dagsordenen indsendes senest 14 dage før
til undertegnede. Annette

Roklubbens Venners
ordinære general-
forsamling 2003
Roklubbens venner indkalder til ordinær
generalforsamling søndag den 16. marts
2003 kl. 10 i roklubben

Dagsorden iflg. lovene.
Efter generalforsamlingen er Vennerne

vært ved en frokost.
Tilmelding: Senest mandag den 10. marts

2003 til Mariann på tlf. 43 90 19 04 eller
Jørgen Glindø på tlf. 43 90 31 09.

vinter. Da elvarme er dyr skal alle radia-
torer stå på 16 grader, når vi forlader
huset.

Og vær opmærksom på at der ikke står
noget op ad radiatorerne.

Sauna
Saunaen skal kunne løbe rundt ved bruger-
betaling, da der ikke er penge i det almin-
delige budget til drift af denne.

HUSK at alle skal betale 10 kr. pr.
person for at benytte saunaen.

Én betaler de 10 kr. til at tænde for sau-
naen og en måske for at forlænge tiden,
MEN DE ANDRE SKAL HVER
LÆGGE 10 KR. I BOKSEN NEDEN-
UNDER.

Søren tømmer jævnligt boksene, derfor
denne opfriskning af reglerne.

Annette

Et lille hjertesuk
Når der står deadline for næste nr. 1. marts,
er det ikke fordi I ikke må aflevere stof til
bladet før! Bestyrelsen ønsker at fx april-
nummeret udkommer ca. midt i marts
måned. Derfor må I meget gerne allerede
fra nu af dynge mig til med farverige be-
retninger og billeder fra ture og oplevel-
ser samt meddelelser om kommende ar-
rangementer til næste nummer.

Indtil nu har jeg nærmest måttet hale
tekst og billeder ud af folk, for at kunne
fylde et ottesiders GR nyt – og det længe
efter deadline!

Godt nytår og venlig hilsen fra den nye
gamle redaktør.

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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Harry Knoth in memoriam
Fredag den 13. december, i svømmehal-
len efter svømning, kom Annette og for-
talte at Harry var død dagen før, torsdag
den 12. december, og at han skulle begra-
ves fra Greve kirke onsdag den 18. kl. 12.

Det kom vel ikke ligefrem som et chok
for os, da vores tidligere husforvalter jo
igennem længere tid ikke har haft det sær-
lig godt, for at sige det mildt; så på en
måde var det godt, at han fik lov at give
slip og få fred.

Greve kirke var fyldt med familie, ven-
ner og rokammerater, som alle ønskede at
sende Harry værdigt og godt afsted. Præ-
sten holdt en fin tale, synes jeg, og vi sang
alle dygtigt med på salmerne. Til sidst
fulgte vi med ud til graven og jordpåka-
stelsen og sluttede med at synge »Altid frej-
dig«, og adskillige var henne og kaste en
rose ned i graven til Harry. En meget smuk
og stemningsfuld jordefærd må man sige.

Bagefter var vi inviteret til »gravøl« på
Korporalskroen, heldigvis tog de fleste af
os med og fik et par gode timer, hvor vi

helt i Harrys ånd kunne mindes alt det gode
og sjove vi havde oplevet sammen med
Annette og Harry. Det var aldrig kedeligt,
når Harry var med til en fest eller en af
klubbens langture både i Jylland, Sydhavs-
øerne og Sverige. Selv om Harry ikke rig-
tigt gad ro selv, så var han jo i mange år
selvskreven som trailer-fører og chauffør
på følgebilen (flere gange Helmuts HiAce)
med den bagage og proviant, vi ikke gad
slæbe med i bådene. Han var så på udkig
efter passende frokost- og lejrpladser, og
det var altid spændende at se, hvordan han
ville komme i kontakt med os ude på van-
det, når han havde fundet det helt rigtige
sted. En gang kom han minsandten fræ-
sende ud til os i en motorbåd, han havde
lokket en vildtfremmed mand til at sejle
ham ud med!

Vores tanker og medfølelse over det tab
hun har lidt går nu til Annette, vores kære
formand. Her følger også nogle billeder,
sådan som vi vil huske Harry.

Helmut

Harry og formanden ses her klædt herligt ud ved kubbens legendariske vikingeparty.
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Harry og formanden til »pyjamasparty«.

Bådene skal surres ordentligt inden
afgang fra klubben – det er Harry
med ryggen til.

Herunder hygger vi os på sidde-
møbler, Harry har organiseret.

Et typisk stemningsbillede fra en
af de mangfoldige langture.

Herunder ses en typisk Harry-
situation: Midt under en sommer-
fest optræder Harry lige pludselig
som »scullerroer« i Mosede havn!
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Året 2002 bød ud over meget godt rovejr
også på en række gode ture for os som har
en svaghed for kajakken.

Selvom jeg ikke har gennemsejlet hele
vores eget rovand, er det alligevel spæn-
dende at komme ud og prøve at ro andre
steder.

I årets løb har der været ture rundt om
på Sjælland og en enkelt til Sverige.

Selv var Grethe og jeg samt fam. Ahl-
gren arrangør af en én dags tur på Ros-
kilde fjord samt en weekend tur til Sve-
rige.

Roskilde Fjord d. 27/7-2002
Turen var planlagt til at udgå fra roklub-
ben i Roskilde. Herfra sejlede en gruppe
på 10 personer i 9 kajakker samlet til den
vestlige del af Roskilde fjord. Vejret var
perfekt til kajakroning denne dag. Masser
af sol og ikke for meget vind, gjorde at
turen blev en god og overkommelig op-
gave.

1. delstrækning (ca. 13 km) gik til Gers-
høj, hvor roerne blev mødt af et lande-
vejshold medbringende traileren. Denne
var beregnet på at transportere dem tilbage,
der måtte have fået nok for den dag. Her-
efter blev der spist frokost på en bakketop
med udsigt ud over fjorden. Gitte havde
været energisk nok til at bage en kage til
turen.

Efter frokosten som altid smager bedre
efter nogen fysisk udfoldelse. Var der lidt
snak om, hvordan turen skulle fortsætte.

Det blev besluttet at dele gruppen op i
2 mindre grupper. Én der sejlede samme
vej tilbage. Samt én der gik lidt sydpå i
fjorden, for at via en overbæring at komme
over i „Gadekæret“ og forbi Ringøen og
Boserup skov og herfra returnere til Ros-
kilde.

Det viste sig, at der ikke var nogen der
havde lyst til at stå af. Tværtimod stod Erik
til søs, da han ikke var kommet med fra
start i Roskilde.

Selv var jeg med på turen, hvor vi via en

Kajakture i 2002
overbæring gennem krat og en majsmark
kunne ro videre i „Gadekæret“. Gitte og
Asbjørn fik forbrændt det kage, de måtte
have spist i deres anstrengelser for at slæbe
„Tvillingerne“ og dens dobbeltskrog over
land.

Herefter var det ren nydelse at ro til-
bage mod Roskilde. Eneste forhindring på
vejen var en ko, der stod og svalede sig i
det lave vand.

De to grupper forenedes atter i Roskilde
og kunne i fællesskab pakke sammen for
den dag.

Åsnen d. 13-15/9 2002 (Sverige)
Turen gik til søen: „Åsnen“ i det sydlige
Småland. Området som også kaldes Sve-
riges sydligste vildmark, indeholder ud over
omtalte sø, også en natur der kan minde
om den man ellers skal længere nordpå
for at finde.

Der var spredt ankomst i løbet af fredag
aften til campingpladsen i Torne, som var
vores udgangspunkt for denne weekend.

Hans, Gitte og Asbjørn var dog tyvstartet
allerede torsdag aften. Det viste sig at være
en rigtig god idé da det var et fantastisk
rovejr om fredagen. Samtidig skulle det vise
sig, at være den sidste rigtige sommerdag
det år.

14 personer havde valgt at deltage i tu-
ren. Nogle valgte at sove i telt. Andre havde
valgt en køje i et fælleshus.

I løbet af natten til lørdag blæste det en
del op. Og om morgenen blæste der en
stiv vind på langs af søen. Dette gav en del
bølger, men ikke nok til at afholde de mest
morgenfriske fra en tur inden morgenma-
den.

 At turen kunne bruges som morgenbad,
var der også én der fandt ud af.

Efter morgenmaden planlagde vi en tur
i Åsnen. Som udgangspunkt ville vi ro i to
grupper, som skulle mødes  til frokost i
det grønne. Det var meningen at de „seje“
skulle ud på en længere tur for herefter at
mødes med „slapperne“.
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Bestyrelsesmøde 10. oktober 2002
for materielforvalteren Kristian Kristensen
og Asbjørn Adsersen. På næste møde laves
en prioriteret liste over kursusønsker.

Kajakreglement
Kajakreglementer blev gennemgået, og

forslag til rettelser og ændringer m.v. blev
drøftet. Hans sørger for at renskrive regle-
mentet til i henhold til bestyrelsens ønsker.

Diverse
Annette havde ansøgt Greve kommune,
Folkeoplysningsudvalget om kr. 100.000,-
til indkøb af en ny 2-åres inrigger.

Kim Boyborg har doneret en computer,
således at rologgen fremover kan føres på
edb, hvilket vil gøre det væsentlig nem-
mere når rostatistikken m.v. skal laves. Indtil
vi bliver helt fortrolige med systemet m.m.
vil der dog også skulle skrives i bogen som
hidtil.

Benny Thomsen

Men vejret vendte op og ned på plan-
lægningen. Så de „seje“ endte med at have
nok at gøre for at følges med den mere
afslappede gruppe. Så første del af turen
foregik i fællesskab.

Vinden var visse steder så kraftig, at der
var nok gøre for at holde balancen. Chri-
stoffer og Bent besøgte en svensker på en
lille ø, under dække af at de var nødt til at
tømme en kajak for „kondensvand“. Man-
den virkede glad for besøget og var be-
hjælpelig med at få tømt kajakken.

Undervejs fandt vi et roligt sted, hvor vi
kunne indtage lidt sødt. Vi skulle jo gerne
holde sukkerbalancen i orden. Herfra fort-
satte vi endnu et stykke til det aftalte sted.

Efter at have ledt lidt efter et sted at gå i
land, mødte vi landevejsholdet som atter
var mødt op med traileren. Det skulle vise
sig, at vi havde mere brug for den denne
gang. Første del af turen havde været nok
for en del. Så efter frokosten (som blev
indtaget i læ i skovbrynet), var vi nogle
der kørte tilbage til campingpladsen. De

resterende forsatte i rygende medvind til
søens sydligste del. Her blev de mødt af
„afhopperne“ som i mellemtiden var hop-
pet i kajakkerne igen og var sejlet dem i
møde.

I samlet flok kunne vi følges til cam-
pingpladsen.

Efter at have vasket dagens anstrengel-
ser af under bruseren, blev der tændt op i
grillen, så det medbragte grill kød kunne
nydes ved langbordet i fælleshuset.

Næste dag var der ikke nogen der følte
trang til at en morgentur. Det var i mel-
lemtiden blæst yderligere op og det van-
skeliggjorde enhver sejlads fra Torne.

I stedet blev der tid til en hyggelig for-
middag på campingpladsen, inden det var
tid til at pakke sammen og vende næsen
hjemad. Selv om vejret lagde en dæmper
på de ture vi have ønsket at ro, var der
alligevel enighed om at det have været an-
strengelserne værd at køre „Hinsidan“. Blot
kunne vi godt have brugt en dag eller to
mere. Kristian Kristensen

Af emner der blev drøftet på mødet og som
måtte have interesse for medlemmerne kan
nævnes:

Økonomi
Der var indhentet priser på et nyt vindues-
parti. VN-glas (aluminium) forlangte kr.
58.400.

Per Schmidt havde forlangt kr. 37.500
+ moms for et vinduesparti i træ.

Greve Strands Tømrer- og Snedker-
værksted havde tidligere (3/1 2001) afgivet
et tilbud på kr. 41.650 inkl. moms for et
vinduesparti i træ. Det blev vedtaget at ind-
hente et nyt tilbud hos Greve Strands Tøm-
rer- og Snedkerværksted og acceptere det
billigste tilbud. Det var et krav, at den ne-
derste del af døren var i træ, således at dø-
ren ikke ville komme til at »hænge« som
det er sket med de eksisterende vinduer.

Det blev endvidere besluttet at bevilge
penge til et materielkursus i træbåde i 2003
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AKTIVITETSPLAN
januar–april

Januar
Onsdag 8. kl. 19 Bankospil på Krogårdskolen
Lørdag 11. kl. 10.30 Besøg i Københavns Lufthavn
Onsdag 22. januar Bestyrelsesmøde (Har man noget på hjertet vedr.

roklubben,var det måske en god idé at henvende
sig til én fra bestyrelsen et par dage før)

Februar
Onsdag 5. kl. 19 Bankospil på Krogårdskolen

Marts
Onsdag 5. kl. 19 Bankospil på Krogårdskolen

April
Onsdag 2. kl. 19 Bankospil på Krogårdskolen
Søndag 6. kl. 15 Svømmeprøve
Onsdag 30. kl. 19 Bankospil på Krogårdskolen

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.


