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Kanindåb 2006

Her sidder så årets kaninhøst: Rasmus 
Axelsen, Mikkel Martinussen, Andreas 
Poulsen, Troels Rømer (med den bedste 
tekst på sin dåbsbluse), Mike Kusk, Pia 
Søndergaard, Michael Rasmussen, Bent 
Hummelshøj og Martin Zedlitz og ven-
ter spændte (og måske lidt nervøse) på, at 
Kong Neptun og hans følge skal komme for 
at gøre dem til rigtige roere. Det er altid et 

festligt skue, og trods det lidt kedelige vejr 
i år med jævnlige regnbyger, tiltrak dåbs-
handlingen alligevel en hel del tilskuere.

De blev da heller ikke skuffede, da løjerne 
gik i gang og delinkventerne måtte igennem 
diverse undersøgelser og tvangsfodret med 
noget ikke særlig delikat »kraftfoder«, for til 
sidst at få klippet kaninørerne af og derefter 
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Bestyrelse for Greve Ro klub
Formand – Susanne Pedersen
Vejledalen 228, 2635 Ishøj
Tlf. 61 67 51 67

Kasserer – Mariann K. Hjertoft
Gyvelkæden 13, 2670 Greve
Tlf. 43 90 19 04

Korttursrochef – Vandy Boyborg
Engvej 4, 2690 Karlslunde
Tlf.  46 15 10 45

Langtursrochef – Asbjørn Adsersen
Egilsgade 21, 3.th., 2300 Kbh. S
Tlf. 22 66 77 63

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

Ungdomsleder – Anna Layborn 
Valby Langgade 248, st.tv., 2500 Valby 
Tlf. 29 61 22 47

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

Forvaltere
Materialeforvalter – Asbjørn Adsersen
Egilsgade 21, 3.th., 2300 Kbh. S
Tlf. 22 66 77 63

Husforvalter/trailer – 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. 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! 

Nye korttursstyrmænd 
Tillykke til Minna Jensen - Troels Pedersen 
- Jonas Koch - Peter Petersen - Flemming 
Lux med deres udnævnelse til korttursstyr-
mænd. 

 mrh – Vandy

Kommentar fra bestyrelsen 
Mange tak for dit indlæg. Det er godt at få 
at vide, hvis noget halter og kan gøres bedre. 
Næste år vil der være mere fokus på emnet. 
Jeg kan jo lige så godt bryde sammen med 
det samme og tilstå, at det er min naivitet, 
der har været skyld i miseren. Jeg troede 
virkelig, at de der havde sagt ja til at tage 
en vagtdag, også gjorde det, eller fandt en 
anden, i nødsfald mig. 

Det glæder mig at kunne oplyse, at vi har 
udnævnt fem nye styrmænd i år, hvilket bur-
de hjælpe på mulighederne for at komme 
på vandet. Der kunne have været syv, men 
de sidste to har ikke haft tid til den tilbudte 
praktiske prøve. 

Med venlig roerhilsen, Vandy

Debatindlæg: 

»Bedre held næste år!!??«
Lad mig begynde med at slå fast, at det for 
mig personligt har været en rigtig god sæ-
son, vi netop har afsluttet. Det er blevet til 
rigtigt mange dejlige timer på vandet, både 
morgen, formiddag og aften og jeg har så 
rigeligt fået mine forventninger til klubben 
opfyldt – så tak til alle jer, som har været 
med til at gøre dette muligt!

Nu kommer imidlertid det, som er mit 
egentlige anliggende: Jeg har været heldig! 
Jeg har nemlig haft mulighed for at tilret-
telægge mit arbejde og min dagligdag på 
en måde, at jeg har kunnet komme ud på 
forskellige tider af dagen. Andre er ikke så 
priviligerede og må nøjes med at kigge ned 
på havnen den ene aften på et par uger, hvor 
de har mulighed for det. Er man tillige netop 
frigivet og har fået rigtig lyst til at ro, så kan 
det godt være lidt af en skuffelse, når man 
første, anden eller tredje gang møder op til 
det forordnede tidspunkt kl. 18.30 – og dø-
ren enten er og forbliver lukket eller man 
ikke kan komme ud på vandet, fordi man 
ikke er nok eller lige mangler en styrmand. 
Jeg har selv prøvet dette en tre-fi re gange 
i løbet af sommeren, men det klarede jeg 
jo nok, fordi jeg havde andre muligheder. 
Men jeg har faktisk også talt med en ny roer, 
som begyndte at sætte spørgsmålstegn ved, 
om bestræbelsen for at lære at ro nu også 
ville bære frugt, fordi vedkommende jo ikke 
rigtigt kunne se, hvordan man skulle komme 
til at træne, når der – næsten – aldrig var 
nogen at træne med!!!!

Jeg vil derfor foreslå, at vi til næste sæson 
får fordelt vagten på de åbne klubaftener 
således, at der altid er en styrmand, som 
er parat til at tage ud med dem, der møder 
op. Skulle begge vagthavende have forfald, 
må det være deres pligt at skaffer »afl øsere« 
– og har man taget styrmandskursus, bør 
man have dobbelt pligt til at møde op om 
aftenen, hvor især nyere roere er afhængige 
af, at der er styrmand på holdet. 

Intet af dette er sagt for at hænge nogen 
ud, men blot ud af denne konstatering: Hvis 

ikke nye ro-
ere får lov 
til at ro og 
får kontinu-
erligt og ved-
varende træ-
ning samt 
alle de gode 
oplevelser på 
vandet sam-
men med 
de »gamle«, 
som har fået 
os andre til at hænge ved, så kan vi lige så 
godt lade være med at holde kanin- og styr-
mandskurser!! For det er kun de roere, der 
får del i det gode oplevelser på vandet, som 
bliver ved – og dermed bærer klubben videre 
i fremtiden!

Michael Rønne Rasmussen 

blive »hældt« i vandet. Badeforbudet i hav-
nen var midlertidigt ophævet...

Om aftenen – efter grundig brusebadning 
og tøjskift – blev der så holdt kaninfest i 
roklubben; der var fyret godt op i grillen 
(under et sejl pga. vejret). Da de fl este var 
mætte, fi k de nye roere udleveret deres dåbs-
attester – med et lille venligt ord fra Vandy 
– og et maritimt kælenavn.  

Morgenroer-hygge 
tirsdag den 17. 10. 
Vi afslutter morgen- og formiddagsrosæso-
nen med fælles brunch fra kl. 8.00 tirsdag 
den 17. 10. Meld dig til hos Randi på telf. 
46 15 10 45 eller 20 72 72 24 senest søndag 
d. 15. 10, så hun ved, hvor meget morgen-
brød m.m. hun skal købe. Tag for en sikker-
heds skyld 20 kr. med, og lidt mere, hvis du 
også skal have en Gammel Dansk eller to.
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Generalforsamlingen 28. 3. 2006
Der var forholdsvis stort fremmøde i år. 
Ca. 30 medlemmer og ekstra stole måtte 
fi ndes frem.

Som dirigent blev valgt Jørgen Glindø og 
referent blev Mogens Ellegaard.

I formandens (Annette Knoth) beretning 
blev fremhævet: Vi er ca. 100 medlemmer, 
god økonomi, samlet er der roet 17.573 km 
og så har vi tjent 4.000 kr. ved omdeling af 
aftenskoleprogrammer.

Klubben har fået uddannet to livreddere 
og svømmehallen har i vinterhalvåret været 
benyttet to gange om ugen. 

Bankospillet er lidt for nedadgående, 
hvilket medfører mindre tilskud fra Roklub-
bens Venner.

De sædvanlige fester (kaninfest, sankt-
hansfest, fastelavnsfest og julefrokost) er 
blevet afholdt på behørig vis.

Det kniber fortsat med indlæg til bladet, 
så mange informationer kommer nu oftere 
på hjemmesiden, som nyhedsbrev og som 
opslag i klubben. Som noget nyt har vi fået 
10 polokajakker med dækken, pagajer og 
hjelme. Alt i alt har 2005 været et godt år 
med mange aktiviteter og godt fremmøde.

Om ungdomsroerne kunne Anna Lay-
bourn meddele at et antal nye var kommet 
til, hvoraf fi re blev døbt i august.

Det har været lidt svært at få noget arran-
geret. Dog er følgende blevet til noget:

• I juni, en hyggelig dag med crockettur-
nering i højt solskin. 15 mødte op heraf 12 
ungdomsroere.

• Også i juni, til VKKC’s »Se mit rovand 
– fra kajak«.

• Sommerferiesjov ved Susanne Peder-
sen.

• I september weekendlangtur fra Hvid-
ovre Roklub til Kongelunden. 

• Også i september, til Ishøj-spurt med 
kageroning og grill.

• I oktober, digital legeuge med videoma-
raton og andet computerspil.

• Sidst i december, sammen med Kim 
Boyborg at lave bolcher, konfekt og pan-
nekager.

Anna fremhævede til slut succesen med 

de nye polokajakroere og så frem til godt 
2006.

Lene Petersen kunne om langtursroning 
fortælle at det var blevet tre stk. i 2005.  

• Skodsborgturen på Kr. Himmelfarts-
dag. Fint vejr med tre både. 

• Tur til Karrebæksminde med lånte både 
fra Næstved Roklub i blæst og solskin.

• I Københavns Kanaler med lånte både 
fra SAS Roklub.

Om korttursroning kunne Susanne Pe-
dersen sige at åbenthus-arrangementet i 
foråret blev godt besøgt og gav nogle ka-
niner at arbejde med. Starten på sæsonen 
bød på en del dårligt vejr, som sammen 
med mangel på styrmænd gav for lidt og 
utilfredsstillende roning. Med assistance fra 
Annette Knoth lykkedes det dog at få noget 
sat i gang.

Trods den træge start blev der opnået 
11.074 km i inrigger på kortture. Heraf en 
enkelt roer (Asbjørn) 2.126 km alene i in-
rigger.

I 2005 blev »Tjørnely« skrottet. Den var 
efterhånden blevet i meget dårlig stand. Der 
er nu plads til en ny 4-årers inrigger.

På Kajaksiden fortalte Hans Leed, at han 
i 2005 havde haft den største kajakskole 
nogen sinde. 17 startende elever med 15 
fuldførte. Skolen afsluttedes med en kajak-
tur til Præstø. To nye kajakker »Giraffen« og 
»Gnuen« blev tilført fl åden i 2005.

Der havde været følgende tiltag i årets 
løb:

• Handicap-ræs.
• Visions-aften (her kom ideen med po-

lokajakker).
• Samarbejde med Vallensbæk (VKKC) 

omkring poloturneringer.
• Bent Ahlgren er blevet uddannet til po-

loinstruktør.
• Vinterroning som tidligere år, dog ikke 

i så faste rammer.
Den kommende sæson ser travl ud, så 

skulle der være nogen, der har lyst til at 
være en del af vores instruktør- eller træ-
nergruppe, så meld jer til hos Hans.

Mariann Hjertoft gennemgik det frem-

lagte Regnskab med følgende kommentarer 
fra forsamlingen:

1) Mangler påtegning af revisorer.
2) Mangler status (Ulla Pedersen tilbyder 

sin assistance her).
3) En lille regne/skrivefejl.
 Det blev vedtaget, at indkalde til ekstraor-

dinær generalforsamling med det ene punkt 
at godkende regnskabet. 

Ulla vil høre hos ToldSkat, om de skulle 
have et egnet regnskabssystem. Alternativt 
tilbyder Christoffer Larsen at lave et regn-
skabssystem i excel.

Om Budgettet kunne Mariann sige, at hun 
havde svært ved at lave et sådant, da antallet, 
der tilmelder sig instruktionskurser, svinger 
meget. Kontingentindbetalingerne vil falde 
i 2006, da en del medlemmer er hoppet fra 
efter indførelse af betaling via PBS.

Budgettet blev godkendt efter tilføjelse af 
10.000 kr. som indtægt ved instruktioner.

Af indkomne forslag var kun noget om 
korrektion til bestyrelsens ændringsforslag 
til vedtægter.

Vedtægterne vil blive ændret i overens-
stemmelse hermed.

Valg af bestyrelse:
Formand: Susanne Pedersen.
Kasserer: Mariann Hjertoft (genvalg).
Langturschef: Asbjørn Adsersen.
Kortturschef: Vandy Boyborg.
Kajakrochef: Hans Leed (genvalg).
Ungdomsleder: Anna Laybourn (genvalg).

Sekretær: Mogens Ellegaard (genvalg).
Suppleant: Lene Petersen.

Valg af udvalgsformænd:
Husforvalter: Jørgen Glindø (genvalg).
Trailer: Søren Johansen (genvalg).
Materielforvalter: Asbjørn Adsersen (gen-
valg).
Festudvalg: Lise Blaxekjær.
Bladudvalg: Helmut Stark (genvalg), Mo-
gens Ellegaard.
Internet/hjemmeside: Kim Boyborg (gen-
valg).
Instruktionsudvalg: Vandy Boyborg (gen-
valg), Lise Blaxekjær.
Tøjudvalg: Gitte Hostrup (genvalg), An-
nette Knoth.
Ungdomsudvalg: Trine Pedersen (genvalg), 
Kim Boyborg.

Valg af to revisorer:
 Bent Ahlgren (genvalg), Peter Petersen.
Suppleant: Keld Mortensen

Eventuelt:
Randi Boyborg beretter om GRs aktiviteter 
i forbindelse med Roskilde Festivalen. Reg-
ner med at indtjene 40-50.000 kr.

Et nyt udvalg ved navn sponsorudvalget 
blev nedsat af: Asbjørn Adsersen, Christof-
fer Larsen, Troels Holm Pedersen og Flem-
ming Mørkholt. 

Dirigenten takkede til sidst for god ro 
og orden.

  Mogens Ellegaard

  
  

  
 

Indkaldelse til ekstraordinær
generalforsamling i Greve Roklub
mandag den 6. november kl. 19.00

Vigtigste punkt på dagsordenen:
Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2005.

Der vil sikkert også blive mulighed for at drøfte andre, 
for klubben vigtige og interessante emner.
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Greve Roklub på 
Roskilde Festival

 

Så er Roskilde Festival 2006 vel overstået 
for GR og vi har fået overført vores indtje-
ning til Vennerne på kr. 52.750,00.

Det dejligt store beløb er fremkommet 
sådan: 15.000 kr. under selve festivalen, 
27.250 kr. for første oprydning og endelig 
10.500 kr. for den ekstra oprydning!

 Først har vi haft 20 personer, fra lørdag 
24. juni kl. 15 til mandag 3. juli kl. 15, til 
at patruljere rundt om »vores« sø, så ingen 
uretmæssigt fi k adgang, hvilket vi udførte 
til ros. 

 Derefter har 25 personer været med til 
efteroprydning i fem dage fra onsdag 5. juli 
til søndag 9. juli. Dette gjorde vi så godt, 
at yderligere 10½ person blev shanghajet 
til en ekstra oprydningsdag den 29. juli (til 
dobbelt takst).

 Sammenlagt har 44 personer (hvoraf 
de 20 har fået udleveret festivalbånd til kr. 
1350 per stk.) været involveret og brugt tæt 
på 1000 timer.

 Med roerhilsen – Randi

Fredag den 29. september holdt RoklubbenVen-
ner fest i Roklubbens lokaler for de personer, 
som havde hjulpet til på den ene eller anden 
måde under Roskilde Festivalen 2006. Om vi 
hyggede os? Se selv... 

Her er det pigerne  Lif og Pernille, der holder vagt ved søen.

Flittige skidtsamlere på stribe – der var også nogen, der fandt lidt lommepenge i græsset.

Efter en velfortjent spisepause, sætter Randi os i gang med nye områder ...



8 9

Navn: Henry “Snabel” Sugersen 
Livret: Støv og krummer 
Medlem: I en del år snart 
Frigivet til: Stuen, køkkenet, omklæd-
ning og motionsrum. Ikke erfaren nok 
til bådehallen. 
Bedste oplevelse: Ungdomsfester, de er så 
søde ved mig. 
Yndlingsdyr: Tapir 
Stand: Single, alt for ofte. Er ellers god 
til at give sugemærker ;-)

Sjælland rundt 2006 
– af Kim Boyborg
I mangel af andre fornuftige ting at lave i 
sommerferien, kan man jo altid ro rundt 
om Sjælland...

Det var nu ikke helt det argument Asbjørn 
brugte for at overtale Troels og mig, men det 
lykkedes ham alligevel. Både Asbjørn og jeg 
har været et par gange rundt om øen, mens 
Troels kun har været med på et stykke af 
vejen. Denne gang skulle han vise sig som 
en rigtig mand og tage hele vejen.

Vi mødtes søndag aften i klubben og 
gjorde det meste af udstyret klar. Der blev 
pakket langturstaske, valgt telt, fundet sprit 
til trangiaerne og installeret musik i båden. 
Jeg havde taget et par ombyggede, batteri-
drevne højttalere og en lille mp3-afspiller 
med. Samt en bunke batterier. Troels havde 
også en håndfuld strøm med og en afspil-
ler. Den havde desværre været i hænderne 
på en teenagetøs nogle år – og var derfor 
for smadret til at fungere. Planen var at jeg 
skulle have »de fjollede syng-med-sange« og 
Troels skulle have »rare at lytte til« sangene 
med. Nu havde vi kun de fjollede... Det 
startede godt.

Mandag morgen fi k vi pakket båden og 
begyndte at ro – troede vi. Da vi lå ud for 
havnen på vej sydom kom vi pludselig i tan-
ker om, at vi faktisk ikke havde snakket om, 
hvad vej vi skulle tage. Vejret (og udsigten) 
kunne ikke afgøre det for os, så det endte 
med at vi slog plat eller krone om det. Plat 
for syd, krone for nord (til Kronborg selv-
følgelig). Det blev plat.

For at teste os selv havde vi sat os for, at 
det første stræk skulle være 24-timers ro-
ning. Derfor var første pause også først ved 
Stege Roklub. Vi havde troet at Troels ville 
vise sig som en mand på denne tur, men 
han havde alligevel taget læderhandsker og 
sportstape på. Mine hænder var lidt misun-
delige allerede. Og mine lår havde fået røde, 
hævede plamager af varmen og solen. Så var 
det godt at sidde lidt i skygge med en kold 
leverpostej på låret.

med bilerne på P-pladsen. Ikke helt for sjov. 
Nogen havde parkeret foran en indkørsel, 
og en dame SKULLE ud for at komme 
på hospitalsbesøg. Så vi fl yttede da lige en 
gammel Volvo... Da den obligatoriske stribe 
rugbrød var indtaget, besluttede vi os for 
at supplere med en is. Hvad vi ikke vidste 
var, at den iskiosk lavede nogle af Sjællands 
største is. Hvad vi fi k bevis for, da TV-2 Øst 
kom for at lave en reportage. Så måtte vi jo 
også lige give et interview. Bagefter fi k vi 
at vide, at en tre-kuglers vaffel vejede lige 
over 600 gram!

Næste milepæl var Storebæltsbroen, der 
langsomt blev større og større. Om det var 
udsigten til at skulle kigge på så absurd stort 
et bygningsværk, der fi k os til at gå i selv-
sving vides ikke. Det kunne også være al 
den is. Eller fordi der var helt vindstille og 
MEGET varmt. Årets varmeste dag, har vi 
senere fået at vide. Under alle omstændig-
heder begyndte vi at snakke tysk. Ikke fordi 
nogen af os var gode til det, tro endelig ikke 
det! Vi holdt ud i en god halv time, så blev 
det for meget. Man skulle nok have været 
der... Dagen sluttede med et bad i Mulle-
rup havn, hvor vi overnattede bag den store 
værftsbygning. Uheldigvis kunne vi regne 
ud, at vi skulle over 100 km næste dag, så 
det blev en kort nat.

Op med solen og afsted i den begyndende 
varme. Morgenmaden indtog vi først efter 
Jammerland bugt, lige ved roden af Asnæs. 
Et par forundrede badegæster gav os lidt 
selskab på stranden. Der kommer vist ikke 
så mange inriggere til den strand. Nu kunne 
vi se Asnæsværket komme nærmere. Det har 

den samme ubehagelige evne som Store-
bæltsbroen og Avedøreværket til at få roere 
til at føle, at man ikke kommer nogen vegne. 
Heldigvis havde vi god fart på, og over fro-
kost var vi kommet forbi Kalundborg og 
på vej mod spidsen af Røsnæs. Her gik det 
galt igen – og den næste fulde time snak-
kede vi tysk på det groveste. Det var altså 
timen, der var fuld. »Eeeeein Hund ging in 
zu ein Schlachter, und klaut’ ein stückchen 
Fleisch...« Og pludselig var vi kommet rundt 
om Røsnæs.

Vi kom blæsende ind i havnen, mens vi 
skrålede med på »New York, New York«. 
Pause og mad i Røsnæs havn og videre mod 
Nekselø. Desværre manglede der et stykke 
kort her, så der var nok 10 km mere end vi 
regnede med og det var i en grim modvind. 
Her blev det nødvendigt med druesukker, 

Side 9 manden
har følgende profi l ...

Turen gik videre sydpå, og bortset fra en 
lille kagepause ved Kalvehave fortsatte vi 
mod Vordingborg ved godt mod. Det var 
omkring dette tidspunkt vi fandt ud af, at 
der kun kunne være ca. fi re timers musik på 
afspilleren, for vi havde hørt enkelte numre 
et par gange nu. »Fuld af nattens stjerner« 
passede godt til tidspunktet, men man gider 
kun at synge med på den et par gange.

Så vi slukkede og nød mørket og stil-
heden. Og en sej, støvet orange måne, der 
kæmpede sig op over horisonten. Planen 
var, at vi lige skulle have et par timers hvil i 
Vordingborg, men da vi først fi k et par gry-
der trangiamad at spise og lagt os i sovepo-
serne... Ja, så var det rigtig svært at komme 
op igen. Især fordi klokken var 02, da vi kom 
frem. Vi blev vækket af en morgenroer, der 
lukkede os ind i klubben. Vi havde nem-
lig sovet på fl iserne foran portene. Det var 
heldigvis et helt fantastisk sommernattevejr. 
En anden grund til at vi blev liggende var, 
at vi havde været landsyge, da vi gik i land. 
Lidt som at være fuld, bare uden det sjove. 
Vi tog det som et tegn på, at vi ikke skulle 
presse os selv mere...

Dag 2 gik i Vordingborg. Sumpe på so-
faen, købe lidt ind, vaske trangia, sumpe 
på terrassen, vaske os selv, gumle fast-food, 
pakke båden, sumpe bag åren. Hov, var vi 
taget afsted!

Aftenens etape gik ud til Knudshoved 
Odde og endte til sidst i Karrebæksminde. 
Vi roede ind bag havnen og fandt en relativt 
afsides fl ydebro, der så rar og behagelig ud. 
Dér fortøjede vi båden og rullede sovepo-
serne ud lige ved siden af. Endnu en god nat 
under åben himmel, selv om der faldt lidt 
dug. Og på grund af den pokkers sol kunne 
vi ikke lade være at stå nogenlunde tidligt 
op. Den nærved liggende lystsejler kiggede 
lidt, da der dukkede et søvnigt hoved op 
bag molen.

Efterhånden var vi kommet ind i en god 
rutine med gode skift og fi nt træk, så vi 
holdt helt til Stigsnæs før frokost. Her fi k 
vi lidt ekstra appetit ved at skubbe rundt 
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Red Bull og chokolade. Man er rigtig sur på 
Nekselø, mens man ror mod den, men rigtig 
glad for det læ den giver, når man endelig 
når den. Det var for mig nok det hårdeste 
stræk på hele turen. Under vores pause un-
der Ordrup Næs fi k vi at vide, at der var et 
tordenvejr på vej, så det gjaldt bare om at 
komme rundt om Sjællands Odde i en fart. 
Det var også planen, så vi gav os godt de 
næste par timer. Og vupti – så var vi rundt 
om odden og på vej mod havnen dér. 

Pudsigt nok havde vi haft et hul med blå 
himmel over os det meste af turen. Ved Od-
den Havn sov vi i sheltere og nød det ene 
sæt øl, vi havde fået med. Vi sov godt! Så 
godt, at vi først kom afsted op ad formid-
dagen næste dag, men da var vores mål også 
kun Gilleleje. En truende sky tvang os ind 
i Hundested havn, hvor Troels benyttede 
lejligheden til at sende det postkort, han 
havde villet sende det meste af turen. Nu 
nåede vi nok hjem før det. Turen til Gilleleje 
var bare lang og relativt kedelig. Vi havde på 
forunderlig vis stadig masser af strøm på det 
første sæt batterier til højttalerne, så dem 
fyrede vi lidt op for og sang med.

Stemningen var fi n, da vi endelig nåede til 
Gilleleje, men vi var også blevet lovet fest og 
øl. Der var nemlig havnefest i fuld gang, og 
de gør noget ved det i Gilleleje. Vi fortøjede 
båden under klubben (den er på pæle), og 
tog over for at kigge på det. Ankers Tivoli 
var der og en masse boder og salgssteder 
og det hele var lukket af ude på havnen, så 
man skulle betale entre. Roklubben stod for 

en ølbod, så det lovede jo godt. Vi fi k sendt 
Asbjørn ind – gratis p.g.a. gode forhand-
lingsevner. Han blev derinde lidt vel længe. 
Så jeg blev nødt til at købe en øl selv. Til 
sidst kom han dog ud med nøglen og et 
par øl. Der var dog ingen af os, der havde 
energi til at feste, så vi trissede til klubhuset, 
lukkede en masse varm luft ud, bagte en 
kage og ventede på at havnefesten skulle 
skrue lidt ned for volumen. Det skete ikke, 
men vi faldt da i søvn alligevel. Det var ene-
ste gang på turen vi sov under civiliserede 
forhold. Hvis man ikke tæller middagslur i 
Vordingborg med.

Op kl. »tidligt!« og pakke det hele. Vinden 
og bølgerne var frisket lidt op, men det lig-
nede medvind. Det blev den højeste bølge-
gang på turen indtil vi nåede Kronborg. Det 
er altid dejligt at runde det slot. Så ved man, 
at man nok skal klare det. Og det var stadig 
morgen. Morgenmad i Helsingør med en 
tankstations-snegl til, så var man frisk igen. 
Vi strøg ned langs Strandvejen og før end 
vi så os om, var vi i Københavns havn. Der 
var stadig nogle timer til slusen åbnede, og 
strømmen var ikke så stærk. Vi vurderede 
derfor at det var en smal sag at komme gen-
nem stigportene. I mere end én forstand. Ti 
stærke og åren langs, så var den klaret. På 
den anden side lagde vi til og Troels og jeg 
gik til tanken efter hotdogs, ispinde og kolde 
sodavand. Så var det blevet eftermiddag, og 
der var kun næsten 30 km hjem!

Efter indtagelse gik det videre mod hjem-
lige farvande. Vi havde vist slappet for meget 
af undervejs den dag, for omkring Brøndby 
bestemte vi os for, at vi skulle bæres ud af 
båden – og satte derfor over i kaproning! 
Både tempoet og humøret var højt resten 
af vejen hjem.

Det er en fantastisk fornemmelse at se 
Mosede havn igen efter sådan en tur. Og 
endnu bedre med fryd at lægge hånden på 
broen og få serveret chips, chokolade og 
boblevand i båden, mens man stadig puster 
af den sidste anstrengelse. Helmut, Randi 
og Vandy samt Minna med følge var dukket 
op for at tage imod os. Tak for det.

Vi nåede rundt på 5 døgn og 11 timer.

De gæve Grever – Asbjørn, Troels og Kim 

Danmarksturneringen!
Seje poloroere fra Greve og Vallensbæk spillede første turneringskampe på Furesøen
Søndag den 7. maj drog to fuldtallige po-
lokajakhold – et dame og et herrehold – til 
Furesøen med kajakker på slæb. Ud af vinte-
rens hårde træning i Greve og Holte var der 
nemlig kommet to yderst velkvalifi cerede 
hold, hvis vi nu selv skulle sige det – og det 
skulle vi jo, når nu der ikke var andre, der 
ville. Så vi var SÅ klar til at vise, hvad vi 
kunne, og se, hvad andre hold kunne!

Greve har et meget frugtbart samarbejde 
med VKKC, så vi kunne stille med to fuldt 
bemandede hold VKKC/GR Dame og Her-
re. Herreholdet deltager i 2.division, mens 
Dameholdet er helt oppe at spille i Ligaen(!) 
Der var 6 hold i hhv. Dameligaen og Herre 
2.division, og vi var oppe mod nogle ret ru-
tinerede hold.

Vejret var fantastisk; fuld sol og blå him-
mel, samt en stiv kuling fra den dårlige vin-
kel. Så det var svært for målmanden at blive 
liggende foran målet! Trods det faktum, at 
vi var langt de mindst rutinerede, klarede 
vi os ganske godt. 

Herrerne, bestående af Poul (VKKC), 
Bent A., Bent B., Christoffer, Hans og Mi-
chael (GR) startede faktisk med at vinde 
deres to første kampe! Måske mest fordi, 

modstandernes hold blev erklæret som 
ulovlige, idet de havde spillere på holdet, der 
var fra 1. division. Men en vundet kamp på 
papiret er vel en vundet kamp! Det førte til 
at VKKC/GR-H kom i fi nalen mod Flens-
borg, en meget spændende kamp, hvor vi var 
det bedste hold i 2. halvleg. Resultatet blev 
1-3 til VKKC/GR-H, som dermed fi k en 2. 
plads i 1. runde af Danmarksturneringens 
2. division for herrer 2006.

Dameholdet, bestående af Majbritt og 
Hanne (VKKC) samt Charlotte, Gitte, 
Bente, Ulla, Pernille og Anna (GR), havde 
en hård dag med mange knubs, men vi blev 
pænt modtaget af de rutinerede hold, der 
tog hensyn til, at vi ikke kunne lave grøn-
lændervendinger, hvorfor de ikke skubbede 
os så meget. Og de var alle meget impon-
erede af, at vi stillede med så stort et hold 
– det er åbenbart ret svært at samle damer 
til kajakpolo – bare ikke hos os! Vi scorede 
3 mål i alt i de 4 kampe (2*10 min), vi 
spillede. Så det blev ikke til nogen vundne 
kampe – heller ikke på papiret. Men det var 
god træning, og det var da heller ikke med 
helt bøjede hoveder, vi tog derfra. 

Fortsættes side 12Vandy byder velkommen hjem med champagne!
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AKTIVITETSPLAN 
oktober–december 2006

Oktober
Søndag 15. kl. 13 Standerstrygning. Vi mødes kl. 9 til optagning af bro, rengøring 
 mv. Efter standerstrygning frokost.
Tirsdag 17. kl. 8 Brunch for morgen- og formiddagsroere – henv. til Randi

November
Mandag 6. kl. 19 Ekstraordinær generalforsamling i klubhuset.
 Godkendelse af regnskab 2005.
Onsdag 15. kl. 19 Bestyrelsesmøde.

December
Lørdag 9. kl. 17 Julefrokost i klubhuset.

Vintersvømning i Greve Svømmehal er startet: Mandag kl. 20-21. (Svømning 
om fredagen starter, når vi har fået uddannet livredder.) 
Badminton i Tjørnelyskolens boldsal er også startet: Hver lørdag kl. 14-17.

NB: For de af vore medlemmer 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 hjem-
mesiden). 

Næste gang skal vi spille i Flensborg – så 
bliver det København, derefter Silkeborg, og 
til sidst Odense. Så vi kommer vidt omkring 
med vores klubtrøjer!

Kulde, blæst og regn: Finalekamp 
i polokajakker – Serie Øst
Greve-Vallensbæk dame- og herre polohold 
spillede i fi nalestævnet i Vallensbæk Havn

Greve/Vallensbæk polokajakhold har over 
vinteren deltaget i et stævne ved navn Serie 
Øst, og lørdag 20. maj, en dag hvor vejret 
absolut mest talte for fi lm og indendørs-
drikning af kakao, skulle fi nalestævnet stå i 
Vallensbæk Havn.

Pga. sparsomt fremmøde fra fl ere klub-
ber, skulle der ikke spilles så mange kampe, 

ligesom vi automatisk rykkede et par plad-
ser højere op i systemet. VKKC/GR Herre 
(Bent A. og Bent B., Hans, Christoffer og 
Troels), spillede 1 kamp om 3./4. pladsen, 
og med resultatet 2-4 mod Skovshoved blev 
det til en fi n 4. plads. VKKC/GR’s dame-
hold (Charlotte, Ulla, Bente, Pernille, Gitte 
og Anna), som var det eneste damehold i 
turneringen, spillede to kampe, vi vandt 
på kampånden, men tabte på målscoreren: 
Først 0-7 mod Stege, senere 0-8 mod Es-
rum, hvilket resulterede i en 6. plads. Det 
fejrede vi med en overdådig grillmiddag og 
gedigen hygge i Vallensbæk, hvor der samme 
aften var musikfestival.

Og nu kan vi koncentrere os om Dan-
marksturneringen! 
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