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Åbent Hus i roklubben 17. 4. 2005
Her følger en stribe billeder fra årets Åbent Hus arrangement, 
fotograferet og kommenteret af Vandy Boyborg

Åbent Hus dag: Man lader døren stå åben, så kaffeduften kan lokke fremtidige kaniner ind...
Fortsættes side 4
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Bådbytning 
uden bølger
– UROere til fællestræning 
i VKKC
Tirsdag den 14. juni drog Trine, Jonas og 
Henriette af sted sammen med Anna og 
fire kajakker til Vallensbæk Kano- og Kajak 
Club. Vi var blevet inviteret til at se deres 
rovand oppe fra en kajak. Klubben vrimlede 
med børn og unge da vi kom frem, alle med 
træningstøj på og kajakker af alle mulige 
slags under armene. Der var ret trangt på 
bådebroen!

Vi blev sat på et hold og tog på vandet 
sammen med ca. 20 andre. Vi roede rundt 
i indsøerne omkring Vallensbæk og Ishøj 
havn, mellem siv, ind gennem rør og hen 
over bilkavogne. Vi prøvede at ro tilbagelæ-
net med benene liggende oven på dækket 
af kajakken… Baglæns! Vi fik også prøvet at 
bytte kajakker frem og tilbage – ude midt 
på vandet. Og det var IKKE Greve-roerne 
der fik våde fødder!

Der var helt fladt vand – det virkede som 
om, den eneste mulighed for at få vådt tøj 
på, var ved at pjaske sig selv til, så Jonas og 
Henriette kastede sig ud i en vandkamp. 

Efterhånden som Trine og Anna var ved 
at være hæse af at råbe til Henriette at Jonas 
var efter hende igen, kom en vallensbækker 
hende til hjælp. Han roede lige op bag Jonas 
og gav ham et vandfald lige ind over dække-
net. Jonas var ret forbløffet men tog kampen 
op. De der vallensbækroere har vist trænet 
ret meget i vandpjaskning, i hvert fald blev 
Jonas så gennemblødt at folk troede han var 
væltet. Men ok – vallensbækkeren var også 
ca. dobbelt så stor som sit offer, og roede 
en kapkajak…

Jonas og Anna roede et par km længere 
end de fleste andre fra holdet – de første 7 
km var da kun »opvarmning«?!

Da vi, tørskoede eller gennemblødte, kom 
tilbage til VKKC var der linet op med bol-
ler, kage og kokosmakroner med saftevand. 

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
Vejledalen 228, 2635 Ishøj
Tlf. 40 16 19 49

Langtursrochef – Lene Petersen
Lundehusene 142, 2670 Greve
Tlf. 43 61 07 81

Kajakrochef – Hans Leed
Æblehaven 7, 2680 Solrød
Tlf. 40 72 95 50

Ungdomsleder – Anna Layborn 
Valby Langgade 232, st. tv., 2500 Valby 
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

Næste nr. udkommer når der er stof nok! 
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Nye klubdragter
Så er der godt nyt fra tøjudvalget
Vi har været så heldige at skaffe 27 nye 
klubdragter, til en meget fordelagtig pris. 
Dragterne er lavet af Tactel-fibre, de er 
derfor meget lette og fylder ikke ret meget 
i tasken og er samtidig vindtætte.

Dragterne er i rød klubfarve og med stort 
Greve Roklub tryk på ryggen og et mindre 
Greve Roklub logo på fronten. De findes 
i størrelserne XS til XXL, men er store i 
størrelserne.

Der vil blive mulighed for at få trykt navn 
på dragterne mod ekstra betaling på ca. 50 
kr. pr. del.

Der hænger en udstillingsmodel i klub-
ben, hvis du vil se hvordan dragten ser ud.

Da vi kun har 27 dragter, vil de blive solgt 
efter »først til mølle princippet«. Der hænger 
en liste i klubhuset, som du kan skrive dig 
på, hvis du vil købe én af dragterne.

Derudover har vi som de foregående år 
T-shirts, ligeledes med Greve Roklub logo, 
med og uden ærmer til kun 50 kr. pr. stk. 
Der er også mulighed for at købe GR-stof-
mærker til at stryge eller sy på eget tøj.

 Al henvendelse ang. tøj til Gitte Hostrup 
på tlf. 22 19 93 64 eller fang mig i klubben 
– hvis du kan !?! 

Gitte

Tak
Jeg vil gerne sige tak til alle for opmærk-
somheden, til min 30 års fødseldag – både 
om morgenen d. 1. januar, og til festen d. 
15/1; en speciel tak til alle musikanterne, 
der var med til at vække mine naboer i de-
res dybe søvn, og for den flotte to tønders 
peberkværn, der prydede min terasse i en 
hel måned! 

Hvis I tænker på hvad jeg har brugt ga-
vekortet til spejdersport til, så har jeg langt 
om længe købt en sovepose i ekstra længde, 
der garanterer mit helbred på langture ned 
til 15 minusgrader. Er der nogle der vil med 
til Grønland? 

Det jeg gerne ville sige, er bare tak til alle.
Kærlig hilsen, Asbjørn

Rigtig dejligt, vi var faktisk også blevet ret 
sultne. Plænen foran klubben var helt prop-
pet med roere og forældre, og efter at have 
fyldt maverne og skiftet tøj kørte vi med 
Henriettes far tilbage til Greve Roklub og 
ordnede bådene.

Det var en hyggelig tur, og det var skægt 
at se så mange uroere på vandet samtidig.

Vi var enige om at VKKC-roerne har 
noget lækkert roligt vand med flotte grønne 
omgivelser og en masse seje kajakker – men 
det er altså rart at have toiletter og bade i 
en roklub, det har VKKC ikke! Og så vil vi 
ikke bytte med den hygge vi har i Greve for 
at få noget roligt vand.

Gi’ os nogle bølger!

Anna, ungdomsleder
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Åbent Hus ... Fortsat fra forsiden

Det ser ud til kaffeduften virkede – der er da 
kommet nogen!

Anna står som blikfang, for en sikkerheds skyld 
har hun også stillet et skilt op.

Susanne fortæller nogle besøgende om vores 
bådparks fortræffeligheder.

Bent informerer om kajaksporten, der er mu-
lighed for to nye medlemmer.

Vejret var godt, Dannebrog smukt! Susanne og Anna viser rundt i bådhallen, det 
har de gjort godt, der kom nemlig to nye kaniner 
ud af det!
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Her er Annette og Anna i gang; det blev vist 
til én kanin – men vi ved jo, at én kanin + én 
kanin kan give et dusin!

Hvem pokker har bundet den knude så 
stramt?

Det var ikke skiltningens skyld, at der ikke 
kom flere...

Rochefen følger interesseret med i de nyes 
»plasken«.

Christoffer gør et par kaniner selskab, så man 
også kan se andet end inriggere.

Puha, vi fik lagt til; det skulle have været den 
anden bro, viser Kim.
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Så er den nye hjemmeside oppe at køre. 
Den er et stort skridt for klubben ind i den 
digitale tidsalder, og både medlemmer og 
andre besøgende kan få stor glæde af den.

 Som bruger kan du:
Sende beskeder til de andre brugere. 

Du kan for eksempel sende spørgsmål til 
dem fra bestyrelsen, som du ikke møder 
til daglig.

Eller aftale weekendroning med en 
gruppe - altsammen over nettet.

Hvis du til sidst lige vil ringe til en roer, 
men ikke kan finde nummeret, kan du også 
hente den sidste medlemsliste.

Når I så har været ude at ro kan I lægge 
jeres digitale billeder i galleriet og skrive en 
historie til scrapbogen. I historien kan du 
lægge de billeder ind, du lige har taget. Du 
behøver ikke at kunne kode hjemmesider, 
det klarer siden selv.

Klubbens langture ligger også i kalen-
deren samtidig med (eller før) de bliver 
slået op på tavlen. Kalenderen kan sortere 
arrangementer efter fester, langture, URO 
og så videre.

Og når du så har fundet næste måneds 
langtur eller en julefrokost, kan du måske 
også tilmelde dig over nettet!

 Bestyrelsen og deres udvalg kan endnu 

mere. De kan lægge arrangementer i ka-
lenderen. Desuden sker der jo altid masser 
af småting i klubben. Dem kan bestyrelsen 
skrive om og lægge på siden som en hurtig 
nyhed. Eller de kan sende en besked til alle 
brugere af siden.

 Siden har også den nyeste rostatistik - 
med næsten de samme visningsmuligheder 
som i klubben.

Der er en gæstebog for folk udefra, man 
kan finde sidste GR-Nyt og der er et åbent 
forum til debat og opslag.

Hvis du er i tvivl om din yndlingsbåd er 
i orden, kan du finde de aktuelle skaderap-
porter på siden.

 For at den nye side kommer til at virke er 
det vigtigt, at klubbens medlemmer (DIG!) 
tilmelder sig som brugere på siden.

Fra forsiden går du videre til de interne 
sider. Der er et link til den side, hvor du 
tilmelder dig. Husk at gå til forsiden først, 
når du besøger hjemmesiden. Så indstil-
ler resten af hjemmesiden sig efter din 
skærmstørrelse hvad angår tekststørrelser 
og spaltebredder.

 Jeg glæder mig til at se dig på
WWW.GREVEROKLUB.DK
(Og i klubben selvfølgelig)

 Kim Boyborg

Ny hjemmeside klar
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Sådan ser 
den nye 
hjemmeside  
ud, når man 
bladrer i den.
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Aktivitetsplan juli–september 2005
Juli
Uge 28, 9.–16. DFfR Ungdomslangtur for 16–25 årige
Uge 30, 23.–30. DFfR Ungdomslandslejr for 12–18 årige

August
Weekend 20.–21. Tur til Præstø Fjord
Torsdag 25.  Langtur i kajak – Åsnen, Sverige

September
Søndag 4. Københavns kanaler (inriggere og kajakker)
Søndag 11. kl. 9 Éndagstur fra klubben mod syd

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 kalenderen på GRs hjemmeside: www.greveroklub.dk

Nu kommer GR-nyt endelig... 
Og hvorfor kommer det så først nu? Fordi 
der kun kan komme et blad ud, når jeg har 
fået nok at fylde i det!

GR-nyt er et klubblad, altså Greve 
Roklubs medlemsblad. Heri skulle man 
gerne kunne læse både hvad bestyrelsen 
har fundet på at arrangere for os og ellers 
har på hjerte; og meget gerne interessante 
og morsomme historier fra jer medlemmer, 
hvad I fx har oplevet på ro- eller andre ture 
– også gerne ledsaget af gode billeder.

Men det ligger lidt tungt, både med at 
hive artikler ud af bestyrelsen og med til-
strømningen af beretninger fra medlemmer-

ne. Der må være flere end Anna og Vandy, 
der har oplevelser der er værd at dele med 
andre. Der må også være sager bestyrelsen 
tumler med, som kunne være interessante 
for medlemmerne at høre lidt om.

Tag jer nu lidt sammen og hjælp mig med 
at lave et klubblad, der både er spændende 
læsning og som afspejler, hvad der rør sig i 
klubben. Brug det også som et debatforum; 
har du en god idé, er der noget du er util-
freds med, så kom frit frem og send en mail 
til helmut@stark.dk – så kommer der måske 
et blad igen om nogle måneder.

Helmut – redaktør af GR-nyt


