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Besøg i Københavns Lufthavn

Den 11. januar besøgte en flok medlemmer
fra Greve Roklub et, i mere end en forstand,
temmeligt U-Ro-ligt sted.

Stedet, beliggende på Amager og fylder
det samme som Frederiksberg, var lufthav-
nen.

Efter et sikkerhedscheck, som kunne af-
sløre at Sørens hofte vitterlig indeholder me-
tal, var vi klar til at entre det lukkede land.

Af en guide som lufthavnen stillede til
rådighed, fik vi en masse oplysninger om
driften af en moderne lufthavn.

Ved selvsyn kan man hurtigt konstatere,
at lufthavnen har ændret udseende de se-
neste år.

Men at den bl.a. indeholder et andagts-
rum, hvor troende kan klare deres ærinder

Fortsættes side 3

Nej, det er ikke en greveroer, men en mekaniker, der inspicerer motoren på en MD90.
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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. 32 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. juni

Tillykke til
Vandy og Randi med sølvbrylluppet 25. fe-
bruar 2003.

Dagen fejrer hele familien Boyborg (fire
stk.) i Østrig på skiferie.

Kære alle
rovenner
Tusind tak for de smukke blomster og det
store fremmøde ved Harrys begravelse den
18.12.2002.

Annette

Svømmeprøve
Søndag den 6. april kl. 15
i Greve Svømmehal
For at ro inrigger skal man bestå en svøm-
meprøve på 300 m + 100 m med vest.

For at ro kajak skal man bestå en svøm-
meprøve på 600 m + 100 m med vest.

Vi tager nok nogle kajakker med til kæn-
tringsøvelse.

Vi skal være ude af svømmehallen kl. 18.
Annette

Standerhejsning
Søndag den 13. april 2003
kl. 13.00
Opsætning af bro kl. 10
Rengøring af hus kl. 10
Der startes kl. 9.30 med morgenbrød og
Gammel Dansk

Under morgenkaffen fordeler vi arbejdet,
så vi alle ved hvad vi skal lave.

Efter standerhejsningen er roklubben
vært ved en let frokost.

Tilmelding til frokost skal ske til Mari-
ann på telf. 43 90 19 04,  Annette på telf.
43 90 22 66 eller på listen i klubhuset se-
nest tirsdag den 8. april.

Annette
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Roklubbens Venners
ordinære generalforsamling
Der indkaldes til ordinær generalforsamling
søndag den 16. marts 2003 kl. 10 i roklub-
ben.

Dagsorden iflg. Lovene.
Efter generalforsamlingen er Vennerne

vært ved en frokost.

Tilmelding
Senest mandag den 10. marts til Mariann
telf. 43 90 19 04 eller Jørgen Glindø telf.
43 90 31 09.

Annette

med de højere magter, var vi vist ikke mange
der vidste.

I øvrigt rummer lufthavnen en del spæn-
dende arkitektur og pudsige kunstgen-
stande. Dette samt lufthavnens tilgængelig-
hed har gjort at den er blevet kåret som »ver-
dens bedste« i år 2000 og 2002.

Efter at have kigget Terminal 2 og 3 efter
i sømmene, blev vi i bus kørt til Brandsta-
tion Vest. Denne betjener hele lufthavnen
sammen med Brandstation Øst.

Grundet arealet som lufthavnen dækker,
har det været nødvendigt med to stationer.
Idet ethvert sted på området, skal kunne nås
på højest tre minutter.

Syv m/k er på vagt ad gangen på begge
stationer. Vi fik også lejlighed til at se nær-
mere på køretøjerne, der er fyldt med alver-
dens tekniske indretninger. Bl.a. et kænguru
gitter forrest, som man kan bruge til at ned-
lægge hegnet med, som omkranser lufthav-
nen. Så skal man ikke bruge tid på at lede
efter en låge og en nøgle, hvis et fly skulle
forulykke på den forkerte side af hegnet.

Køretøjerne er også udstyret med sluk-
ningsudstyr under vognen, så de kan køre
gennem brændende brændstof.

Selvfølgelig kan de også slukke ild i an-
det end sig selv. Til det har de en skum-
kanon, der kan levere 125.000 liter skum
på mindre end tre minutter.

Ca. 400 gange om året rykker brandvæs-
net ud. Heldigvis sjældent til alvorlige ting.
Den sidste dødsulykke skete i 1971.

Men skulle behovet opstå, kunne der skaf-
fes 400 redningskøretøjer fra Københavns-
området på ca. 20 min.

Efter brandstationen, hvor vi også fik lej-
lighed til at se en Airbus 319 starte fra tæt
hold, fortsatte vi så i bussen til hangar om-
rådet som består af fem hangarer af kolos-
sal størrelse.

Her reparerer og vedligeholder ca. 200
mekanikere flyvemaskinerne. Dette sker ef-
ter hver flyvning, samt efter et checksystem,
hvor flyene bliver taget ud af drift til større
og mindre eftersyn med fastlagte interval-
ler.

Vi fik chancen for at se indenfor i SAS
nyerhvervelse, en Airbus A340, til den nette
sum af 1,1 milliard.

Der var vist almindelig enighed om at vi
alle foretrækker at rejse på Business Class.
Men prisen gør jo nok, at vi alligevel vælger
økonomiklassen, næste gang vi skal ud og
flyve. 30.000 kr. pr. vej kan nok udhule et-
hvert rejsebudget.

Udenfor  holdt verdens største passager-
fly parkeret. Denne »Jumbo Jet« som vejer
ca. 400 tons er stadig et imponerende syn,
selv om man efterhånden har vænnet sig til
at se lidt af hvert.

Efter besøget i hangarerne, blev vi kørt
til ankomstområdet, hvor bagageudlever-
ingen finder sted.

Vi kunne ved selvsyn konstatere, at ugens
snevejr havde forårsaget en ophobning af
bagage, som man var i gang med at efter-
sende.

Herefter var der udgang gennem tolden,
hvor vi tog afsked med vores guide som
havde vist os nogle sider af lufthavnen, som
man nødvendigvis ikke normalt lægger
mærke til.

Kristian Kristensen

Fortsat fra forsiden
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Sammendrag
af bestyrelses-
møde 22/1 2003
Vi talte om lederuddannelse, hvori indgår
kurset Godt møde. Da der var flere forskel-
lige kurser, fik alle materiale til læsning med
hjem, så vi kan finde det kursus der passer
bedst til os. På som punkt til næste møde.

Vedr. generalforsamling
Mariann havde udarbejdet budgetforslag for
2003 samt regnskab for sidste år. Begge dele
blev gennemgået og det er klar til general-
forsamlingen.

Da Asbjørn ikke ønsker genvalg som
ungdomsleder, er posten ledig.

Dato for standerhejsningen er fastsat til
den 13. april.

Annette, Asbjørn, Susanne og Hans del-
tager i Greve kommunes pokalfest den 7.
ferbruar hvor ledere og idrætsudøvere bli-
ver hædret.

I Sjællandskredsens generalforsamling 23.
februar deltager Annette og Asbjørn.

Digitalt tryk af medlemsblade og lign. i mindre oplag, som
fx GR NYT, visitkort i farver eller sort/hvid, brochurer og
alle tænkelige former for tryksager leveres i god kvalitet
og til rimelige priser. Se, hvad vi ellers kan på vores hjem-
meside: www.starco.dk

Søndre Tangvej 22 · 2791 Dragør
Tlf. 32 53 19 99 · www.starco.dk

Diverse
Vi svømmer stadig mandag fra kl. 20-21 og
fredag kl. 20-21.

Sidste svømmedag for denne sæson:
Mandagsholdet 28. april.
Fredagsholdet 25. april.

Banko
Så har Roklubbens Venner to bankospil til-
bage: 2. april og 30. april.

Det foregår på Krogårdsskolen i festsa-
len fra kl. 18 til ca. 22.30. Kom og hjælp til.

Bankofesten for de dertil berettigede er
berammet til torsdag den 15. maj kl. 19.

Klubhuset
Hurra! Vi har fået det nye vinduesparti sat i
facaden ud mod havnen. Det er blevet rig-
tig godt og flot.

Annette deltager i DFfRs generalforsam-
ling 15.–16.  marts i Viborg.

Susanne deltager i Idrætsunionens møde
med »små klubber« den 26. februar.

Næste bestyrelsesmøde er 10. februar
2003.
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Klargøring 2003
Vi er, som de fleste vel er klar over, gået i gang med at

klargøre vores både og kajakker.
Da dette er et større projekt, har vi afsat en række dage

til formålet.  Vi starter alle dagene kl. 9.30
med lidt morgenmad og planlægning.

Alle dage slutter vi ca. kl. 14

Dagene er følgende:

Søndag d.9/3 2003. Tilmelding til Asbjørn.

Lørdag d. 22/3 2003. Tilmelding til Kristian.

Lørdag d. 29/3 2003. Tilmelding til Kristian.

Søndag d. 30/3 2003. Tilmelding til Kristian.

Tilmelding er nødvendigt af hensyn
til indkøb af morgenbrød.

Hvis du i øvrigt ligger inde med nogle glas med låg,
kunne vi godt bruge nogle til lak o.lign.

Tlf. nr. Asbjørn: 40 93 95 35

Tlf. nr. Kristian: 43 90 89 70 / 51 25 98 56
eller

 bbt3158@vip.cybercity.dk
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November-JUL
Når træet er af gran og nødden er af peber
Lørdag den 23. november 2002 var der en
måned til at det meget snart var juleaften.
Det var også en dag, hvor alle voksnes jule-
frokost-ræs endnu ikke var toppet. Det fej-
rede Adam og Jonas, Tanja og Trine, Niko-
laj og vores nye juniorroer Rune sammen
med nogle af de forældre, juniorroerne
kunne få slæbt med. Ikke at der egentlig
burde være nogen grund til at slæbe, for det
var faktisk en smadderhyggelig aften.

Uroleder Asbjørn havde med assistance
fra Anna og andre hjælpende hænder fået
stablet en aften på benene for klubbens yng-
ste medlemmer. Nogle venlige spejdere
(uden at reklamere: de var grønne og kom
fra Karlslunde) havde doneret et 2. klasses
juletræ til lejligheden, og efter at toppen
havde fået en skinne at støtte sig til samt en
gang gaffa-tape, var det et rigtigt flot træ.
Men et rigtigt juletræ kunne det jo først blive,
når det var pyntet. Alle ankomne kastede
sig over glanspapir og sakse, og så blev der
åbnet op for de kreative klippelystne. Og det
kom der et ægte juletræ ud af.

Imens kokkererede Asbjørn, Hans m.fl. i
køkkenet, og en liflig duft af sultfremkalder
spredte sig i klubhuset.

Med Nikolaj som Cand.Pebernøddedej-
mikser, og med hjælp fra Anna blev der hur-
tigt lavet et par kilo dej at lave figurer af.
Det varede ikke længe, før alle juniorroere
stod indhyllet i mel og lavede snegle, trafik-
lys, pagajer og robåde i pebernøddedej,
mens forældrene beundrende så til. Da halv-
delen af dejen var tilbage blev kløenen i fing-
rene for uudholdelig, og også de voksne lod
deres indre legebarn titte frem. Herligt!

Så var der middag, bestående af udsøgt
tilberedt flæskesteg med lun rødkål, kartof-
ler og sauce. Dog var der under middagen
en del diskussion om, om det nu var sauce
eller sovs.

Da alle på god dansk manér havde for-
ædt sig, blev der spillet dart, og om min-

sandten ikke selveste Julemanden kom på
visit… med en harmonika under armen! Så
var der dømt træskodans, Tornerose og Højt
fra træets grønne Top, og »Nu’ det jul igen«
fik alle til i en lang kæde at løbe rundt i hele
klubben til julemandens »harmonikanske«
toner. Åhjo, der skulle pustes ud bagefter!
Det viste sig, at alle havde været artige, i
hvert fald havde julemanden lavet en gave
til alle børn, og det gjorde bestemt ikke af-
tenen ringere!

Sandelig om ikke maden under al den
dans og sang var faldet lidt sammen i
mavesækken og havde skabt plads til et par
skåle ris à l’amande! Susanne P. havde i et
optimistisk øjeblik lavet syv liter dessert til
otte voksne og seks børn. Vandy var der også,
han havde mødt Julemanden da denne var
på vej videre, og fået et tip om, at her var
værd at tage hen.

 Alle var lettede, da mandel nr. 2 også blev
fundet, og man med ro i sjælen og grød i
maven kunne skubbe tallerkenen ind på
bordet og trille ned af stolen.

Det var en vældig hyggelig aften, og det
var dejligt at se så mange børn lege sam-
men og hygge sig. Til dem, der var forhin-
drede i at deltage, kan jeg blot sige, at hvor
er det godt, det snart er jul igen…!

Anna Laybourn
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Rochefens livret: Friske kaniner
Så nærmer sig tiden hvor vi skal til at fiske
kaniner. I den forbindelse er det måske en
god idé, at skrive sig følgende datoer bag
øret:

Åbent Hus søndag den 27. april kl. 10.00 til
16.00.

Selve instruktionen ligger i følgende
weekender: 3. og 4. maj samt 24. og 25. maj.

Igen i år har jeg allieret mig med Vandy, som
vil hjælpe mig, alle instruktørerne og ikke
mindst alle vore kaniner på bedst tænkelige
måde.

HUSK! Alle instruktører bedes notere sig
datoerne; det kunne jo være, at vi fik brug
for jer alle sammen.

Susanne

Redningsvestefest
lørdag den 22. marts
Kom og vær med til at fejre,

at vi har fået 30 nye
redningsveste!

Vi mødes selvfølgelig allerede kl. 9.30
og starter med bådeklargøring til kl. ca. 14.

Planen er, at vi laver en grydefuld
et-eller-andet kl. ca. 18 og fester bagefter.

Kom og vær med!

Asbjørn og Susanne
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AKTIVITETSPLAN
Marts
Lørdag 8. kl 10 Generalforsamling  for roklubben i klubhuset
Søndag 9. kl. 9.30: Bådeklargøring
Søndag 16. kl. 10 Generalforsamling for Roklubbens Venner
Lørdag 22. kl. 9.30: Bådeklargøring
Lørdag 29. kl. 9.30: Bådeklargøring

April
Onsdag 2. kl. 19 Bankospil på Krogårdskolen
Søndag 6. kl. 15 Svømmeprøve
Søndag 13. kl. 13 Standerhejsning
Søndag 27. kl. 10 Åbent hus
Onsdag 30. kl. 19 Bankospil på Krogårdskolen

Maj
Weekend 3.–4. Instruktion – inrigger
Weekend 24.–25. Instruktion – inrigger

August
Fred.–sønd. 29.–31. DFfRs landsmotionsstævne i Svendborg

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.


