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Kristi Himmelfartsturen 2003Hjælp, vores bro er druknet!

Stor var morgenroernes forbavselse, da vi
en årle morgenstund for en måneds tid si-
den troede vi skulle sætte bådene i vand til
vores sædvanlige morgenrotur: Broen var
druknet! Dagen før havde det takket være
hård vind været ekstremt lavvandet, men
næste morgen var vandet altså kommet til-
bage – og mere til! Vi havde ikke ligefrem
lyst til at starte dagen med våde fødder, så
bådene blev kørt ind i huset igen. Ærger-
ligt nok, for det var virkelig en skøn mor-
gen, som man kan se af billedet. Der har

ellers været ret god gang i morgenroningen
i år – mange gange har vi været til to to-
årers og ellers til en firer. Den sidste mor-
genrotur i år blev den 18. september, da vi
syntes at det nu var lige lovligt mørkt så
tidligt om morgenen. Annette gav en Gam-
mel Dansk, da vi vendte ved Olsbækken.

Synd, at sommertiden er blevet forlæn-
get helt hen til slutningen af oktober; havde
den sluttet nu ved jævndøgn lige som i
gamle dage, kunne vi have roet morgen-
roning ca. tre uger længere.
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Banko
Så starter sæson 2003/2004

Det er på følgende onsdage:
1. oktober
29. oktober
7. januar
28. januar
31. marts
og sidste bankospil er 28.april.

Det foregår i festsalen på KROGÅRDS-
SKOLEN, Skoleager 1, 2670 Greve.

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

Selve spillet begynder kl. 19.
Vi skal sætte borde og stole op, sætte kop-

per, sukker og fløde på bordene, lave og ser-
vere kaffe, ordne gevinstkurve, sælge spille-
plader, øl og vand, hjælpe folk med pladser
og senere rydde af og pakke borde sammen.
Hvis du derudover kan klare at være på gul-
vet (opråb af numre), er det bare et ekstra
plus!

Vi håber på at så mange som muligt vil
møde op og være med til at afvikle spillene.
Giv Annette en melding om hvornår DU
kan deltage.

Alle der har deltaget – efter nedenstående
retningslinier – bliver efterfølgende invite-
ret til en fest i roklubben.

Datoen for denne fest fastsættes til foråret
og alle berettigede vil få skriftlig besked.

Retningslinier:
Er du single, skal du deltage fire gange. Det
giver dig endvidere ret til at invitere din evt.
partner (som ikke er roklubmedlem).

Er I et par (som begge er roklubmed-
lemmer), skal I til sammen deltage fem
gange.

Intet output uden input
Klubbladet lider stadig under medlemmer-
nes manglende skrivelyst eller -tid! Denne
gang har redaktøren selv måttet slå i ta-
sterne for at fylde bladets otte sider ud.

Kom nu ud af busken, og tag venligst
hensyn til næste deadline, så kan bladet må-
ske blive på hele 12 sider næste gang!
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Svømning
sæson 2003/2004
Der er svømning om mandagen i Greve
Svømmehal fra kl. 20-21

Svømmekort fås hos mig. Skriv dig på
listen i klubben eller ring evt. til mig Så
sørger jeg for at du/I får et kort. Jeg kan
også efter aftale lægge kortet i informatio-
nen i svømmehallen.

Der startes mandag den 6. okt. og sidste
gang er mandag den 26. april 2004.

Der er lukket for klubsvømning:
Efterårsferie 11.10.–19.10 2003
Juleferie 22.12.–04.01.2004
Vinterferie 16.02.–22.02.2004
Påskeferie 05.04.–12.04.2004

Vi svømmer sammen med: SGS Sejl-
klubben 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 er ikke på plads endnu.
                           Annette

Standerstrygning
Søndag den 12. oktober 2003
Optagning af bro + havearbejde, rengø-
ring af klubhus, oprydning og andet.

Der startes kl. 9,30 med morgenkaffe
og gl.dansk. Her fordeler vi opgaver og
går i gang kl. 10.

Kl. 13 stryges standeren. Derefter er
klubben vært ved en let frokost, incl. 1 øl
eller vand.

                     Annette

Tillykke til
Poul Prescott, der blev 80 år den 20. juli 2003.

Mogens Wulff, der blev 60 år den 14. juli 2003.

Dan og Anne Lise blev gift 16. august 2003.

Klub-nyt
Materialeforvalter Kristian Kristensen har
desværre sagt fra på grund af manglende
tid. Tak til Kristian for et stort  arbejde.

Asbjørn Adsersen er trådt til som ny ma-
terialeforvalter. Asbjørn skal på materiale-
kursus 25.–26. oktober.

Anna Laybourn er startet som ny ung-
domsleder.

Vi glæder os til et godt samarbejde.

Fra
husforvalteren
Vinduespartiet
Der er gået lidt kuk i forhandlingerne med
tømreren. Det midterste vinduesparti må
fortsat ikke åbnes, men bliver repareret sna-
rest muligt.

Traileren
Jeg har fået flere henvendelser vedr. ned-
vejning og syn af vores bådtrailer. Flere
udtrykker ærgrelse over at den ikke i øje-
blikket kan trækkes af en almindelig per-
sonbil, og at der tilsyneladende er noget
galt med lygterne.

Jeg skal hermed understrege at jeg intet
har med den at gøre, henvendelser skal ske
til bestyrelsen, hvor Benny er ansvarlig for
traileren.

Dan

Kortturs-
styrmandskursus
Hvis der er tilmeldinger nok til dette kur-
sus, vil der blive afholdt et sådant i løbet af
vinteren/foråret.

Det vil blive delt op i teor i i løbet af
vintersæsonen og den praktiske del vil blive
afholdt når vi kan komme på vandet igen.

For at kunne blive korttursstyrmand skal
man være fyldt 15 år og have deltaget flit-
tigt i daglig roning, således at der er roet
mindst 300 km, se evt. § 8 i korttursregle-
ment for Greve Roklub.

Tilmelding kan skrives på listen i klub-
ben eller til Vandy tlf. 46 15 10 45.

Mvh. Undervisningsudvalget
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Roklub-
bryllup
16. august 2003 blev vi, Anne Lise og Dan
gift i Tveje Merløse Kirke ved Holbæk.

Anne Lise blev ført op af Charlotte, og
Stine var forlover for Dan. Vi har valgt Pe-
tersen som fælles efternavn.

De fremmødte kunne glæde sig over et
utroligt smukt vejr, og en flot ceremoni i
en af landets ældste kirker.

Roklubben var mødt op med årerne og
dannede spalier da vi kom ud af kirken.
Det var en meget flot og rørende gestus,
som vi siger mange tak for.

Derefter kørte vi til Skoemagerkroen mel-
lem Holbæk og Roskilde, hvor vi havde nogle
gode timer sammen med familie og venner.
Vandy spillede bryllupsvalsen på sin harmo-
nika, mens jeg måtte se mine nyindkøbte
strømper blive klippet i stykker.

Da vi kom hjem fra kroen havde Anne
Lises søskende »vandaliseret« vores forhave
med toiletpapir, men samtidig havde de lagt
et meget smukt blomsterspor fra carport
til hoveddør. Og så sad de på terrassen og
grinede da jeg bar Anne Lise over dørtær-
skelen, og de blev der s’gu til det var for
sent at tænke på bryllupsnat. Sikke nogle
bøller!

Efterfølgende var vi på bryllupsrejse til
Bibione, Venedig og Harzen – og specielt
opholdet i Venedig var en stor oplevelse:
Venedig rundtur i gondol (gave fra roklub-
venner), romantiske aftener og spadsere-
ture i byen (bl.a. den jødiske bydel – ghet-
toen, med monumenter og synagoer og
mennesker som ligner noget fra 2. Mose-
bog), aftensmad på »hængende restaurant«
ved Canal Grande, tidlig morgen på fiske-
og grønttorvet, en storslået tur i Doge-
paladset og gennem Sukkenes bro til fange-
kældrene, rundtur med vaporettoen (vand-
sporvognen) til de omkringliggende øer,
besøg på et af Muranos førende glasvær-
ker – ja – alt i alt en fantastisk oplevelse,
som varmt kan anbefales.

Endnu en gang tak til Trine, Nicolai, Pia,
Susanne, Vibeke, Anna, Dorthe og Frode
for den flotte oplevelse med spalieret.

Anne Lise og Dan

Ohøj URO’er!
Så er der sket noget i klubben,
der vedrører netop dig!
Du har nemlig fået ny leder! Det vil sige,
at hvis du har noget, du godt kunne tænke
dig, der skal ske i klubben, så er det nu
mig, Anna, du skal snakke med (jeg er
hende den høje krøllede med det store
grin). Fra september er jeg trådt ind som
ny ungdomsleder efter Asbjørn.

Lidt om mig selv: Jeg startede med at ro
inrigger i Greve Roklub for 6 år siden. Jeg
er kortturs- og langtursstyrmand i inrig-
ger og ror også kajak. Jeg er 20 år og er
lige startet på universitetet i København,
hvor jeg skal læse en slags biologi (agro-
nomi) de næste fem år.

Jeg glæder mig til at komme i gang med
at lave en masse spændende aktiviteter til
dig og med dig! Du må også meget gerne
kontakte mig hvis der er noget andet, jeg
kan hjælpe dig med (får du forkerte jule-
gaver, skal jeg også nok tage en snak med
dine forældre). Kom til mig, hvis du har
nogle ideer, så kigger vi på det!

UROersk hilsen
Anna Laybourn
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Sjælland rundt i etaper

For tre år siden besluttede tre halvgamle
drenge, Vandy Boyborg, Jørgen Glindø og  jeg
Helmut Stark at vi ville ro Sjælland rundt,
ikke i løbet af en uge eller to, men i etaper,
med den eneste ambition, at vi ville nå det
inden vi skulle på plejehjem. Vi lagde ud
med på en lille uges tid at ro fra Mosede
havn til Faxe Ladeplads, og det syntes vi
selv var meget godt klaret i vores alder.

Året efter havde Jørgen desværre fået dår-
ligt knæ, så vi måtte springe den sommer
over. Men så i år meldte Jørgen sig så kvik
igen; men de pensionister har jo så travlt
med alt muligt, så den første uge vi kunne
få til at passe sammen alle tre, var uge 36,
altså i begyndelsen af september – hvilket
nok må siges at være sidste udkald, hvis man
skal håbe på bare nogenlunde rovenligt vejr.

Så havde vi fået et nyt problem, for siden
sidst vi var af sted, havde kloge hoveder
fundet ud af at med vores trailers tilladte
totalvægt på 1500 kg, så var det forbudt for
en almindelig personbil at trække den. Lige
siden er det dog kun blevet ved snakken
med hensyn til at få den vejet ned (og sy-
net), selv om alle mente, det ville være det

fornuftigste, da fire robåde jo aldrig ville
veje mere end 4-500 kg tilsammen, så man
ville jo aldrig belæsse traileren med den
totalvægt, den var indregistreret til!

Men Vandy fandt på råd: Han kender jo
nogle venlige Køge-roere, og det skikkede
sig så vel, at de kunne læsse en af deres to-
årers af i Faxe Ladeplads på hjemvejen fra
Fyn, dagen før vi skulle af sted. Skibet hed-
der forresten »Jomfru Maria«.

Henning Christiansen havde tilfældigvis
ferie netop i den uge, så han spurgte, om
han måtte følge med os i en kajak, hvilket
vi syntes var en strålende ide, så havde vi jo
en spejder med os, når der skulle findes fro-
kost- og landgangsplads uden at kollidere
med lumske sten!

Tidligt mandag morgen den 1. septem-
ber kørte vi i Vandys bil med havkajakken
»Stenbukken« på taget og os fire mænner
med al vores bagage til Faxe Ladeplads (Ro-
klubben Viking), hvor vores odyssé skulle
fortsætte med kurs mod Vikings hytte på
Jungshoved, hvor vi skulle overnatte efter
den første lille etape. Vi ville ikke lægge alt
for hårdt ud – vi skulle lige se, om Jørgens

Båden er lastet og nu er vi klar til at tage videre fra Vikings hytte ved Jungshoved.
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Her er vi tæt på Farøbroerne; bemærk »den gule ælling«, som var os en god stifinder.

knæ kunne holde... Men det gik fint, og vi
ankom planmæssigt til hytten, som forresten
er uden el (et bevidst valg), men det er altså
også hyggeligt med stearinlys. Vi prøvede
at få liv i en petromax lampe som stod der,
men den havde set bedre dage, så det måtte
vi opgive på grund af en eventuel brand-
fare.

Næste dag havde vi en dejlig og forholds-
vis afslappet tur til Vordingborg, hvor vi fik
lov til at overnatte i roklubben. Vi købte
nogle sej-fileter på havnen, som Jørgen er
ekspert i at stege sammen med bløde løg
(lige som engelsk bøf). Sammen med en
herlig spansk rødvin er det bare guf for
mænd, skulle jeg hilse og sige!

Onsdag stod vi tidligt op og satte kursen
mod Svinø. Vinden ville være lidt imod os,
så det ud til; med det regnede vi ikke for
noget særligt, så vi roede med frisk mod
langs med Knudshoved Odde. Men hold
kæft, hvor er den lang! Især når vinden bli-
ver hårdere og hårdere fra vest og vi skal
mod vest-nordvest, så er bølgerne vold-
somme; og med en ret tungt lastet båd (vi
havde også noget af Hennings bagage om
bord), så bliver etteren altså meget våd, især
når han (Vandy) må blive siddende i halv-

anden time, da vi ikke kunne lave fulde skift
i de bølger!

Små fem kilometer før odden ender, er
der et meget smalt og lavt stykke (ca. 6 m
mellem vandene), der søgte vi tilflugt og
med Hennings hjælp undgik vi stenene.
Båden blev lettet for det meste af sin vægt
og vand og så slæbt over i smult vande på
indersiden af odden. Vi hvilede lidt og fik
en velfortjent kop kaffe og guffede lidt af
Aases brownies i os, inden vi satte kursen
over med fastlandet. Vi fortsatte så mod
Svinø, men da vi ikke lå i læ af odden læn-
gere, blev modsøen og bølgerne igen vold-
sommere, faktisk lige så slemt, som det vi
lige var undsluppet, nu sad Helmut etter,
og måtte blive på sin plads i over en time,
så han fik også lov til at prøve at blive gen-
nemblødt af de indpjaskende søer.

Vi nåede langt om længe frem til smult
vande ved Svinø og lagde til ved Næstved
Roklubs hytte. Da vi havde fået båden og
kajakken på land og slæbt bagagen op, var
klokken efterhånden blevet næsten halv ni.
Vandy greb mobilen og ringede til Næstved
Roklub for at spørge, hvor de gemte nøglen
til hytten. Men nej, der var skam ingen
nøgle, det skulle man have aftalt i forvejen
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Et tiltrængt hvil på den smalle del af Knudshoved Odde, hvor vi slæbte skibene over.

Morgenmad og tøjtørring på Svinø. Hvor mon vi er?

og så hente nøglen inde i Næstved, øv! Vi
kunne se, at det snart ville være mørkt, så
vi fik meget travlt med at slå telt op og
gøre klar til natten. Lave varm mad gad vi
lige pludselig heller ikke mere (det ville
tage for lang tid på spritapparat), så vi
smurte nogle madder i stedet for og skyl-
lede dem ned med lidt rødvin. Vi var trætte,
så vi sov snart voldsomt alle fire.

Torsdag morgen blæste det stadig vold-
somt, så med ømheden i kroppen var det
ikke svært at blive enige om at ligge over
en dag! Vi supplerede vores rødvins- og
madbeholdning hos camping-købmanden
og slappede ellers af og hyggede os. Sidst
på eftermiddagen løjede vinden af, og
ifølge vejrudsigten skulle det blive nærmest
sommervejr de næste dage, så vi blev enige

om at stå tidligt op næste morgen og se
om vi kunne nå til Skælskør i løbet af fre-
dagen. Vandy skulle nå hjem om lørdagen
for at drage på ferie til en græsk ø med
Randi. Derfor enedes vi om, at hvis vi nå-
ede Skælskør om fredagen, måtte det være
godt nok for i år og det også var et godt
sted at fortsætte fra næste sommer.

Meteorologerne fik ret: Vi roede i næ-
sten havblik og dejligt solskinsvejr helt til
Skælskør, så vi fik fuld kompensation for
hvad vi måtte lide hin hårde onsdag!

Nu glæder vi os til at få vintersæsonen
overstået, så vi kan fortsætte med vores
odyssé rundt om Sjælland næste sommer.
Måske ta’r vi to etaper, én i starten og en
lidt senere på sommeren.

Helmut
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Billeder fra kanindåben
og fra Svendborg ...

Hans er klar til at døbe.

Christoffer på vej i vandet.

Et træf for alle aldre...

Der blev mulighed for at prøve en otter, og det foregik i regnvejr.

Se flere billeder
på roklubbens
hjemmeside ...


