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Det følgende handler om de »rigtige« mor
genroere – altså dem, der kan komme op 
om morgenen, ikke de magelige, der først 
mødes op ad formiddagen. 

Sæsonen for morgenroning begyndte i år 
d. 17. april og fra den dato og til og med 
21. september har der været mulighed for 
alt i alt 46 herlige roture. Ni gange/dage 
har vi måttet aflyse på grund dårligt vejr, 
så det endelige antal ture endte på 39. På 
disse ture har vi sammenlagt roet i alt 1656 
km, svarende til ca. 11% af de knap 15.000 

Fra venstre ses: Bjarne, Jens, Lise, Lene, Nicolas, Anette, Mogens, Brian og Peter.

Morgenroningen 2007

km der er blevet roet i klubben i den netop 
afsluttede sæson 2007. 

»Vi« er i denne sammenhæng en dejlig 
blanding af unge og gamle roere – både i 
alder og erfaring – der nyder at stå tidligt 
op for at komme ud på vandet. Vi mødes 
tirsdag og fredag kl. 5.45 og kan som regel 
være inde og klar til at tage hjem til vore 
forskellige gøremål kl. 7.00. Ruten er fast 
og helt traditionel: Fra Mosede Havn til Ols
bækken og tilbage igen – kun i ferierne er 
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Bestyrelse for Greve Roklub 

Formand – Susanne Pedersen
Vejledalen 228, 2635 Ishøj
Tlf. 61 67 51 67

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

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

Langtursrochef – Asbjørn Adsersen
Vesterbrogade 98D, 3.tv., 1620 Kbh. V
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 –  Lene Petersen
Gardeniavej 36, 4000 Tune
Tlf. 43 61 07 81  

Forvaltere 

Materialeforvalter – Asbjørn Adsersen
Vesterbrogade 98D, 3.tv., 1620 Kbh. V
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! 

Status over Roskilde 
Festival 2007
Samlet har Roskilde Festival 2007 givet en 
indtjening på kr. 93.000.

Dette beløb har 51 personer, dels med
lemmer af Roklubben, dels venner og fa
milie, været med til at skaffe, enten som 
vagt under festivalen eller med oprydningen 
bagefter.

Stor tak til alle.
Efterfølgende blev der den 12. oktober 

afholdt vores helt egen Festivalfest i Roklub
ben for ovenstående hjælpere. Igen i år blev 
det en god fest med dejlig mad og vin ad 
libitum.

På gensyn til oprydningen efter Roskilde 
Festival i 2008.

Greve Roklubs Venner – P.b.v. Randi

Julefrokost  
15. dec. kl. 13  
i roklubben 
– Julens musik  
– Julens menu  
– Julens små lege
Medbring en lille pakke og godt humør, 
samt 40,00 kr.

Mulighed for at købe vand og øl til de 
sædvanlige favorable klubpriser (evt. vin kan 
medbringes).

Menu
Sild i flere variationer – »Johansens« fristel
ser – Leverpostej – Tartelet med fyld.

Og fra Havmandens kogebog: Grønalger i 
aspic med røde rejer og blækspruttens blæk 
–  Tunens krop i stiveste puds. Dertil det 
gode danske rugbrød i skiver og diverse 
sursyltede agurker og røde beder.

Roerhilsen – Festudvalget
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Formiddagsroning 
for »arbejdsfrie«
Sommeren igennem er farvandet mellem 
havnene i Mosede og Hundige blevet roet 
tyndt hver tirsdag og torsdag formiddag af 
glade, aktive seniorroere (= pensionister og 
efterlønnere). Vi var »rigtige« morgenroere, 
dengang vi var »arbejdsramte«, men et lyst 
hovede (Vandy) kom i tanker om, at vi nu 
egentlig godt kunne sove et par timer læn
gere, hvis vi kunne samle folk nok til at fylde 
en båd eller to kl. 8 i stedet for kl. 5.45. 

Vi ror også næsten dobbelt så langt, som 
vi tidligere kunne nå i den årle morgen
stund, nemlig som regel 12 km, nogle gange 
endnu længere, hvis vejret lokker og ånden 
kommer over os.

Alle, der har formiddagen fri, kan møde 
op og være med. Hold sættes kl. 8.00 præcis, 
så dem der er der kommer med ud at ro.

Helmut

Den ekstra ordinære generalforsamling var 
indkaldt, fordi vor kasserer Peter Petersen 
døde i foråret og vi skulle have valgt en ny. 
Peter har været utrolig svær at erstatte, men 
efter »lidt« overtalelse, gik Mogens Ellegaard 
med til at prøve kræfter med opgaven og 
stillede op til valg. Mogens blev valgt uden 
modkandidater. Mogens’ gamle post i be
styrelsen (sekretær) bliver indtil den næste 
ordinære generalforsamling varetaget af 
suppleant Lene Petersen. 

På den ordinære generalforsamling i 
marts, blev et udvalg nedsat som skulle 
udarbejde retningslinier for indhentelse af 
børneattester og samværsregler i Greve Ro
klub. Resultatet af udvalgets arbejde blev 
fremlagt på den ekstraordinære generalfor
samling. Generalforsamlingen vedtog ud
valgets forslag, nemlig at der skal indhentes 
børneattester på alle styrmænd, k1’ere og 
k2’ere. Sekretæren står for arbejdet med at 
udsende blanketter som skal udfyldes og 
returneres til Lene Petersen.

Hvis du vil vide mere om børneattester 
/samværsregler, er du velkommen til at 
spørge én af udvalgets medlemmer, Anna, 
Kim eller Susanne.

Ny 4-årers 
langtursbåd  
på vej til  
Greve Roklub
Grejsdalens inriggerværft er nu begyndt på 
vores nye båd, og vi regner med at kunne 
holde bådedåb til standerstrygningen. Bå
dens navn og hvem der skal døbe den ligger 

Fra formanden:

Ekstraordinær 
general-
forsamling

endnu ikke helt fast, men det skal da også 
have lov til at være en hemmelighed indtil 
den store dag. Pengene til vores nye båd 
er delvist bevilget af Greve Kommune og 
delvist tjent ved oprydning på Roskildefe
stivalen. Det bliver rart når båden ligger i 
bådehallen som bevis på, at det KAN betale 
sig at bruge nogle dage af sin sommer på at 
»plukke skrald« på festivalpladsen.

Susanne

Her ses vores nyvalgte kasserer med eftertænk-
som mine mellem Søren og Asbjørn
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der tid til at trække turen helt til Hundige 
Havn. Men ingen tur er jo fuldstændig ens 
– solen står op på forskellige tidspunkter, 
vejret er aldrig det samme to dage i træk 
og fremmødet kan også veksle lidt – hvis 
ikke, så blander vi bare besætningen på en 
anden måde, for det skulle jo nødigt blive 
kedeligt.

Afgang fra en næsten »druknet« bro...

Solopgang over Køge Bugt.

Men hvorfor gør vi det? Ja, hvorfor ikke?! 
Der er så mange måder at spilde sin tid på 
og denne synes mig personligt at høre til en 
af de mere udbytterige. Man er naturligvis 
ikke altid frisk, men det bliver man jo – og 
så glider resten af dagen som en leg. Og 
som man kan se af ovenstående andel af 
GRs samlede rostatistik, så er vejret som 
regel meget ofte fint til at ro i de første par 
timer efter at solen er stået op. Op af dagen 
kan det blæse op og så kan det være, at man 
ikke kan komme ud om aftenen. Endelig er 
morgenholdet meget stabilt – vi må kunne 
regne med hinanden og er derfor forpligtede 
på at melde fra ved forfald – og kommer der
for også til at kende hinanden rigtigt godt. 
Og så vokser flokken faktisk hele tiden. Vi 
begyndte med syv og endte med op med 
at være ti roere – og skal hele tiden have 
tallet til at gå op med tre og fem! Det er et 
puslespil, men det er bare så dejligt, når alle 
brikkerne falder på plads!

Michael Rønne Rasmussen

Fortsat fra forsiden
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Rosæsonen 2007 i Greve Roklub

Standerhejsningen 1. april var det længe 
ventede startskud for at komme på vandet 
igen, hvis vi lige ser bort fra de få K2’ere, 
der må ro kajak om vinteren. Vejret var fint, 
og broen allerede på plads, takket være de 
sædvanlige flittige og stærke hjælpere.

Formanden holdt sin tale, og nævnte 
bl.a. den store aktivitet der havde været i 
vinterhalvåret, både med svømning, bad
minton og i romaskinerne. Sponsorgrup
pen fik også ros for deres flid med at skrive 
ansøgninger.

Æren af at hejse standeren gik meget 
velfortjent til Søren Johansen, klubbens 
vellidte »praktiske gris« som sørger for, at Søren på vej op med standeren.

Opmærksomme lyttere til Susannes tale.



6

køleskab og hylder altid er fyldt op med de 
nødvendige ting.

Bagefter var der fællesspisning, hvor vi 
gjorde kål på Lise Blaxekjærs velsmagende 
mad.

 
Åbent Hus
Søndag den 8. april havde vi Åbent Hus 
arrangement, hvor alle sejl var sat til for at 
tiltrække nye medlemmer. Der var opvisning 
i kajakpolo, og de interesserede, der dukkede 
op, fik tilbudt en prøvetur i inrigger med 
en instruktør, efter at bl.a. Kim og Asbjørn 
viste rundt i bådehallen og forklarede om ro
ningens lyksaligheder. Senere blev gæsterne 
budt på kaffe m.m. og hyggelig snak med 
formanden og klubmedlemmer.

»Tak for mad, Lise.«

Tre billeder fra Åbent Hus arrangementet.
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Guld i Jysk Maraton til Greve
Anna, Asbjørn og Kim blev nummer et i 
mixklassen ved Jysk Maraton natten mel
lem 8. og 9. juni, og vandt dermed guld til 
Greve Roklub i vores fine toårers inrigger 
»Greve«. De 78 km i Åbenrå Fjord blev roet 
på syv timer,  17 minutter og 33 sekunder! 
Fire minutter hurtigere end nummer to – og 
de var en time og 24 minutter hurtigere end 
nummer sidst.

Susanne, Annette og Lene var taget med 
som supportere for at heppe, men også for at 
hjælpe med praktiske gøremål; de havde da 
også champagnen klar og tog sig af båden, 
da de trætte vindere kom i mål.  

Anna kunne ikke blive til medaljeover
rækkelsen, da hun måtte haste afsted med 
toget til København for at deltage i week
endens kajakpolostævne (DT)! Vores tre 
unge superroere deltager senere (31. august 
– 1. september) i Karlebo Maraton, men 
derom senere...

Strabadserne er vel overstået for denne gang.

Sankthans aften 
Det er efterhånden en fast tradition, at vi 
sankthans aften mødes ved en varm grill for 
at hyggespise, inden vi, når tiden nærmer sig 
for antændelse af sankthansbålene, danner 
rohold for alle, der har lyst (både baglæns 
og forlænsroere) til at komme på vandet for 
at se på bål, sejl og motorbåde, og selvføl
gelig også en tur hen til Mosedefortet, for 
måske at høre lidt af borgmesterens tale. I 
år måtte vi dog nøjes med at se på alle de 
mange mennesker, der flokkedes på de nye 
promenader ved fortet, borgmesterens tale 
nåede i hvert fald ikke ud over vandkanten; 
måske var højttalerne ikke stærke nok eller 
også vendte de den forkerte vej...    
 

Her ses menneskemylderet i baggrunden.

Kanintur på Mølleåen
Søndag den 24. juni (sankthansdag), efter 
veloverstået sankthansaftenfest, tog fire 
instruktører med et hold kajakkaniner på 
langtur på Mølleåen. Kajakkerne blev sat i 
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vandet ved Frederiksdal, og i solskinsvejr, 
uden at det var for varmt, gik det ned ad 
åen mod Lyngby sø, hvorefter man gik i 
land for at fortære en solid frokost. Sent på 
eftermiddagen, i regnvejr og efter adskil
lige – nogle gange ret lange – overbæringer, 
nåede de tapre roere frem til Strandmøl
len ved Øresund; og med en sund træthed 
i kroppen og i tiltagende regnvejr ventede 
man så længselsfuldt på at bilerne skulle 
komme og hente kajakker og roere hjem til 
klubben igen.
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Oslo – Greve i inriggeren »Greve«
Hvad gør man, når man efterhånden har set 
kysten rundt om Sjælland for mange gange? 
Når man nu har sat en klubrekord, der nok 
bliver stående nogle år?

Man finder selvfølgelig på noget endnu 
vildere...

»Skal vi ikke tage færgen til Oslo og så ro 
hjem?« spurgte Asbjørn en dag sidste som
mer. Og det lød da som en meget fin ide.

Og her kommer så beretningen om As
bjørns, Kims og Sørens (Hvidovre) rotur 
fra Oslo til Greve i Greve.

allerede stærkt forsinket, og vi måtte finde 
et andet sted at sove end planlagt.

Heldigvis fandt vi et gæstfrit træbådsres
tauratørlaug, der ville lægge hems, hus og 
internet til vores første nat.

Det er nu rart at kunne falde i søvn til 
duften af træværksted – liggende på en rigtig 
madras.

Dagens tur blev på sølle 16 km, så 
vækkeuret er sat til solopgang for at få fuldt 
udbytte af de stille timer.

Herfra fortsætter Susanne historien baseret 
på meldinger pr. sms fra Asbjørn – og senere 
opdateret:

29. juli kl. 21.52: I dag stod vi op kl. 02.00 
for at komme afsted før blæsten tog til, fan
tastisk at stå til søs ved morgengry, og satte 
kursen mod Moss, hvor vi ankom kl. 11, 
undervejs havde vi set Oslofærgen på vej 
ind i fjorden, en masse små øer og solen 
stå op over fjeldene. Vinden var da taget til, 
og vi havde roet 44 km. Her tog vi en lur 
for at samle kræfter. Kl. 17.00 fortsatte vi i 
stiv modvind, måtte søge nødhavn en time. 
Fra kl. 17.00 til kl. 20.00 havde vi roet 14 
km og søgte land for natten. Vi fandt en lille 
privat havn hvor vi fik lov at lægge til og slå 
telt op for natten. I morgen vil vi prøve at 
nå Sverige.

Fredag den 27. juli blev båden kørt om 
bord på Oslofærgen – hjulpet af Randi og 
Vandy, fulgt af Asbjørn og Søren. Kim var 
leder på DFfRs ungdomslandslejr, så han 
kom med flyet til Oslo om lørdagen. På den 
måde samledes de alle i Oslo havn lørdag 
omkring frokost.

På det tidspunkt var Greve allerede blevet 
fortoldet (?!), sat i vandet og næsten pakket. 
Hvordan de to bar sig ad med at få den ud 
over en molekant og mere end 2,5 meter 
ned til vandet er en historie i sig selv.

Første del af turen var i stiv modvind 
og enkelte heftige byger. Bølger i en fjord 
kan være skrappe mod en tungt lastet båd. 
Faktiskt nåde vi kun tre km, før vi måtte 
søge havn, da bølgerne blev for meget for 
den tungt lastede båd, men efter et måltid 
og et skybrud kunne vi fortsætte uden de 
helt store problemmer. Et par km senere 
mødte vi en fireårers med dansk flag, det var 
en blanding af jyske roere, der var på tur i 
fjorden, ganske festligt. Turen fortsatte dog 

30. juli kl. 20.48: Dagen i dag gik vi på 
vandet kl. 6.00; vi er nu nået ned i den sven
ske skærgård og har fået mere læ, hvilket har 
betydet, at vi har fordoblet vore roede km. 
Ligger nu syd for Strömstad. Fandt en roer, 
der har en campingplads :) planen var at 
overnatte i Strömstad roklub, og selv om vi 
havde den i øjesyn, kunne vi ikke nå den, 
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sten og et vandfald på en lille meter spær
rede vejen. Men vi mødte en roer i klubben 
der havde en campingplads, hvor vi nu vil i 
bad og have »kaffe«. 

2. august kl. 23.42: Onsdag stærkt præget 
af modvind. Vi har dog her til aften tilba
gelagt 66 km og er mindre end 50 km fra 
Göteborg. Ligger på en klippeø og lytter 
til myggene der preller af på teltet. Myg 
er også ved at tage livet af os, 3–4 myg i 
et klask med én hånd er meget normalt. 
Har smagt amputeret svensk øl. Er på 2. 
sæt ropuder. Vi er halvvejs til Danmark og 
stadig ved godt humør, eller bare klar til at 
komme i spændetrøje. Var ved at ro en elg 
ned i morges.

31. juli kl. 21.21: I dag sov vi længe. Søren 
var svær at vække, så vi kom op kl. 05.30 
og på vandet kl. 7. Vi slog også hastigheds
rekord til vands og til lands, iflg. vor dyrt 
indkøbte gps har vi haft en topfart på 3580 
km/t. Hmmm.... vi har roet ca. 80 km i dag, 
igen blæste det op med modvind, heldigvis 
først efter frokost. Fantastisk flot natur her 
i skærgården, fik set sælsomme øer – øh, 
mener sæløer fyldt med sæler. Nu er vi i 
Malmön, så må vi se hvor langt vi når i 
morgen.

1. august kl. 18.17: Dagens korte. Vi var 
oppe lidt over kl. 4, fik pakket telt og spist 
morgenmad på en time; myg er en høj mo
tivationsfaktor for at komme væk :) Vejr
udsigten var ikke for god, så vi er taget en 
lille omvej ind til Uddevalla, ca. 20 km inde 
i landet og lidt nordpå igen, så vi fik en 
god medvind for en stund. Vi har roet 52 
km og vi har fundet den lokale roklub, lidt 
forfalden. Går i seng nu, for at ro videre når 
vinden lægger sig i nat. 

3. august kl. 20.06: I dag har vi roet 35 
km og sover i Göteborg; vi har købt ind og 
vasket båd, begge dele tiltrængt. Turen i dag 
har været lidt kedelig, ikke meget at se end 
klippeøer. Vi har haft nogle hårde dage og er 
glade for at få handlet ordentligt ind, vaske 
vores båd og få sorteret i oppakningen.

4. august kl. 23.19: Vi er nu i Varberg. Ef
ter at have tilbagelagt 85 km i stiv blæst og 
modvind igen. Skærgården er ophørt og vi 
har ikke læ for Kattegat længere. Det har 
været den hårdeste etape, ville hellere ro to 
gange Karlebo end dette. Nu er vi trætte. 
Har fået roerkaffe, er stive og blæst omkuld 
uden for deres låste roklub.

5. august kl. 21.38: Vejret har været godt 
i dag, men vi var alle trætte fra i går, så det 
blev til 40 km; vi ligger nu på en strand og 
vil tidligt i gang i morgen. Vi har en fanta
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stisk flot solnedgang og fladt vand, kroppen 
gør ondt.

6. august kl. 22.37: I dag er vi nået til Hal
landsåsen, hvilket vil sige, at der er ca. 200 
km hjem. På vejen blev vi inviteret til kaffe 
hos en svensker i hans sommerhus, virkelig 
hyggeligt. Vi savner bad og rent tøj; Kim 
taler om at vende vrangen ud på sovepo
sen, da den er renere på ydersiden. Teltet 
er fyldt af tanglopper, lyder som regndråber 
der rammer teltet. Vi har fundet en lille havn 
ude på spisen, ulækkert havnevand, men el
lers hyggeligt, ligger meget afsides, og ingen 
moderne faciliter her heller :(

7. august kl. 16.45: Vi kan se Danmark. 
Land Ohøj..... øh – mener Danmark Ohøj 
:)

7. august kl. 19.27: Stadig i Sverige men 
kan se Kronborg.

7. august kl. 21.29: Hallandsåsen var fin. 
Det var Kullen også. Ligger nu i klub i Hö
ganäs og kan se til Danmark. Vejret er fint 
– næsten for godt, vi sidder med paraply på 
styrmandssædet for skyggen, og vores hvide 
maver bliver vist frem til svenske badegæ
ster. Gad vide, om vi sover i egne senge i 
morgen. Hold kæft hvor var det dejligt at 
komme i bad! Gik en lille tur og fik en øl 
på havnecafeen, kunne godt mærkes selv 
om den var tynd.

8. august: Endnu en dag hvor vejret er 
flot, solen bager. At passere Kronborg giver 
fornyede kræfter. Vi har et håb at nå slusen i 
Københav inden kl. 18.00, ellers må vi vente 
en dag med at komme helt hjem. Vi når det 
i god tid, har endda tid til tissepause i ARK; 
hjemveen er dog så stor, at vi springer en 
pause over. En Grevebåd kommer os i møde 
– dejligt at se vi er ventet, de kan dog ikke 

følge med vores tungtlastede båd; på trods af 
at have roet i så mange dage, og nået 90 km 
på den sidste, holder vi stadig et godt glid i 
båden. To gange mor, Randi og Gyrithe, står 
klar ved broen for at tage imod roerne :) 
godt at være hjemme. 758 km på 12 dage må 
siges at være god fortræning til den næste 
udfordring, som omtales her efter.   

Karlebo Marathon
Tre greveroere, Anna, Kim og Asbjørn, ro
ede de 78 km på seks timer og 28 minutter, 
og slog dermed rekorden for 25 års mara
thonroning med seks minutter! De var otte 
minutter hurtigere end nummer to, og hele 
42 minutter hurtigere end nummer tre. Da 
de også var blevet nummer ét i Jysk Mara
thon, vandt de DM i mixklassen. 

Det skal også lige nævnes, at ud af 12 
herrehold var kun to hurtigere end Greves 
mixbåd, henholdsvis ti og ét minut!

Så nu står pokalerne og pynter i vores 
klubhus, og Kim er begyndt at snakke om, 
at de skal vindes til ejendom!
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Kanalturen søndag 16. september
I år havde Asbjørn sørget for, at vi kunne 
låne både i ARK til vores egen traditionelle 
»havnerundfart«. Vejret var, årstiden taget i 
betragtning, pænt; men en kraftig vind på 
tværs af havneløbet lagde en dæmper på vo
vemodet. Men trods al forsigtighed sad Kim 

Vi ser nu ret små ud ved siden af sådan et 
krydstogtskib.

lige pludselig med en knækket åregaffel, som 
helt bestemt må have været angrebet af me
taltræthed. Deres båd måtte i første omgang 
på slæb efter fireren, men lidt senere fandt 
man på en snedig fastbinding (se billedet 
herunder), så båden kunne »humpe« hjem, 
også igennem Christianshavns kanal, hvor 
vi også nød et velfortjent hvil og vores med
bragte frokost.
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Festivalfest fredag 12. oktober
Randi havde inviteret alle, der havde hjulpet 
med til at tjene penge til klubben under og 
efter Roskildefestivalen, til en hyggeaften i 
roklubben med dejlig mad og vin m.m. ad 
libitum. Desværre kunne ikke alle de flittige 
51 mennesker komme lige den aften, men 
os der var der, nød i hvert fald aftenen i 
fulde drag.

Lene er lige ankommet fra arbejde, og Vandy 
snupper straks en dans med hende, inden hun 
har fået frakken af.

Standerstrygningen
Søndag den 21. oktober var det så slut med 
rosæson 2007. Først havde de unge stærke 
mænd pillet broen op, og så skulle alle de
lene gemmes af vejen for vinteren i vores 
»kælder«, som det ses herunder.

Efter behørig oprydning, blev det så tid 

til selve standernedtagningen, som i år blev 
overladt til Lise Blaxekjær. Hun havde sær
ligt gjort sig fortjent til æren med sin store 
flid og hjælpsomhed og ikke mindst sit altid 
gode humør. 

Susanne holdt en pæn tale, og vi råbte 
som sædvanligt nogle kraftige hurraer for 
vores roklub. 

Efter den tradtionelle spisning, skete der 
pludselig noget: Anna og Susanne lavede 
en happening med Asbjørn i anledning af, 
at han havde fået stort kørekort hos Post 
Danmark. De satte ham i en stol, og med 
bind for øjnene fik han en truckerkasket på 
hovedet, truckerhandsker og et truckerskilt 
i hånden med navnet »Trucker Bjørn« – til 
stor morskab for alle til stedeværende.
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Statistik for 2007
Navn     Inrigger        Kajak      Sculler     Langtur           I alt
Asbjørn Adsersen 1700 69 245 1814 2014
Kim Boyborg 1666 32 41 1551 1739
Jørgen Jespersen 436 874 0 84 1310
Annette Knoth 593 487 0 338 1080
Michael Rasmussen 697 12 0 25 709
Helmut Stark 608 0 0 57 608
Ole Adsersen 608 0 0 57 608
Anna Laybourn 534 24 0 438 558
Lise Blaxekjær 447 12 0 69 459
Søren Johansen 71 384 0 0 455
Henning Christiansen 223 220 0 52 443
Simon Møller 269 0 0 17 269
Nelie Engelbrecht 108 148 0 0 256
Mogens Ellegaard 243 7 0 0 250
Nicolas Mortensen 227 5 0 0 232
Bjarne Mortensen 227 0 0 0 227
Kristian Brandt 0 219 0 17 219
Randi Boyborg 180 0 0 17 180
Pernille Sahl 0 166 0 85 166
Peter Bjørk 117 38 0 0 155
Finn Jepsen 137 0 0 25 137
Carsten Skjerk 125 0 0 0 125
Susanne Pedersen 117 0 0 52 117
Nicolai Pedersen 99 0 16 17 115
Flemming Lux 12 93 0 15 105
Anne Skjerk 101 2 0 0 103
Jens Revall 102 0 0 0 102
Brian Bjørk 78 24 0 15 102
Peter Hasløv 0 101 0 0 101
Vandy Boyborg 92 0 0 17 92
Kirsten Mortensen 80 0 0 0 80
Charlotte Christensen 2 76 0 15 78
Trine Pedersen 69 0 6 69 75
Christoffer Larsen 2 72 0 28 74
Keld Mortensen 64 0 0 0 64
Ulla Pedersen 0 59 0 0 59
Casper Sidelmann Mikkelsen 0 59 0 0 59
Per Mikkelsen 0 59 0 0 59
Helle Hansen 56 0 0 0 56
Susanne Tønder 52 0 0 0 52
Hans Leed 0 51 0 15 51
Gitte Hulvej 45 0 0 0 45
Leif Ilm 38 0 0 0 38
Irene Graff 35 0 0 0 35
Michael Schouw 33 0 0 0 33
Henriette Hummelshøj 25 7 0 0 32
Troels Pedersen 22 7 0 0 29
Anna Evers 27 0 0 0 27
Rasmus Rosander Thomsen 0 24 0 0 24
Signe Schouw 23 0 0 0 23
Andreas G. Poulsen 22 0 0 0 22
Nadia Ersgaard 20 0 0 0 20
Kristine Jensen 19 0 0 0 19

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

Rostatistik for sommeren 2007
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Statistik for 2007
Navn     Inrigger        Kajak      Sculler     Langtur           I alt
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Ole Adsersen 608 0 0 57 608
Anna Laybourn 534 24 0 438 558
Lise Blaxekjær 447 12 0 69 459
Søren Johansen 71 384 0 0 455
Henning Christiansen 223 220 0 52 443
Simon Møller 269 0 0 17 269
Nelie Engelbrecht 108 148 0 0 256
Mogens Ellegaard 243 7 0 0 250
Nicolas Mortensen 227 5 0 0 232
Bjarne Mortensen 227 0 0 0 227
Kristian Brandt 0 219 0 17 219
Randi Boyborg 180 0 0 17 180
Pernille Sahl 0 166 0 85 166
Peter Bjørk 117 38 0 0 155
Finn Jepsen 137 0 0 25 137
Carsten Skjerk 125 0 0 0 125
Susanne Pedersen 117 0 0 52 117
Nicolai Pedersen 99 0 16 17 115
Flemming Lux 12 93 0 15 105
Anne Skjerk 101 2 0 0 103
Jens Revall 102 0 0 0 102
Brian Bjørk 78 24 0 15 102
Peter Hasløv 0 101 0 0 101
Vandy Boyborg 92 0 0 17 92
Kirsten Mortensen 80 0 0 0 80
Charlotte Christensen 2 76 0 15 78
Trine Pedersen 69 0 6 69 75
Christoffer Larsen 2 72 0 28 74
Keld Mortensen 64 0 0 0 64
Ulla Pedersen 0 59 0 0 59
Casper Sidelmann Mikkelsen 0 59 0 0 59
Per Mikkelsen 0 59 0 0 59
Helle Hansen 56 0 0 0 56
Susanne Tønder 52 0 0 0 52
Hans Leed 0 51 0 15 51
Gitte Hulvej 45 0 0 0 45
Leif Ilm 38 0 0 0 38
Irene Graff 35 0 0 0 35
Michael Schouw 33 0 0 0 33
Henriette Hummelshøj 25 7 0 0 32
Troels Pedersen 22 7 0 0 29
Anna Evers 27 0 0 0 27
Rasmus Rosander Thomsen 0 24 0 0 24
Signe Schouw 23 0 0 0 23
Andreas G. Poulsen 22 0 0 0 22
Nadia Ersgaard 20 0 0 0 20
Kristine Jensen 19 0 0 0 19

44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61

Troels B. Rømer 12 0 0 0 12
Vibeke G.Poulsen 11 0 0 0 11
Bent Hummelshøj 0 7 0 0 7
Lene Larsen 7 0 0 0 7
Glenn Pedersen 0 0 6 0 6
Allan Pedersen 5 0 0 0 5
Ida Schouw 3 0 0 0 3
Bent Pedersen 0 2 0 0 2
Prøvetur - 5 4 0 0 9
Gæsteroer - 594 50 0 571 644
I alt 11088 3394 314 5460 14796

Kilometerne for kajak og polokajak er slået 
sammen, og det er de også for sculler og gig; 
ergometerroning er ikke talt med.

I rosæsonen 2007 har 61 af klubbens 
medlemmer roet i alt 14.143 km, ca. 3.000 
mindre end sidste år og 232 i gennemsnit. 
Det skyldes måske den ret så våde sommer, 
vi har haft i år. Læg også lige mærke til at 
roerne på »Top 10« tilsammen tegner sig for 
de 9.540 km – og at Asbjørn atter en gang 
har roet over totusinde km på en sæson; i 
2005 roede han hele 2.541 km og sidste år 
næsten 2.000, nemlig 1.899 km. 

Som det kan ses af statistikken, har godt 
halvdelen af dem, der har været på vandet 
roet under 100 km, så der er plads til for
bedringer. Mød bare op næste sommer kl. 
18.30 de første fire hverdage i ugen, så er 
der låst op, og der vil være mindst én og som 
regel to på vagt til at sørge for, at de der vil, 
kommer ud at ro – selvfølgelig hvis vejret til
lader det. Jeg personlig har i sommerens løb 
åbnet klubben flere tirsdage, hvor der ikke 
kom en eneste, der ville ud og ro i inrigger, 
selv om vejret var udmærket. Der har måske 
nogen gange været lidt blæsevejr, men for 

det meste fra vest, og så ligger vi jo i læ. Det 
er nok en god idé, lige at tjekke vindretning
en en ekstra gang, inden man synker dybt 
ned i sofaen for at glo på flimmerkassen; det 
er meget bedre for krop og sjæl at komme ud 
på vandet og få frisk luft i lungerne.

Helmut
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Susanne Pedersen 117 0 0 52 117
Nicolai Pedersen 99 0 16 17 115
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Jens Revall 102 0 0 0 102
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Fredagshyggebanko 
Sæt X i kalenderen den 29. februar 2008 
kl. 19.00. 

Roklubbens Venner afholder Bankospil i 
Roklubbens lokaler den 29. februar 2008 
for medlemmer og pårørende. 

Vi påtænker 10 spil (præmier vides ikke 
pt). Prisen vil sikkert være 20 kr. pr. plade 
og 3 plader for 50 kr. 

Der vil selvfølgelig være kaffe og måske 
kage. 

Evt. overskud går til Vennerne (som efter
følgende vil komme GR tilgode). 

På gensyn til en hyggelig aften. 
Med Roerhilsen 

Greve Roklubs Venner 
Randi
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Aktivitetsplan januar–august 2008
Januar 2008
Fredag 11. kl. 20–23 Polo Damelandsholdssamling (Greve Roklub arr.)
Søndag 13. kl. 15–18 Kajakpolostævne i Øst-turneringen (Greve Roklub arr.) 

Februar
Weekend 8.–10. Ungdoms Vintertræf (DFfR Ungdom og Nyborg Roklub)  
Fredag 29. kl. 19 Fredagshyggebanko 

Marts
Søndag 16. kl. 15–18 Kajakpolostævne i Øst-turneringen (Greve Roklub arr.)
Søndag 30. kl. 13 Standerhejsning. Vi mødes til klargøring i klubhuset kl. 9

April
Lørdag 5. kl. 15–18 Svømmeprøve 
Søndag 6. kl. 10–15 Åbent Hus arrangement 
12. og 15. kl. 9–16 Ro-skole 

Maj
24. og 25 kl. 9–16 Ro-skole 

Juni
Fredag 6.–lørdag 7. Jysk Marathon (Hadsund Roklub arr.) 

Juli
6.–12. Ungdoms Outriggerskole i Sorø
20.–26. Ungdoms Landslejr i Holte (for 12–16 årige)
27.–2. august Sea Challenge Fyn 

August
Lørdag 9. Havnedag og kanindåb (Mosede havn)
Fredag 29.–lørd. 30. Karlebo Marathon (Nivaa Roklub)

Vintersvømning i Greve Svømmehal: Mandag og torsdag kl. 20–21. 
Kajakpolo om fredagen i Tjørnelyskolens svømmesal kl. 19–22.  

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). 

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. 


