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Materialeweekend 12.-13. nov.

Der var mødt en hel del flittige hænder op 
i roklubben lørdag den 12. november. Efter 
et nærende morgenbord gik vi så i gang med 
rystepudsere m.m. Den gule plastbåd fra 
Hundige havn skulle slibes næsten i bund 
for at kunne blive repareret ordentligt og 

til sidst få den helt rigtige røde farve. Men 
så var der nogle, der fik hevet »Tjørnely« 
ud i dagslyset og dødsdømt den. Mogens 
Ellegaard har skrevet en gribende nekrolog, 
som kan læses på de næste sider, hvor der 
også er flere billeder... 
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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
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 – Mogens Ellegaard
Mosede Klintvej 27, 2670 Greve
Tlf. 43 60 11 92  

Forvaltere 

Materialeforvalter – Asbjørn Adsersen
Lundager 33, 2670 Greve
Tlf. 22 66 77 63

Husforvalter/trailer – Søren Johansen
Gærdestien 4, Tune, 4000 Roskilde
Tlf. 46 13 89 47

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: 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! 

Tjørnelys 
endeligt
Gennem de sidste mange år har mange af 
os gået og skuet op til den gamle fire-årers 
robåd, som lå ved den yderste langside på 
øverste hylde i bådhallen. Hvad skal vi med 
den? Ligger den ikke bare efterhånden der 
og fylder op.

Den er så gammel, at ingen af dem, der 
dagligt kommer i klubben, mere kan huske 
hvor den kom fra, hvad den hed, om vi fik 
den foræret eller købte den billigt. At den 
var meget gammel, kunne bl.a. ses på, at den 
engang havde faste åregange og at der for 
længe siden var blevet monteret bevægelige 
åregange på den. En opringning til vores 
æresmedlem Paul Prescott gav resultat: Den 
kom fra Roskilde Roklub i 1974, hed Kraka 
og var godkendt (med stempel) af DFfR til 
kaproning blandt inriggere.    

For et par år siden inviterede Asbjørn en 
»ekspert« fra en anden roklub til at komme 
og se på den. Ekspertens dom var: Smid den 
ud. Kølen er ikke mere noget værd (rådden 
og skæv). Men man smider da ikke bare 
sådan en god gammel båd ud...

I bestyrelsen har vi flere gange talt om at 
tage den ned fra hylden og få den bragt ud 
i dagslyset for nærmere undersøgelse. Det 
blev så gjort i weekenden den 12. og 13. 
november, hvor vi tilstrækkelig mange til 
stede til i fællesskab at vurdere den.

Og vi var mange. Otte mand + Susanne. 
Efter at have gået den nøje igennem inden-
bords i alle detaljer blev den vendt om og 
bund og især kølen blev studeret. Vi var nu 
stort set enige om at skrotte den; men så 
mente Søren nok, at den kunne gøres ro-
klar igen, så det trak lidt ud endnu med 
afgørelsen.

Er der nogen der vil tage ansvaret for at 
gøre den klar igen, spurgte Asbjørn. Ingen 
svar. Selv Søren forblev tavs. Så kom de for-
løsende ord fra Asbjørn: Vi kan nemt købe 
en anden brugt fireårers i væsentlig bedre 

tilstand end Tjørnely for mellem kun 5 og 
10.000 kr.

Så kastede selv Søren håndklædet i rin-
gen og værktøj blev fundet frem: Al gen-
anvendelig aptering såsom svirvler, beslag, 
skinner, sæder, bundbrædder og en enkelt 
tværstiver (ny) blev afmonteret. Så kom de 
tunge værktøjer frem. Og hvilken iver folk 
nu fremviste. Tænke sig at få lov til at save 
og smadre en robåd i fire stykker. Det er 
altså noget helt andet end at stå og rode 
med et stykke sandpapir som forarbejde til 
en lakering.

Enden på det hele blev arkivering af 
førnævnte apteringsdele + 1 meter stævn. 
Det er åbenbart kutyme at bevare en robåds 
stævn med bådens navn for eftertiden. Re-
sten røg udenbords eller rettere sagt over Efter en velfortjent frokost var vi klar til endnu 

et par timers arbejde ...

Rostatistik 2005
På de næste sider kan du studere en detalje-
ret rostatistik for den forgangne sæson. Ud 
af et samlet km-tal på 17.151 tegner Top10 
(dem med fed skrift) sig for 8.227, Asbjørn 
har som den helt suveræne topscorer roet 
2.541 km! Gæsteroere snupper 2.186 og 
resten: 6.738 km har 65 medlemmer så præ-
steret – i gennemsnit 103,66 km hver! ☞

rækværket ved platformen foran bådhallen 
og vil senere ende sine dage på genbrugs-
stationen eller på sankthansbålet.

  Mogens Ellegaard
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05ststr
Navn Inrigger Kajak Sculler Langtur I alt Navn Inrigger Kajak Sculler Langtur I alt
Asbjørn Adsersen 2126 236 179 1826 2541 Flemming Mørkholt 45 33 0 33 78
Jørgen Jespersen 272 538 0 95 810 Johnny Møller 0 72 0 13 72
Annette Knoth 456 318 0 296 774 Martin Zedlitz 70 0 0 0 70
Ole Adsersen 691 0 0 162 691 Irene Graff 64 0 0 0 64
Vandy Boyborg 639 5 0 219 644 Karin Haldrup 46 17 0 24 63
Ulla Pedersen 0 601 0 72 601 Hans Leed 0 60 0 2 60
Helmut Stark 584 0 0 206 584 Martin Jensen 0 58 0 13 58
Søren Johansen 26 527 0 20 553 Mads Hansen 0 58 0 13 58
Jørgen Glindø 551 0 0 220 551 Dorte Monggaard 0 55 0 0 55
Kim Boyborg 371 90 17 288 478 Magnus Hansen 0 53 0 13 53
Bent Ahlgren 73 403 0 103 476 Erik Vestergaard 0 49 0 0 49
Henning Christiansen 99 361 0 218 460 Ann-Karina Ahlgren 0 48 0 40 48
Peter Petersen 135 253 0 48 388 Dennis Bay 0 46 0 13 46
Randi Boyborg 276 0 0 18 276 Susanne Reenberg 40 0 0 0 40
Bjarne Mortensen 199 52 0 13 251 Maria Jensen 39 0 0 0 39
Jonas Koch 20 221 0 32 241 Sarah Rømer 39 0 0 0 39
Niels Hall 0 230 0 44 230 Michael Thomsen 0 37 0 0 37
Nicolas Mortensen 161 49 0 0 210 Flemming Lux 29 5 0 0 34
Finn Jepsen 208 0 0 24 208 Mogens Wulff 31 0 0 0 31
Stine Holck Christensen 0 205 0 49 205 Gitte Hulvej 30 0 0 0 30
Michael Rasmussen 195 5 0 0 200 Jens Revall 28 0 0 0 28
Anna Laybourn 135 45 2 52 182 Pernille Pold 0 28 0 0 28
Troels Pedersen 116 61 0 103 177 Michael Vang 0 22 0 0 22
Mogens Ellegaard 141 24 0 15 165 Gitte Larsen 0 18 0 13 18
Bent Pedersen 162 0 0 20 162 Nicklas Mikkelsen 18 0 0 0 18
Bente Petersen 0 159 0 36 159 Morten Mikkelsen 18 0 0 0 18
Susanne Pedersen 144 0 14 0 158 Bettina Mikkelsen 17 0 0 0 17
Glenn Pedersen 151 0 7 20 158 Sabrina Ahlgren 0 16 0 16 16
Charlotte Christensen 33 118 2 13 153 Gert Juul 15 0 0 0 15
Christoffer Larsen 19 128 2 13 149 Mette Klein 0 15 0 0 15
Susanne Koch 30 101 0 45 131 Annelise Christensen 10 0 0 0 10
Lise Blaxekjær 122 2 0 0 124 Dennis Faxholm 0 9 0 0 9
Henriette Hummelshøj 7 111 0 0 116 Kirsten Mortensen 7 0 0 0 7
Nicolai Pedersen 111 0 0 24 111 Karina Hvidtfeldt 0 7 0 0 7
Leif Henriksen 0 106 0 13 106 Jette Ratgen 0 2 0 0 2
Anne Skjerk 94 0 0 0 94 Gitte Hostrup 0 1 0 0 1
Trine Pedersen 66 13 13 24 92 Gæsteroer 2039 140 7 1808 2186
Lene Petersen 80 0 0 42 80 Prøvetur 0 20 0 0 20
Jette Marcher 41 38 0 24 79 I alt 11074 5836 243 6365 17151

Ved standerstrygning
Side 1
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Digital legeuge 
 

Når man nu alligevel har ferie, hvorfor så 
ikke slæbe en masse computere ned i klub-
ben og spille til man ikke kan sidde på en 
stol længere? Og når man nu alligevel har 
alt udstyret i klubben, kan man jo lige så 
godt holde filmaften samtidig.

Nogenlunde sådan må jeg have tænkt, 
da jeg oprettede arrangementet »digital lege-
uge«.

Vi startede faktisk allerede samme dag 
som standerstrygningen, hvor Susanne in-
viterede på aftensmad i klubben. Det var 
et par store fade lasagne. Efter sådan en 
omgang kunne man godt bruge et hvil, så 
sofaen blev drejet en halv omgang og blev 
hurtigt fyldt med folk. Resten måtte sidde i 
stole eller på liggeunderlag på gulvet.

Og så blev der ellers set film! Shrek 2 og 
Polle Fiction for bare at nævne et par styk-
ker. Efter midnat stillede vi om til lidt mere 
gys og action, og de sidste gik eller faldt i 
søvn ved 03-tiden. Inden da havde vi været 
en tur på stranden for at få noget frisk luft 
og kigge stjerner.

Søndag satte Jonas og jeg computere i 
netværk og afprøvede spil. Eftermiddagen 
var sat af til undervisning i klubbens hjem-
meside. Jeg havde til lejligheden taget en 
frisk kopi af online-udgaven, så ingen kunne 
se forskel.

Desværre var det kun familien Boyborg, 
der dukkede op. Og det var vist ikke dem 
der havde mest brug for det...

Vi havde et par computere til overs, så 

i løbet af dagene kom bl.a. Asbjørn forbi 
for at spille med. Troels var der også fra 
om mandagen – han havde to computere 
med. Dejligt at have en ekstra server når 
man spiller. ;-)

Tirsdag morgen kom (næsten) alle mor-
genroerne forbi til fælles afslutning. Samme 
nat havde vi spillet hele natten, så vi var 
lidt groggy, da de troppede op med brød, 
morgensang og Gl. Dansk. Især fordi solen 
havde valgt at skinne uhæmmet kraftigt den 
morgen.

Selv den mest hardcore gamer kan få brug 
for lidt hvile, og efter morgenmad og sol gik 
Jonas og Troels omkuld. Jeg satte mig til at 
hygge lidt med programmere på galleriet på 
hjemmesiden, samt rette småting foreslået 
ved demonstrationen om søndagen.

Vi sluttede onsdag med fælles oprydning 
og pakning af hardware. Det var et par virke-
lig nørdede dage. Man kan faktisk få et kraf-
tigt adrenalinsus af et godt og udfordrende 
spil Unreal Tournament. Hvis du ikke tror 
mig, så kom og prøv næste gang.

Kim Boyborg

Med så mange computere kan det ikke undgåes 
at der kommer lidt rod i ledningerne. Utroligt 
nok var der ikke noget, der ikke virkede.

En stor fuglerede – men det virker!

Her sidder vi så og råhygger, formiddagsroere 
m.m., en enkelt morgenbader og nogle compu-
ternørder...

Svømning
Mandage – sæson 2005/2006 i Greve svøm-
mehal fra kl. 20–21 i det store bassin 1,80–
4,5 m dybt.

Vi startede mandag den 3. oktober og 
sidste gang er mandag den 24. april 2006 
med flg. undtagelser:

Juleferie 18.12.–1.1. 2006
Vinterferie 19.2.–26.2. 2006
Påskeferie 09.4.–18.4. 2006

Vi deler bane med bådklubberne SGS, 
SKB, HBK og HSH. Udgiften til livredder 
deler vi med de andre klubber.  Vi betaler 
vores del over vores budget.

Svømmekort fås af undertegnede eller 
Søren. Skriv dig på listen i klubben eller 
ring evt. til mig. Både Søren og jeg er i klub-
ben om onsdagen. 

Der startede fradagssvømning fredag den 
18. 11. 05. Vi har tiden fra kl. 20–21 i det 
mellemste bassin og vi er kun os selv.

Nyt fra formanden
Annette afleverede sit indlæg til 
bladet for snart halvanden måned 
siden, men da der først nu er indløbet 
stof nok til at fylde et GR-nyt, er 
redaktøren nødt til at opdatere og 
stryge de ting, der allerede er historie. 
(Undskyld, Annette...)

Banko
Så prøver vi igen at tjene lidt penge ved at 
holde bankospil. Det foregår i Krogårdsko-
lens festsal, Skoleager 1.

Vi er i fuld gang, men kan bruge flere til 
at hjælpe til.

De næste bankospil er: Onsdag den 30. 
november, tirsdag den 3. januar 2006 og 
tirsdag den 31. januar 2006.

Kom og hjælp til: Vi starter kl. 17.30 og 
slutter ca. kl. 22–22.30. Selve spillet begyn-
der kl. 19.

Der skal stilles borde og stole op, sættes 
kopper, sukker, fløde på bordene, brygges og 
serveres kaffe, ordnes gevinstkurve,  sælges 
bankoplader, 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.

Kan man ikke være der hele aftenen er 
det fint fx at komme og gøre klar, eller at 
komme og hjælpe med at rydde af.

Jeg håber at så mange som muligt vil 
møde op og være med til at tjene penge til 
klubben. Giv mig en melding om, hvornår 
DU kan komme.

Annette

Materielweekend
Den 26.–27. november er der igen mulighed 
for at hjælpe med at holde klubbens både 
i stand.

Begge dage starter vi med morgenmad 
kl. 9 og opgavefordeling lige derefter. Vi 
slutter kl. 14, så der fx. er tid til at tage til 
badminton.

Husk også varmt arbejdstøj, da bådehal-
len kan være kold.

Jeg glæder mig til at se DIG i klubben! 
Ellers bliver bådene ikke klar til næste år...

 Hilsen Asbjørn – materielforvalter

Badminton
Badmintonhallen er udlånt til Folkedan-
serne følgende dage: 7. januar og 1. april. 

Lene Petersen – langtursrochef
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Aktivitetsplan nov. 2005–marts 2006
November
Weekenden 26.-27. Vedligeholdelse af romateriel
Lørdag 26. kl. 16 Julefrokost (Tilmeldingsliste i klubhuset)
Onsdag 30. kl. 19 (17.30) Bankospil på Krogårdskolen

December
Søndag 11. kl. 9.00 Vinterræs (Kajak/K2ere)
Tirsdag 13. kl. 19 Julehyggeaften

Januar
Tirsdag 3. kl. 19 (17.30) Bankospil på Krogårdskolen
Søndag 22. kl. 9.00 Vinterræs (Kajak/K2ere)
Tirsdag 31. kl. 19 (17.30) Bankospil på Krogårdskolen

Februar
Weekenden 3.-5. UngdomsVintertræf (mød UROere fra hele landet)
Søndag 19. kl. 9.00 Vinterræs (Kajak/K2ere)

Marts
Onsdag 8. kl. 19 Grve Roklubs ordinære generalforsamling
Søndag 19. kl. 9.00 Vinterræs (Kajak/K2ere)

Husk, at det ikke kun er disse datoer, at der sker noget i klubben. Der sker også 
en masse mandag til torsdag i sæsonen! Tirsdag er klubaften i vinterhalvåret. 

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

Roskilde Festival 2006
Spar ca. kr. 1300 – tjen penge til 
Greve Roklubs Venner – deltag gratis 
i Roskilde Festival i hele perioden. 
Greve Roklubs Venner søger seriøse perso-
ner over 18 år, som vil være med til at tjene 
en god skilling til kassen (ca. 10–15.000 
kr. = ca. 500–750 kr. per person; beløbet 
afhænger af antal betalende gæster på fe-
stivalen).  

Vi skal bruge min. 20 personer (også ger-
ne dine venner) i tidsrummet 25.–29. juni 
(opvarmning) og 29. juni til 2. juli (selve 
festivalen), som vil tage en vagt med et eller 
andet arbejde på festivalen. 

Vagten består af tre gange otte timer i 
alt for at få et bånd, som giver adgang til 

at overvære hele festivalen – undtagen når 
man er på vagt.

Der skal også ryddes op efter festivalen, 
og det foregår nogle dage efter festivalen 
og ca. 14 dage frem. Det giver ikke gratis 
adgang til festivalen, men det dobbelte til 
klubben, og personerne som hjælper må 
være fra 14 år og opefter, og vi skal stille 
med min. 10 personer. Vagten er stadig tre 
gange otte timer (kan sikkert deles, hvis vi 
er mange nok).

Er du og dine venner interesseret i enten 
det ene eller det andet (eller måske begge 
dele) af ovenstående, så meld dig til Randi 
Boyborg – tlf. 46 15 10 45. Deadline for 
klubbens tilmelding er i januar. Mere in-
formation følger. De foreninger, som kom-
mer først, får de bedste jobs – tilmeldingen 
starter i november/december.


