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Fortsættes side 4

Med Kronborg om styrbord ...

Så nåede vi det: At runde Kronborg på vej 
hjem Sjælland rundt for pensionister! Fire 
uger i fi re somre brugte vi for at ro rundt 
om vores smukke ø; det skulle jo bare nås 
inden vi kom på plejehjem, som vi spøgte 
lidt med, og vi ville jo også gerne nyde livet 
undervejs. 

Nå, men vi startede altså hvor vi nåede til 
forrige sommer, nemlig i Hundested. Det 
så godt nok lidt lusket ud med tiltagende 
vind fra det kedelige hjørne, da vi ville af 

OBS! Generalforsamlingen udsat til 28.3. – se side 3
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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
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! 

Husk svømmekort!
Klubben har tid i Greve Svømmehal man-
dag og fredag kl. 20-21.

Det er ret vigtigt, at vi viser, vi udnytter 
dette.

HUSK derfor at bruge dit svømmekort i 
automaten ved indgangen. Ellers kan svøm-
mehallen ikke se, at vi bruger tiden, og vi 
kan risikere at miste denne fantastiske ord-
ning!

Asbjørn

Roklubbens Venners 
ordinære general-
forsamling 2006 
afholdes søndag den 26. marts kl. 10 i klub-
huset. Dagsorden ifl g. lovene.

Efter generalforsamlingen er vennerne 
vært ved en frokost.

 Tilmelding senest mandag den 20.marts 
til Jørgen Glindø på tlf. 43 90 31 09 – even-
tuelt på tilmeldingsliste i klubben.

Med venlig hilsen
Annette Søgaard – sekretær

Roskole 2006
Fredag den 21. april kl. 18 afgang fra Greve 
Roklub til Roskilde Roklubs robassin.

Lørdag-søndag 22.–23. roskole på vandet 
i Greve Roklub.

Kurset fortsætter og afsluttes i week end-
en 29.–30. april.

Svømmeprøve
Svømmeprøven – som er obligatorisk – skal 
tages hvert år.

I år afholdes svømmeprøve søndag den 9. 
april kl. 15.00 i Greve svømmehal. Vi skal 
være ude af hallen senest kl. 18.

For at ro inrigger skal man kunne svøm-
me 300 m + 100 m med redningsvest.

Hvis man er kajakroer er det derimod 600 
m + 100 m med svømmevest.

 Annette
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Ændringsforslag til vedtægter for Greve Roklub

§ 4. Stk. 3:  Ved optagelse som aktivt roende medlem forlanges en skriftlig erklæring 
om, at vedkommende kan svømme, og at en svømmeprøve efter gældende regler 
afl ægges overfor rochefen eller en af bestyrelsen godkendt kontrollant.

§ 5:  Klubbens kontingent fastsættes for ét år ad gangen på den ordinære general-
forsamling.
Endvidere kan der tegnes livsvarigt medlemskab ved betaling af 10 års seniorkon-
tingent på én gang.
(stk. 2 falder væk)

§ 7. Stk. 2: Den ordinære generalforsamling, der afholdes i 1. kvartal, indkaldes med 
mindst 3 ugers varsel ved opslag i klubhus og på hjemmesiden. Driftsregnskabet 
bekendtgøres senest 8 dage før generalforsamlingen på tilsvarende måde.

§ 13. Stk. 2: Bestyrelsen skal senest 3 uger før generalforsamlingen afgive et drifts-
regnskab for det foregående år og status pr. 31. december til revisorerne.

§ 14. Stk. 2: Revisorerne skal hvert år og senest 8 dage før generalforsamlingen gen-
nemgå det samlede regnskab og påse, at beholdningerne er til stede. Driftsregnskab 
og status forsynes med en påtegning. 

Der indkaldes til Greve Roklubs Ordinære Generalforsamling 
2006 den 28. marts kl. 19 i klubhuset med følgende
 
DAGSORDEN
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
4. Forelæggelse af regnskabet for det forløbne år
5. Fremlæggelse af budget (herunder fastsættelse af kontingent)
6. Behandling af indkomne forslag (Ændringsforslag til vedtægterne for GR)
7. Valg af: a. Formand – Annette Knoth Søgaard – ønsker ikke genvalg (efter 15 år)
 b. Kasserer – Mariann Hjertoft
 c. Korttursrochef – Susanne Pedersen
 d. Langtursrochef – Lene Petersen – ønsker ikke genvalg 
  (Asbjørn  stiller op)
 e. Kajakrochef – Hans Leed
 f. Ungdomsleder – Anna Laybourn
 g. Sekretær – Mogens Ellegaard
8. Valg af én suppleant – Asbjørn Adsersen – ønsker ikke genvalg (Lene stiller op)
9. Valg af udvalgsformænd: Husforvalter – Jørgen Glindø
 Trailer – Søren Johansen
 Materialeforvalter – Asbjørn Adsersen
 Festudvalg – p.t. ingen 
 Bladudvalg – Helmut Stark
 Internet/hjemmeside – Kim Boyborg
 Instruktionsudvalg – Vandy Boyborg
 Tøjudvalg – Gitte Hostrup – ønsker ikke genvalg
 Ungdomsudvalg – Trine Pedersen, Charlotte Christensen
10. Valg af 2 revisorer og én suppleant – p.t. Bent Ahlgren
11. Eventuelt

Punkter til dagsordenen indsendes senest 14 dage før til Annette.
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sted lørdag formiddag – med Hundesteds 
formands velmenende formaning om, at 
hun nødig ville høre om os i radioavisen! 
Da vi nærmede os Kattegat, kunne vi godt 
mærke, at det ikke var en god idé at stikke 
næsen derud; vinden var tiltagende fra nord-
vest, så vi vendte lidt slukørede tilbage til 
Hundested. Hvad nu? Ja, først fi k vi os lidt 
frokost, og så blev vi enige om at ro en tur 
til Frederiksværk inde i Roskilde Fjord i no-
genlunde læ for vinden. Vi telefonerede og 
fi k lov til at overnatte, og vi havde også en 

ret behagelig tur ind ad fjorden til det lækre 
og fi ne klubhus. 

Vejrudsigten for de følgende dage havde 
ikke været særlig gunstig; vinden skulle gå 
om i nord i løbet af mandagen, og det var 
det værst tænkelige, hvis man vil ro langs 
Sjællands nordkyst. Derfor begyndte vi at 
snakke om at pjaske lidt rundt i Roskilde 
Fjord og udsætte færdiggørelsen af Sjælland 
Rundt til år 2006. Man kunne næsten se 
tårerne presse sig frem i Vandys øjne...

Men søndag morgen lød prognosen på 
aftagende vestlig vind og ikke ét ord om 
nordenvind, så beslutningen var ikke svær: 
Tilbage til Hundested, og så forsigtigt ud i 
Kattegat igen. Heldigvis var bølgerne blevet 
mindre og vinden aftagende, så med søen 
skråt bagfra og forholdsvis tæt på land kla-
rede vi turen fi nt, og kunne trætte, men 
glade lægge til ved Gilleleje Roklub sent 
søndag eftermiddag. Jeg havde godt nok 
fornemmelsen af at klubhuset gyngede i 
fl ere timer...

Her får Henning lige de sidste formanende ord 
fra Hundesteds formand...

Mandag morgen var vi i gang med at stuve 
båden, da Jørgen pludselig pegede op mod 
himlen og sagde: »Se lige, hvad der kom-
mer der!« Det så virkelig sort ud, så vi blev 
heldigvis enige om at lade uvejret passere, 
før vi stak af. Da regnen holdt op, var vores 
inrigger halvt fuld af vand! Der hvor båden 
lå, ragede taget på klubben (uden tagrende) 
halvt ud over båden, og det var mange liter 
vand, der skulle ud igen, før vi kunne stuve 
færdig og komme af sted. Men så var vi 

Vi losser båden og ser frem til en behagelig aften 
og nat i Frederiksværk Roklub. 

Udsigten fra Gilleleje Roklub i retning mod 
Helsingør...

Fortsat fra forsiden
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også heldige; hele vejen mod Helsingør kørte 
de sorte regnvejrs- og tordenskyer i en stor 
ring uden om os, mens solen for det meste 
skinnede venligt på os. 

Og endelig fi k vi så Kronborg om styr-
bord! Det skulle selvfølgelig foreviges – se 
billederne på forsiden – og snart efter lagde 
vi til ved Helsingør Rolkubs bådebro. Forsig-
tigt, for der var hulens glat i tunnelen under 
Strandvejen, fi k vi slæbt bagagen og skibene 
ind til klubben, hvor vi kunne nyde vores 
velfortjente aftensmad og efterfølgende nat-
tesøvn.

Turen ned gennem Øresund var ren fe-
rie med overnatning i diverse venligtsindede 
roklubber og overkommelige dagsmarcher. 
Helt tilfældigt havde de grill- og spise-sam-
men-hyggeaften lige præcis de aftener, vi 
kom til de sidste tre klubber. 

På turen fra Hellerup til SAS Roklub 
gjorde vi os en lille omvej ind gennem Kø-

benhavns kanaler efter at have spist frokost 
ved Langelinie-klubberne. Men det var 
åbenbart ikke nok for Vandy og Henning, 
for da vi var ankommet til SAS Roklub i 
Sydhavnen, lod de sig minsandten lokke 
med på en kanaltur med de indfødte, mens 
Jørgen og jeg handlede ind og lavede af-
tensmad. Derfor har Vandy og Henning lidt 
fl ere kilometer ud af ferielangturen end vi 
andre.  

Her er Vandy klar til at gå om bord i en af SAS-
bådene; Henning sidder allerede i den anden. 

Sidste dag, fredag den 12. august, hvor 
vi skulle ro fra Sydhavnen, gennem slusen 
og hjem til Mosede havn, fi k vi dog kærlig-
heden at føle: Strid modvind og høje bøl-
ger hele vejen – så vi måtte gå ind i både 
Hvidovre og Brøndby havn for at skifte. Det 
tog også en halv evighed at komme forbi 
alle møllerne på Avedøre Holme, og derfor 
var vi godt trætte og møre, da vi omsider 
nåede målet og kunne ringe til konerne for 
at fortælle, at vi var nået velbeholdne hjem 
til Mosede havn, og at vi gerne ville hentes 
hjem, så snart vi havde fået gjort båden og 
kajakken rene og lagt dem på plads. 

Og nu har vi nået det, vi for en del somre 
siden satte os for: At ro Sjælland rundt (i 
etaper) – inden vi skulle på plejehjem! Vi 
tror endda, at projektet har haft opsættende 
virkning på tidspunktet for dette...

Helmut (samt Jørgen, Vandy og Henning)
Her sidder vi så i slusen før den sidste seje etape 
sydover mod Mosede havn.
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Fire grever på tur – en haj i front
Vi blev indlogeret hos 5.a, komplet med 

historiebøger og tavlesvamp. Her skulle vi 
sove de næste to nætter sammen med unge 
fra fi re andre klubber. Fint, fi nt.

Og så blev der leget »kluddermor« i den 
store gymnastiksal. Alle 120 unge var med, 
så det var nogle ret store nullermænd, der 
skulle løsnes op… Men alle blev lønnet med 
boller og kakao bagefter – dejjjligt.

Det bør i øvrigt nævnes (synes uroerne), 
at de alle tre var ganske nydeligt klædt i 
rød-hvide Greve-klubdragter. Men HOV: 
Den uforbilledlige leder kom klædt i sort 
rullekravebluse og mørke bukser! Efter en 
opsang eller 31 om ureglementeret påklæd-
ning nåede vi dog endelig Randers Bane-
gård (i Jylland hedder det ikke »station«), og 
fi k prajet en taxa. Den skole, vi skulle være 
på i weekenden, lå nemlig for toppen af en 
ret så stejl bakke…

Nicolai, Sharky og Henriette.

Efter en nat med megen hvisken, prutten 
og lukken luft ud af hinandens luftmadras-
ser, vågnede vi klatøjede op til morgenmad 
og en hulens masse aktiviteter. Hjemmefra 
havde vi ønsket hvilke aktiviteter, vi helst 
ville med på. Der var alt fra ergometerro-
ning, hockey, boldspil og svømning til mad-
lavning, drama og dragebygning. Trine, Ni-
colai og Henriette var ude at give deres nye 
kammerater baghjul i, hvordan man bygger 
den sejeste vandredrage (den fl øj ikke så 
godt), hvordan man så sjovest ud når man 
svømmede, og hvordan man egentlig skulle 
bruge en puck. Imens instruerede Anna i 
seks stive timer tre hold af unge i roteknik 
på ergometer, og ved konkurrenceroning og 
stafet rigtig »pinte« dem indtil de havde en 
tilfredsstillende galopperende puls og »frisk« 
ansigtskulør.

Så alle var godt trætte om aftenen. Men 
– der var burgere til aftensmad, og rekor-
den i, hvor hurtigt sådan én kan spises, blev 
vistnok 32 sekunder. Og det var jo temme-
lig kvikt. Men så har man det også dårligt 
bagefter…

Efter maden kom sodavandene på banen, 

Dragefl yvning.

Det var en lys og kølig eftermiddag først 
i februar, da fi re grever med haj satte sig 
ind i Lyntoget med kurs: Randers. Der var 
Ungdomsvintertræf, arrangeret af DFfR og 
Randers Roklub, og den var Trine, Henri-
ette og Nicolai helt med på. Så den urolige 
leder Anna hankede op i Sharky (URO-ma-
skotten med det store grin), fi k bestilt nogle 
billetter til os, og så drog vi af sted mod det 
wilde west.

Ved samling på Hovedbanegården bedy-
rede Nicolai og Trine, at de var meget trætte. 
Det passede Anna udmærket, da hun var 
kommet direkte derind efter en 4-timers 
eksamen, og derfor heller ikke selv var helt 
i hopla. SÅ skulle det blive dejligt med et par 
timer på øjet, mens DSB fragtede os gen-
nem det sneklædte Danmark… Naturligvis 
en helt igennem naiv tanke. Der skulle lige 
en halv times søvndyssende togrumlen til 
– så var ungerne klar til fi s og ballade. Så 
der blev sms’et om kap, taget billeder og 
ellers skejet ud alt hvad vi kunne.
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diskolyset blev tændt, og den lokale DJ gik 
i krig med »Don´t You Wish«, »Ketchup 
Song«, »Girl« (nej, ikke den af The Beat-
les!). Og halløj – så kom der ellers gang i 
kondiskoene ude på dansegulvet! Der blev 
danset, snakket og grint hele natten. Også 
efter DJ’en gik hjem kl. 12… 

Så det var jo ikke noget under, at alle var 
ret klatøjede da vi stod op næste morgen kl. 
8. Anna havde oven i købet trukket nitten at 
skulle gå vagt 01–03, så hun var tidligere set 
i friskere tilstand. Men efter en grundig gang 
morgenmad og en meget grundig rengøring 
af skolen (nøjjj, der kan sidde mange nul-
lermænder i en kost!), blev der ellers leget 
»fader Abraham«, »jeg er en lille undulat« 
(både den kinesiske, amerikanske og den 
svenske), »den lille ælling« og mange andre 
lege, så alle kunne se fjollede ud sammen 
med deres nye kammerater. For det var 
nemlig noget, vi fi k på den tur!

Og så skulle man jo tro, at der oven på 
sådan en weekend ville være ro i toget på 
vej hjem – ikke? Ja, så kan man i hvert fald 
godt tro om igen…

Det var en rigtig sjov tur. Vi glæder os til 
næste år – der kan vi nok nøjes med at tage 
til Holbæk! Det bli’r sjovt!

Anna, ungdomsleder
-– Og her er Nicolais beretning:

Ungdoms Vintertræf i Randers
Anna, Henriette, Trine og mig var i week-
enden 3.–5. februar til ungdomsvintertræf 
i Randers.  Vi mødtes med Anna på Hoved-
banegården fredag eftermiddag og tog toget 

mod Randers. Henriette stod på i Høje- 
Taastrup. Vi kom til Randers og tog en taxa 
til skolen, hvor det hele skulle foregå. 

Fredag aften var en »ryste sammen« af-
ten, som sluttede med boller og varm kakao. 
Uhmmm.

Om natten sov vi i vores medbragte so-
veposer i et hundekoldt klasseværelse. De 
havde vist glemt at tænde for varmen.

Næste morgen kl. 8 var der morgenmand. 
Der var både havregryn og cornfl akes og 
boller og varm kakao, kaffe og alt hvad man 
havde lyst til.

Bagefter gik aktiviteterne rigtig i gang. 
Vi var inddelt i hold med mange sjove ak-
tiviteter: Dragebygning, drama, svømning, 
ergometer-roning, hockey mm. Jeg var til 
dragebygning, hockey og drama.

Aftensmaden om lørdagen var hjemme-
lavede burgere, og om aftenen var der fest 
med opvisning af de danse, som vi havde 
øvet i løbet af dagen. Vi var trætte da vi en-
delige gik i seng omkring midnat. Nu var 
klasseværelset varmet lidt op, så nu var der 
ikke så koldt, som første nat.

Søndag morgen pakkede vi vores tasker 
før vi spiste morgenmad. Derefter gjorde vi 
rent og legede og hyggede os til det var tid 
til at tage toget hjem.

Vi havde en rigtig hyggelig weekend og 
fi k mange gode venner.

Hilsen fra Nicolai 

»Uroerne« har også skrevet et digt: 
Fire grever på tur – en haj i front,
tre med klubtrøjer, annoying leder.
Togtur! Jylland!
Sne på skinner!
Taxa, skole, sovepose!
(Leder uden klubtrøje)
Larm om natten, koldt.
Tidligt op. (Leder uden klubtrøje)
Glade roere, af de unge.
Boldspil! Hockey! Ergometer!
(Leder uden klubtrøje)
Drama og drager i Randers!
Nye venner, overalt.
(Leder uden klubtrøje?)
Middag? Diskotek? Fest?
Juhuuu!!

 Henriette, Trine, Nicolai og Anna

Anna slår knude på Henriette.
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Aktivitetsplan marts–maj 2006
Marts
Søndag 5. kl. 15  Fastelavn med tøndeslagning, fastelavnsboller m.m. 
Søndag 19. kl. 9.00 Vinterræs (Kajak/K2ere)
Tirsdag 21. kl. 19 Bestyrelsesmøde hos Hans
Søndag 26. kl. 10  Roklubbens Venners ordinære generalforsamling
Tirsdag 28. kl. 19   Greve Roklubs ordinære generalforsamling

April
Søndag 2.  kl. 13   Standerhejsning (Klargøring, opsætning af bro kl. 9)
 Efter standerhejsning: Visionsmøde i bredt forum
Lørdag 8. kl. 10–15 Åben hus i roklubben for alle interesserede
Tirsdag 9. kl. 15 Svømmeprøver i Greve Svømmehal
Fredag 21. kl. 18 Roskole (Afgang til robassin i Roskilde Roklub)
Weekend 22.–23. Roskole i Greve Roklub
Torsdag 27.  Klubhuset lukket for medlemmer
Weekend 29.–30. Roskole i Greve Roklub

Maj
Torsdag 25.  Skodsborgturen, se opslag i klubhuset
Mandag 29. Start på kajakinstruktion, se opslag

NB: For dem der har adgang til internettet, er det er en god ide at følge med på 
vores hjemmeside www.greveroklub.dk – og at blive tilmeldt vores nyhedsbrev-
system (tilmelding til nyhedsbrevet kan ske på hjemmesiden). 

Aktivitetskalender for DFfR og Sjællandskredsen samt DKKF er sat op på tavlen 
i klubben, hvor man også kan se nærmere vedr. ovennævnte arrangementer. 
Ma te ri a le om ture og ar ran ge men ter fi n des for in rig ge re i den røde map pe i 
klub ben, og for ka jak i den grøn ne map pe. 

Orientering om Roskilde Festival   
Ansøgningen om deltagelse på Roskilde Fe-
stival 2006 er afsendt. 18 personer, medlem-
mer, familie og venner, har meldt sig til at 
arbejde (3x8 timer) i tidsrummet 24.6.–2.7., 
og får dermed udleveret bånd (værdi=1350 
kr.), som kan bruges alle dagene.

Deraf har nogle – samt andre medlemmer 
med familie – i alt 28 personer sagt OK til at 
arbejde i alt 552 timer efter festivalen. 

Såfremt vi bliver tildelt alt, hvad vi har 
søgt om og alt andet »fl asker« sig, og vi får 
mindst min. taksten, bliver regnestykket 
over 30.000 kr. til Roklubbens Venner.

De implicerede vil få nærmere besked på 
et informationsmøde i foråret, så snart der 
foreligger noget fra Roskilde Festivalen.

Med roerhilsen
Randi Boyborg


