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Karlebo Marathon 2004
Greve Roklub deltog med to hold i weekenden 27.–28. 8. 
og her kommer en øjenvidneskildring fra supporterne

Pigerne (Anna, Charlotte og Minna) spiser i pausen i SAS Roklub. Det er bælgmørkt udenfor.

Susanne og jeg har i et par år snakket om at 
ville være supportere på denne marathon.

Vi blev fem i alt, Susanne, Annette, Trine, 
Nikolaj og Jette.

I år deltog to bådhold: Pigerne Anna, 
Charlotte og Minna, og drengene Kim, 
Asbjørn og Bent.

Løbet kunne startes kl. 20 fredag aften 
og der var så 24 timer til at fuldføre. Men 
på grund af vejret blev det over midnat. Det 
ene hold startede ca. kl. 01 og det andet 
hold kl. 02. 

Vi var stand by ved telefonerne fra kl. 
Fortsættes side 4
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Bestyrelse for Greve Ro klub
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
Vejledalen 228, 2635 Ishøj
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: helmut@stark.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.: 15. okt. 

Nyt fra 
formanden
Standerstrygning
Søndag den 17. oktober 2004: Optagning 
af bro, havearbejde, rengøring af klubhus, 
oprydning og andet.

Kl. 09.30: Morgenkaffe og gl.dansk samt 
uddeling af opgaver.

Kl. 10.00 går vi i gang.
Kl. 13,00 stryger vi standeren.
Derefter er klubben vært ved en let fro-

kost incl. en øl eller en vand.
Skriv på listen i klubben om du også er 

der til frokost, så vi ved til hvor mange der 
skal indkøbes til. Eller meld det til under-
tegnede.

Annette

Svømning sæson 2004/2005
Der er svømning om mandagen i Greve 
Svømmehal fra kl. 20–21 i det store bassin 
1,80-4,5 m dybt.

Svømmekort fås af undertegnede. Skriv 
dig på listen i klubben eller ring evt. til mig. 
Jeg er også at træffe hver onsdag i klubben. 
Så sørger jeg for, at du/I får et kort.

Sæsonen starter mandag den 4. oktober 
og slutter mandag den 25. april 2005.

Der er lukket for klubsvømning:
Efterårsferie: 11.10.–17.10. 2004
Juleferie: 22.12. 2004–02.01. 2005
Vinterferie: 14.02.–20.02. 2005
Påskeferie: 23.03.–29.03. 2005

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

Udgiften til livreddere er indeholdt i vo-
res kontingent.

Hvis det viser sig at der kommer rigtig 
mange til svømning, kan det blive nød-
vendigt at dele tiden op fra 20.00–20.25 
og 20.30–20.55. Men det må vi vurdere 
senere.
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Fredagssvømning:
Fredag fra kl. 20-21. Denne dag er kun 

for medlemmer af Greve Roklub, og vi skal 
selv stille livreddere til rådighed.

Vi har hele midterbassinet der er 1,30 m 
dybt.  Det er derfor velegnet også til vores 
børn.

Bent Ahlgren vil gerne være vores livred-
der og har bestået den obligatoriske prøve i 
Greve Svømmehal. Asbjørn har også meldt 
sig og skal snarest op til bassinprøve.

Svømningen om fredagen starter op 
når vi har to livreddere, der kan overlappe 
hinanden.

Der kan ikke udleveres svømmekort både 
til mandag og fredag.

Banko
Sæson 2004/2005 er det på følgende dage: 

Onsdag den 3. november 2004
Onsdag den 1. december 2004
Onsdag den 5. januar 2005
Tirsdag den 1. februar 2005
Tirsdag den 1. marts 2005
Tirsdag den 5. april 2005
Onsdag den 4. maj 2005

Det foregår i festsalen på KROGÅRD-
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 
kopper, sukker og fl øde på bordene, lave 
og servere kaffe, ordne gevinstkurve, sælge 
spilleplader, øl og vand, hjælpe folk med 
pladser og senere rydde af og pakke borde 
sammen. Hvis du derudover kan klare at 
være på gulvet (opråb af numre og uddeling 
af gevinster) er det bare et ekstra plus.

Vi håber på, at så mange som muligt vil 
møde op og være med til at afvikle spil-
lene.

Giv mig en melding om, hvornår DU 
kan deltage.

Annette

Vind 10.000 kr. til Greve Roklub
Greve Midtby har 25 års jubilæumsquiz  
lørdag den 25.9. kl. 10–11 og 13.

Vi har tilmeldt os.
Hvem har lyst til at melde sig til Quizzen? 

Vi skal bruge to deltagere. Kontakt under-
tegnede hurtigst muligt. Eller skriv dig på 
kopi af tilmeldingsblanketten som hænger 
på tavlen ved telefonen.

Annette

Kanalturen lørdag 11. september   
Vi mødtes i roklubben om morgenen kl. 
9.00; alle havde regntøj med fordi vejrud-
sigten lovede byger op ad dagen. Heldigvis 
for os har DMI ikke altid ret – det blev et 
dejligt solskinsvejr.

Vi lånte både i SAS Roklub, og da alle 
efternølerne var mødt op, kunne to 2-årers 
og en 4-årers endelig sætte kurs mod ka-
nalerne.

Som vanligt var det en fredfyldt tur; det 
er dejligt at glide afsted på det rolige kanal-
vand, medens trafi kken maser afsted oppe 
på land, man kan nå at få sjælen med som 
nogen siger. Vi havde også husket at få kaffe 
og kager med, så vi led ingen nød. 

Vi kom godt til Langelinie, blev fotogra-
feret af japanerne, fi k den uundværlige kode 
til toiletterne af havnechefen (den bliver 

udskiftet med mellemrum), og frokosten 
blev nydt i dejligt solskin.

Nogle fandt ud af at der kunne købes is 
i nærheden til dessert.

Efter frokost roede vi til Christiania, helt 
ind så langt det var muligt, det er utroligt 
at der er sådan en naturoplevelse midt i 
København,træerne hang ud over vandet, 
nogle af dem var æbletræer, så de mest ad-
rette plukkede proviant til den videre tur.

Videre til Christianshavns kanaler, hvor 
folk var fulde af beundring over vores lange 
rotur; de spurgte om vi kom fra Greve, og 
det gjorde vi jo.

Vi sluttede turen af i SAS roklub efter 
15 dejlige km og »roede« hjem i bilerne til 
Greve Roklub.

Fin tur – Vandy. 



4

Asbjørn, Bent og Kim er klar til start efter opholdet i SAS Roklub. Det er ved at være lyst.

20 for at være klar når Asbjørn ringede om  
starttiderne.

Ved 04 tiden var vi i roklubben SAS for 
at tage imod  vores både når de kom ind til 
pause. Vi havde tørt tøj m.m., varm kaffe 
og te med til vores friske roere. Det var 
dejligt at tage imod dem. Kors hvor var de 
sultne. En lille times tid senere kunne vi 
vinke farvel igen. 

Så kørte vi til Hellerup og købte mor-
genbrød hos en bager, tog ned på Charlot-
tenlundfortet, fandt en bænk, hvor vi spiste 
morgenmad og nød det dejlige solskinsvejr, 
udsigten over Øresund og alle de friske 
morgenløbere og morgenbadere, mens vi 
samtidig spejdede ud over vandet for om 

vi kunne se nogle af deltagerne ro forbi. 
Det kunne vi med kikkert, men ikke hvem 
det var. 

Vi var lige oppe og se kanonerne på fortet 
inden vi tog videre.

Vi ville tage til den næste havn, hvor der 
blev taget mellemtider, men der var en snak-
ken og en råhyggen i bilen, så pludselig var 
vi i Karlebo Roklub. Der kunne vi kun vente 
på vores roere. Vi spejdede og spejdede med 
kikkerter, og pludselig var det vores ene båd 
vi kunne se; vi gik ud på molen og vinkede 
med fl ag, som overraskelse. Det gjorde vi 
med begge både – og så lige da Ishøj kom 
ind også, vi er jo naboer.

Da alle var tjekket ind, samlede vi sup-

Drengene kommer i mål.

Fortsat fra forsiden
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portere vores greveroere og inviterede Ishøjs 
roere med og serverede champagne (i rig-
tige champagneglas) – vi havde da også lidt 
snacks. Det skulle være en overraskelse og 
det blev det også.

Vi fi k  taget et udvidet gruppebillede med 
Ishøj og det blev rigtig godt. Og så kunne 
de gå i bad og pakke trailere og sådan. Pi-
gerne var smuttet hen i teltet og lå og sov. 
Jette blev der, hun skulle med til festen om 
aftenen (sammen med Kim) og da vi havde 
taget oceaner af  alt med i bilen, kunne vi 

Pigerne er blevet nummer tre.

låne hende sovepose og noget til underlag 
til natten, så hun ikke skulle hjem og derop 
igen.

Vi havde en rigtig god nat/dag og vi var 
stolte af vores seks greveroere.

Godt gået
Klokken var efterhånden blevet noget over 
middag, og vi var ved at blive lidt trætte. 
Der blev hurtigt meget stille på bagsædet da 
vi kørte (Trine og Nikolaj). Både Susanne 
og jeg kunne også mærke trætheden melde 
sig, og de sidste fem km, hvor jeg var alene 
i bilen, skulle jeg virkelig tage mig sammen, 
for ikke at sløve hen. Det blev til fi re timers 
middagssøvn, kun afbrudt efter to timer, 
da en glad Asbjørn ringede for at fortælle 
deres tider. Undskyld Asbjørn hvis jeg lød 
lidt træt. Annette

Broncemedalje til pigerne
Tiderne skal lige nævnes. Pigerne blev 
nummer tre i tiden 8 timer og 55 minutter. 
Drengene kom ind på en fl ot fjerdeplads 
– men næsten to timer hurtigere – i tiden 7 
timer og 7 minutter.                           Red.

Udvidet gruppebillede med Ishøj og supportere.
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Sjælland rundt i etaper for fi re 
halvgamle, raske drenge
Vandy, Jørgen og Helmut har jo sat sig for at 
ro Sjælland rundt i passende bidder inden 
plejehjemmet kalder!

Sidste år nåede vi fra Fakse Ladeplads til 
Skælskør; og da havde vi fået følgeskab af 
Henning i kajak. Det syntes vi var ganske 
rart og hyggeligt, så vi fi k ham til at følges 
med os igen i år. For at få bedre plads til 
al bagagen valgte vi at ro i Tune, også fordi 
den er den mest sødygtige af vores både i 
hårdt vejr.

Torsdag aften den 29. juli læssede vi 
derfor Tune og Stenbukken på traileren og 
kørte til Skælskør Roklub. Kim var så fl ink 
at køre med, så han kunne bringe traileren 
hjem  igen. 

Vi overnattede i klubben, så vi var friske 
til at komme af sted fredag morgen. Plan-
mæssigt nåede vi da også (efter at have 
passeret den imponerende Storebæltsbro) 
frem til de første af Vandys venner på ruten 
i et lækkert sommerhus ved Drøsselbjerg 
Strand. De insisterede på at ville servere 
lækker grillmad og nyopgravede kartofl er 
for os, hvilket vi selvfølgelig ikke kunne sige 
nej til. Godt, vi havde taget rigeligt med 
rødvin med! 

Næste dag satte vi kursen mod camping-
pladsen ved Bjerge Strand; men først skulle 
vi lige proviantere i Reersø. Der oplevede 
vi turens eneste regnbyge og måtte søge ly 
i fi skeudsalget, hvor der helt tilfældigt var 
smagsprøver på sild og Bornholmer snapse 
og -bitter. Vi kom altså også til at købe nogle 
fl asker...

Det blev dog hurtig fi nt vejr igen, så vi 
nåede planmæssigt frem til campingpladsen. 
Det skulle senere vise sig, at være eneste 
gang, vi fi k brug for vores telt på denne 
tur. Vi havde skam planlagt også at sove i 
telt den næste nat, men da vi nåede frem til 
Røsnæs, efter at have krydset Kalundborg 
Fjord, mødte vi nogle kalundborgroere på 
badetur, som lokkede os til at tage ind til 
deres klub. Vi overvejede ikke så længe, otte 
kilometers ekstra roning kontra at slå telt op 

– det afgjorde sagen. Vi fi k en hyggelig aften 
med masser af rosnak og gode fi duser om 
ruten videre rundt om Røsnæs.

Nu var det blevet mandag den 2. august 
og det dejlige sommervejr havde åbenbart 
tænkt sig at blive ved, så der var dømt ad-
skillige små øl- og badepauser undervejs. 
Omsider (efter en tur på mindst 55 km) 
nåede vi til Havnsø, hvor der også var for-
udbestilt logi til os. Denne gang var det hos 
nogen Helmut kendte. De kunne ikke lige 
være hjemme, når vi ankom – men naboen 
havde fået besked om, at når der kom nogle 
sporty mænd som lånte trillebøren og slæbte 
bagage ind, så var den god nok – det måtte 
vi gerne. Hun kom over og sagde hej og 
inviterede os minsandten på irish coffee, så 
vi fi k sen mad den aften.

Dagen efter var vi blevet dovne, så vi tog 
færgen over til Nekselø og legede turister. 
En rigtig fl ot naturoplevelse – øen er skam 
også fredet. Der er klokkefrøer, som vi dog 
ikke fi k øje på; men vi så så meget andet, 
fx en hel del gamle fi rehjulstrækkere uden 
nummerplader. Øen er åbenbart uden for 
Told/Skat og politiets rækkevidde. Men der 
er jo også kun tre grusveje på øen. Derud-
over må man kun færdes på de afmærkede 
stier. Da vi ikke havde fl ere øller, tog vi 
færgen tilbage til Havnsø. Turen over havde 
været gratis, men nu kostede det 45 kr. at 
komme tilbage! Vi behøvede heller ikke at 
dø af tørst på hjemvejen, da skipperen solgte 
kolde Tuborg for en tier stykket.

Onsdag var det så planen, at vi ville hen 
til sydsiden af Sjællands Odde og fi nde en 
lejrplads, men vi skulle lige hilse på en af 
Vandys venner, som bor i Veddinge Bakker. 
Han ville komme ned på stranden med en 
håndfuld øller, som skulle gi’ os styrke til de 
sidste kilometer denne dag. Men den listige 
fyr fristede søreme også med grillmad, salat 
og rigeligt med rødvin samt et hus med mas-
ser af plads. Blot lå det altså 4-500 m op ad 
en stejl bakke! Vi er jo nemme at lokke, så 
vi tog det mest nødvendige habengut med 
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og kæmpede os op ad bjergskråningen. Men 
hvilken belønning: Oppe fra det fantastiske 
vidunderlige hus var der en helt ubeskrivelig 
og fl ot udsigt over Sejrøbugten. Den nød vi, 
men også maden, vinen og hyggen. 

Nu var problemet bare, at den resterende 
strækning til campingpladsen, vi først var 
på vej til, ville være for kort til den næste 
dagsmarch. Men Helmut kendte én, der 
har et sommerhus på Gniben lige efter Od-
den Færgehavn. Ringe hjem til Aase og få 
venindens  telefonnummer; jo, vi måtte da 
gerne slå telt op på hendes græsplæne, men 
hvis nu hendes bror, der har nabohuset, var 
der, så kunne han jo låse os ind i huset. Det 
var han heldigvis, og så slap vi igen for at slå 
telt op og lave mad i det fri!

Og minsandten i Klinthuse, ca. halvvejs 
mellem Odden og Hundested, havde Vandy 

igen sørget for tag over hovedet hos gode 
venner, som også mente, vi skulle have læk-
ker grillmad m.m. 

Lørdag morgen var vi derfor friske til at 
tage det foreløbig sidste nap for i år. Vejret 
var stadigvæk dejligt med høj sol og let 
modvind fra øst, og med jævnlige øl- og 
badeophold ku’ det lige gå! Turen over til 
Hundested i Isefjordsmundingen var dog 
lige hård nok; vinden kom nu fra sydøst, og 
i ledtog med strømmen fi k kong Neptun ru-
sket godt og grundigt i stævnen. Men Tune 
er en god og søstærk båd og Henning en sej 
kajakroer, så vi klarede det også.   

Vi fi k roet 244 km i ni solrige dage på 
vores odyssé, og jeg må sige: Det er skønt 
at have så mange gode venner langs med 
Danmarks kyster!

Helmut

Det lækre hus højt oppe i Veddinge Bakker.

Vi har virkelig trænet i at være livsnydere 
på denne tur!

Nyd lige denne solnedgang over Sejrøbugten.
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Kanindåb i Greve Roklub
Årets »kaninhøst«.

Kong Neptun 
med følge på 
vej til dåbs-
handlingen.

Det siges, at de fl este 
kaniner overlever!
Der var i hvertfald fest 
bagefter.


