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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 – Anna Layborn 
Læstædet 29, 2670 Greve 
Tlf. 43 90 11 02

Sekretær/trailer – Mogens Ellegaard
Mosede Klintvej 27, 2670 Greve
Tlf. 43 60 11 92  

Forvaltere 

Materialeforvalter – Asbjørn Adsersen
Agerhuset st. 4,3, 2670 Greve
Tlf. 40 93 95 35

Husforvalter – Jørgen Glindø
Højdevej 30, 2670 Greve
Tlf. 43 90 31 09

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
Søhøj 110, 2690 Karlslunde
Tlf. 26 14 76 16    
email: kim.boyborg@get2net.dk
www.greveroklub.dk

Deadline for stof til næste nr.: 1. juni

Bestyrelsens års-
beretning for 2003
Vi er nu 115 medlemmer og økonomien er 
fornuftig. Der er roet 13.753 km, hvilket 
må siges at være pænt. Klubhuset bruges 
hele året. Logbogen på computeren kører 
bare. Vi har fået nyt vinduesparti i stuen og 
huset er malet.

Vi har tjent 7.000 kr. på uddeling af af-
tenskoleprogrammer og vi er nu så erfarne 
med det at det blev klaret på en dag.

I vintersæsonen er der svømning om 
mandagen. Det lykkedes ikke at få to 
livreddere der kunne skiftes til at komme 
om fredagen. Der er gang i badmintonen 
om lørdagen. Vi har kun fået to bankospil 
i efteråret, da Krogårdsskolen selv skal 
bruge lokalet.

Der er holdt de sædvanlige fester som 
kaninfest, sankthansfest, førjulefest, jule-
frokost og standerhejsning og standerstryg-
ning. Gitte strøg standeren

Bådparken trænger til en omgang. Der er 
mange både der har roforbud. 

Det kniber stadig med bladet. Der er 
ikke stof nok til at udsende det jævnligt. Så 
arrangementer bliver sat på  hjemmesiden 
og som opslag i klubben.

Der er stadig klubaften hver tirsdag i 
vinterhalvåret.  

Men alt i alt har 2003 været et godt år 
for Greve Roklub med mange aktiviteter og 
et godt fremmøde både i det daglige og til 
arrangementer.

Nyanskaffelser efter ansøgning til Fri-
luftsrådet og Greve Kommune. Fire par 
nylonskinner og fire åregange (Til Mosede),  
fire wing-blade og to big-blade årer og en  
kajaktrailer.

(Årer og trailer leveres i  2004). 
Annette Knoth Søgaard

Formand
Langtur
Sommeren 2003 har været en god sommer 
i Greve Roklub. Mange har deltaget i – og 
nydt de planlagte ture.

Følgende ture blev gennemført:
– Amager rundt 16.–18. maj
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– Hveen/Ålabodderne 5.–6. juli
– Skuldelev 25.–27. juli
– Asnæs 26.–28. september
– Københavns kanaler 14. september
– Landsmotionsstævne 20.–31. august
Håber næste sæson bliver liges så vel-

lykket.
Lene Petersen

Langtursrochef

U-roerne
»Ungdomsroer« er efterhånden et noget 
svævende begreb, men af Greve Roklubs 
knap 14.000 roede km, roede de syv stk. 
»ægte« ungdomsroere (under 18 år) de 560 
km. Imidlertid roede unge i roklubben 
lige omkring 2.000 km. Det gør vi endnu 
bedre i år!

Vi er en del unge (i alt lige over 20 mere 
eller mindre aktive), men langt de fleste er 
over 18 år. I år vil vi (igen) forsøge os med 
hvervning af flere »yngre unge«.

Der var af forskellige grunde ingen uro-
sommerlangture i -03, hvilket selvfølgelig 
er ærgerligt, og har stor indflydelse på, at 
uro-kilometrene sidste år ikke nåede større 
værdier.

Asbjørn, som har været ungdomsleder i 
Greve Roklub i mange år, overlod i efteråret 
2003 posten til Anna, der nu står for at vare-
tage Greve Roklubs ungdoms interesser.

Af aktiviteter ud over den daglige ro-
ning/svømning har der i -03 været afholdt 
en hyggelig uro-aften med spisning og film 
på storskærm i klubben.

Desuden afholdt vi sidst i november 
Før-Jul for junior- og ungdomsroere. Her 
var julehygge, juletræ, julemad, julegaver og 
Rudolf – og ikke mindst børn og unge!

Desuden har nogle af klubbens unge 
deltaget i vinterroning i kajak, fortrinsvis 
på åer.

Der har mig bekendt ikke været organise-
ret ergometerroning i vintersæsonen.

I år er der endnu ingen store langture 
planlagt, men vi har planer om at sende et 
ungt tøsehold til Karlebo Maraton til som-
mer. Foreløbig har vi et fastelavns-/burger-
aften-arrangement skemalagt.

Anna Laybourn,
 Ungdomsleder

Kajak
Vi har i året der gik anskaffet en ny havka-
jak. Kajakken er finansieret ved tilskud fra 
Lions Club (2001) og ved medlemmers 
programuddeling (2002). 

Den har været til stor gavn, især under 
instruktion, hvor vi har haft 11 elever.

Desuden er der indkøbt seks funktionelle 
svømmeveste med lomme.

Kajakroreglementet er blevet revideret. 
Største ændring er udvidelsen af nyuddan-
nede k1’eres daglige rofarvand.

Der er i alt blevet roet 4.140 km. i vore 
kajakker. Heraf nogle til stævner som Hav-
neræs i Københavns kanaler, Mølleåens blå 
Bånd, Kajakmand m.fl. Andre langture gik 
til Roskilde Fjord og Åsnen i Sverige. Året 
sluttede som det begyndte med søndagsture 
i roligt og isfrit vand og på fx Tryggevælde 
Å.

Hans Leed
Kajakrochef

Korttur
Vi har haft en flot sæson med masser af 
gode ro-dage hvad vejret angår. Det betyder 
at der er blevet roet 9.193 km i inrigger i 
2003.

Roskolen gik igen i år fint og vi havde en 
god flok kaniner, hvoraf mange også har 
været aktive i både kajak og på langture. 
Eneste problem var, at nogle af kaninerne 
var så store og velvoksne at det var vanske-
ligt at få dem døbt.

Den elektroniske logbog kører og er 
blevet »rettet lidt til« af Kim, når vi har haft 
ønsker om det. Det er rigtigt rart med egen 
IT-mand i klubben, så problemer løses hen 
ad vejen. Bl.a. har vi fået lagt romaskinerne 
ind, så man også i vinterhalvåret kan følge 
med i, hvor meget man træner.

Alt i alt en rigtig god sommersæson, 
hvorimod det kniber med at trække med-
lemmerne til i vinterhalvåret. Jeg modtager 
gerne ideer til aktiviteter som kan trække 
folk til klubben så den også »bruges« om 
vinteren.

Susanne Pedersen
Korttursrochef
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Søndag den 21. marts rykkede alskens godt-
folk ind i roklubben og fejrede, at vi så mær-
kelige ud. Blandt de fremmødte var politi, 
lillepige, cowgirl, ork, burka-klædt kvinde 
(med tennissko), fisker, heks, tyrolerpige, 
Stewe Irwin, softballspiller, Den Lyserøde 
Fe og Forkvinden med Morgenhåret.

Heksen og tyroleren havde bagt faste-
lavnsboller, og der var tøndeslagning i 
bådhallens port (det havde jo besluttet sig 
for at regne, hvorfor det nok var fornuftigt, 
at ingen var udklædt som meteorolog). 
Lillepigen blev kattedronning og orken fik 
kongekronen.

Så var der »spis-din-fastelavnsbolle-der-
hænger-i-en-snor-med-lukkede-øjne-leg«, 
(se billedet), hvilket orkens undertandsæt 
næsten umuliggjorde, så denne måtte æde 
en appelsin i stedet (se billede). 

Tyroleren havde en flaskekanon med sig, 
og så blev der med lufttryk skudt halvfulde 
vandflasker omtrent 10 etager op i luften og 
ned igen, naturligvis i den helt rette roer-ånd 
(»det er sundt at lave skøre ting«).

Så ankom Hans og Gitte, og alle gik i 
krig med bøfstegning, salatudskæring og 
bollebagning, indtil der var 45 sammen-

klappeklare burgere at tage af. Og alle blev 
mætte!

Gennem hele dagen kom der gæster 
forbi, og idet vi naturligvis vinkede ud til 
alle der gik forbi, syntes de, vi så så op-
rigtigt intelligente ud, at de måtte ind og 
høre, hvordan man blev medlem. Og det 
var Forkvinden med Morgenhåret ikke sen 
til at tage sig af.

Fastelavn
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Det var et rigtig hyggeligt arrangement, 
og vi fik alle talt med de andre mærkeligt 
udseende væsner.

Fastelavn er mit navn!
Tyroler-Trunte (alias Anna Laybourn)

Generalforsamling
i Greve Roklub
tirsdag den 9. marts 2004
Jørgen Glindø blev valgt til dirigent og 
Mariann Hjertoft til referent. Bestyrelsens 
beretning, som kan læses andetsteds i bla-
det, blev enstemmigt godkendt.

Efter punkt 7, valg, kom bestyrelsen til 
at se sådan ud: Formand Annette Knoth 
Søgaard, kasserer Mariann Hjertoft, kort-
tursrochef Susanne Pedersen, langtursrochef 
Lene Petersen, kajakrochef Hans Leed, ung-
domsleder Anna Layborn, sekretær Mogens 
Ellegaard.

Suppleant blev Asbjørn Adsersen.
Som udvalgsformænd blev valgt: Husfor-

valter Jørgen Glindø, trailer Søren Johansen, 
materialeforvalter Asbjørn Adsersen, festud-
valg Dan Petersen, bladudvalg Helmut Stark, 
internet/hjemmeside Kim Boyborg, instruk-
tionsudvalg Vandy Boyborg, tøjudvalg Gitte 
Hostrup, ungdomsudvalg Trine Pedersen, 
Charlotte Christensen.

Revisorer er: Jørgen Glindø, Bent Ahlgren 
og revisorsuppleant Poul Jensen.

Under eventuelt blev der bl.a. talt om at 
gamle »Tjørnely« efterhånden er blevet for 
svær at reparere, så den nok ryger på bålet 
til sankthans.

Åbent hus
Søndag den 25. april kl. 10.00–16.00 
holder vi åbent hus i Greve Roklub 
Vi møder selvfølgelig op i klubtrøjen/-drag-
ten, og ser flotte og præsentable ud.

Vi håber at rigtig mange gæster dukker 
op for at lære klubben at kende og se om 
roning er noget for dem. Jeg håber også at 
der kommer et par instruktører, så vi kan 
give interesserede en prøvetur på vandet 
(hvis vejret tillader det).

Vel mødt, vi ses den 25. april i klubben.
Susanne

Instruktion
vil atter i år foregå som ro-skole over to 
weekender, efter at vi har prøvet kræfter i 
ro-bassin fredag aften den 30. april.

»Rigtig« roning på vandet: 1.–2. maj 
kl. 9.00–16.00 og 15.–16. maj kl. 9.00– 
16.00.

Kender du nogen der kunne tænke sig at 
lære at ro, så bed dem om at ringe til enten 
Susanne på tlf. 40 16 19 49 eller Vandy på 
tlf. 46 15 10 45. 

Vi beder alle instruktører om at skrive 
ovennævnte datoer i kalenderen, så vi er 
sikre på at være nok når det »går løs«.

Susanne og Vandy

Standerhejsning 
Lørdag den 17. april kl. 13. Morgenbrød 
og Gammel Dansk kl. 9.30, kl. 10 ren- 
gøring af hus og det sidste af broen sæt-
tes op.

Efter standerhejsning er der let frokost. 
Tilmelding til Mariann 43 90 19 04 el-
ler Annette 43 90 22 66 eller på listen i 
klubben senest tirsdag den 13. april.

Svømmeprøve 
Søndag den 18. april kl. 15 i Greve svømme- 
hal. Til inrigger skal der svømes 300 m +  
100 m med vest. Til kajak er det 600 m + 
100 m med vest.

Vi skal være ude af svømmehallen kl. 18. 
Vi tager nok nogle kajakker med.
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Så er den nye kajaktrailer ankommet. Trai-
leren er delvist betalt af Greve Kommune 
samt Friluftsrådet. Traileren er bygget til 
transport af kajakker. 

Den er dog ikke født med permanent 
polstring på bærearmene, men mon ikke det 
kan bringes i orden inden sæsonen starter 
for alvor. 

Har du en symaskine eller lignende der 
kan sy i presenning er du velkommen til at 
kontakte trailerformanden – Søren Johan-
sen eller Hans Leed.

Dermed skulle det være den saga blot 
med transportskader vi hidtil har set med 
inriggertraileren.

Kajakrochef – Hans Leed

En- eller to-dages tur til ENØ og 
farvandet i Sydsjælland 
En tur rundt ved Enø og omegn i kajak. 
Turen planlægges så der bliver mulighed 
for overnatning. 

Du vælger om du vil deltage begge 
dage eller kun den ene dag. Vi arrangerer 
transport af kajakker, og andet udstyr til 
udgangspunktet. 

Vi mødes i Greve Roklub lørdag den 
29. 05. 2004 kl. 09.00. Hjemkomst 30. 05. 
2004 – eftermiddag.

Spørgsmål til: Hans, Gitte, Kristian, 
Anna eller Bent.

Præstø Fjord – for kajak kaniner
Den 26. juni 2004, afgang fra Greve Roklub 
kl. 09.00 mod Præstø. Hjemkomst senest 
kl. 18.00.

Vi tager til Præstø Fjord og sætter kajak-
kerne i det rolige vand! Alt efter deltagere 
og temperament ror vi en kortere tur hvor 
alle kan være med – også hvis du endnu 
ikke er frigivet.

Vi satser på at der er frigivet mange 
kaniner – hvis du endnu ikke er frigivet, er 
turen den store chance for at blive frigivet 
inden rosæsonen for alvor sætter ind. Der 
er instruktører med på turen, så de sidste 
kan blive frigivet på selve turen.

Tag madpakken med. Vi hygger os med 
at spise sammen.

Spørgsmål til: Hans, Gitte, Kristian, 
Anna eller Bent.

Åsnen Sverige – langtur i kajak 
– evt forlænget weekend
Afgang: Den 19. 08. 2004 kl. 17.00 i Greve 
Roklub. Hjemkomst: Søndag den 22. 08. 
2004 eftermiddag (afhængig af hvor meget 
du vil ro søndag).

Vi gentager langturen fra 2002 og 2003 
til Sverige. 

Du kan vælge at tage af sted torsdag efter 
arbejde som en forlænget weekend eller du 
kan tage af sted fredag efter arbejde og støde 
til gruppen fredag aften.

Vi overnatter alle nætter på Torne cam-
pingplads, hvor der kan lejes hytter eller 
opslås telt. 

Med udgangspunkt i campingpladsen ta-
ger vi på længere eller kortere ture, sværere 
eller lettere ture alt efter temperament. Vi 
holder selvfølgelig fælles morgen og aften-
hygge på campingpladsen.

Transport til og fra Torne, Sverige, aftales 
i grupper efter tilmeldingen. 

Nærmere information om mad, pris på 
overnatning mv. følger snarest – men reser-
ver tiden nu og tilmeld dig.

Spørgsmål til: Hans, Gitte, Kristian, 
Anna eller Bent.

Mest for kajakroere
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Kajakinstruktion 
Instruktionen i kajak begynder 1. juni kl. 
19.00 – ca. 21.30 i klubben.

Interesserede bedes møde op til introduk-
tionsturen i tøj der kan tåle saltvand.

Der kan i alt deltage ca. 12 elever af 
hensyn til vores begrænsede bådpark samt 
antallet af instruktører. Medlemmer har 
fortrinsret frem for »fremmede«.

Instruktionskurset kræver deltagelse på 
ca. 6–8 aftner i juni måned (mandage til 
torsdage).

Kurset afsluttes med »kaninlangturen« d. 
26. juni til Præstø Fjord.

Kursusgebyr: kr. 400,- bedes betalt senest 
din 3. instruktionsdag.

Instruktør – Hans Leed 

Ungdom i 
Greve Roklub
Vi trænger til nogle flere ungdomsroere i 
klubben. Det er sjovere at ro når man er 
mange, specielt på ens egen alder.

Derfor synes jeg, at alle ungdomsroere 
skal prøve at tage en ven med i roklub-
ben en aften til en prøvetur. Jeg startede 
selv i roklubben sammen med en veninde 
(Charlotte) for syv år siden, og det var rigtig 
godt, synes jeg. Så kommer man også oftere 
ud at ro.

Jeg tror ikke der er ret mange børn og 
unge, der kender særligt meget til rosporten, 
men når de hører om det og prøver at ro, 
synes de faktisk, det er rigtig sjovt.

Så hiv din bedste ven med ned til en tur 
på vandet til sommer! Og måske til Åbent 
Hus!

Jeg har ikke planlagt nogen uro-som-
mertur endnu, men er åben for forslag. 
Regner med at arrangere en tre-fire-dages 
tur engang i sommerferien. Kom med Jeres 
forslag!

Anna Laybourn
ungdomsleder

Der er lavet fendere til samtlige både; de 
bruges hver gang man sætter både i og 
lægger til ved en bro. Fenderen placeres så 
den hænger på svirvlen eller ved svirvlen. 
Det er for at ungå unødige skader på vores 
romateriel (såsom ridser, slag fra bro og 
skæve svirvler) brug dem hver gang, også 
når det en sjælden gang er havblik. Husk at 
det at bruge en fender ikke fritager jer fra at 
holde båden fri fra broen, den er en hjælp 
når uheldet er ude, hvilket ofte sker set ud 
fra bådenes stand.

Standerhejsningen nærmer sig og vores 
både er ikke klar endnu, dette skyldes flere 
ting. Manglende fremmøde ved materiel-
weekender, og at foråret lader vente på 
sig med varmegrader over 10 grader, der 
tillader os at lakere bådene. Jeg vil gerne 
sige tak til dem der gang på gang er mødt 
op og har hjulpet til med bådene, især dem 
der er kommet, når der er blevet ringet med 
kort varsel.

Med venlig hilsen Asbjørn

Nyt fra materiale-
forvalteren
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AKTIVITETSPLAN
April–september 2004

April
Lørdag 17. kl. 13 Standerhejsning
Søndag 18. kl. 15 Den årlige svømmeprøve i Greve svømmehal
Søndag 25. kl. 10–16 Åbent hus arrangement
Onsdag 28. kl. 19 Bankospil på Krogårdsskolen

Maj
Weekend 1.–2. kl. 9–16 Instruktion, inrigger
Weekend 15.–16. kl. 9–16 Instruktion, inrigger
Torsdag 20. Tur til Skodsborg
Weekend 29.–30. Kajaktur Enø og farvandet i Sydsjælland

Juni
Tirsdag 1. kl. 19 Instruktion, kajak
Weekend 19.–20. Tur til Skuldelev
Lørdag 26. Ferielangturen starter
Lørdag 26. kl. 9 Kajak-kaninlangtur til Præstø fjord 

Juli
Søndag 4. Ferielangturen slutter
Lørdag 17. Tur til Saltholm/Flakfortet

August
Lørdag 14. Kanindåb og -fest
Forlænget weekend 19.–22 Kajak sommertur
Weekend 28.–29. Tur til Stubbekøbing

September
Søndag 11. Københavns kanaler (inriggere og kajakker)

Aktivitetskalender for DFfR og Sjællandskredsen samt DKKF er sat op på tavlen 
i klubben, hvor man også kan se nærmere vedr. ovennævnte arrangementer. 
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.


