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Standerhejsning og bådedåb

Susanne (vores formand) indledte stander-
hejsnings- og bådedåbsfestlighederne med 
en veloplagt tale, hvor hun først bød vel-
kommen til alle fremmødte og specielt til 
vores borgmester Hans Barlach, som skulle 
døbe vores fi ne nye fi reårers inrigger.

Foråret svigtede os lidt; det var hunde-
koldt og blæsende, faktisk så slemt at det 
havde været umuligt at få sat bådebroen op. 
Bølgerne var nu alligevel så høje og vold-

somme, at det under alle omstændigheder 
var umuligt at ro. 

»Selv om Greve Roklub mest er en klub 
hvor man dyrker hyggeroning, motionsro-
ning og langtursroning, så gør vi os alligevel 
gældende rundt omkring, ikke mindst ma-
raton-roerne har hentet (guld)medaljer og 
pokaler hjem til klubben,« som formanden 
bl.a. nævnte i sin tale.

Det store øjeblik, hvor vores nye fi reårers langtursbåd bliver døbt »Gjeddesdal« af borgmesteren.
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28/6–3/7: Ferie-
langtur Møn rundt  
Årets ferielangtur går til det smukke farvand 
rundt om Møn og klinten. Turen er en lang-
tur for alle, også kajakker, vi sover i telte 
og klubber på vejen, længste dagstur bliver 
43 km resten af dagene er dagsmarchen på 
ca. 30 km. 

Møns klint er fuld af fl otte landskaber og 
varierer meget i løbet af turen, fra høj klint 
med skov, til fl ade marker. Vi kommer rundt 
i både det åbne hav og de beskyttede far-
vande ved Storstrømmen,  turens samlede 
længde er ca. 100 km. 

I tilfælde af dårligt vejr bliver vi i læ af 
klinten.

Tilmelding i klubben eller over net.

17/4–20/4: Langtur 
til Fredericia 
»I 1990 blev jeg deporteret til Jylland (var 
ellers ganske uskyldig); var på det tidspunkt 
formand i Greve Roklub. Skulle der være 
nogen af de gamle roere tilbage i klubben fra 
den tid, kunne det være helt sjovt at se jer til 
en weekendtur i 2007 på Lillebælt.

Hvis det har interesse så skriv til steen@
houborg.dk 

Mrh – Steen Houborg«

Efter denne lille hilsen i vores gæstebog 
kommer der hermed en langtur til Fre de-
ri cia. 

Torsdag eftermiddag d. 17. april går tu-
ren til Fredericia Roklub og deres lokale 
farvand, hvor vi vil ro rundt de næste tre 
dage – op og ned langs kysten, blandt andet 
det skønne farvand ned mellem Fyn og Jyl-
land, søndag d. 20. om eftermiddagen tager 
vi hjem igen.

Tilmelding over net eller i klubben.

Hermed indkaldes til ordinær generalfor-
samling i Roklubbens Venner torsdag den 
24. april kl. 19 i Roklubben.

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Generalforsamling
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ned til stranden efter de har overladt god-
set til sønnen, og de at ofte ser vores både 
ro forbi ude i Køge Bugt. Meget snart kan 
de fra deres vinduer betragte »Gjeddesdal« 
kløve de friske bølger!  

Michael Rasmussen fi k æren af at hejse 
standeren, og derefter bad Susanne os om 
at råbe tre korte og tre lange »hurra«. 

Steen Nymann og hans hustru Grethe 
var også til stede, og under borgmesterens 
forberedende tale før han skulle hælde lidt 
saltvand på vores nye båd, fandt vi ud af 
hvorfor: Båden skulle nemlig have navn 
efter kommunens eneste gods, som hed-
der »Gjeddesdal«. Det er jo som bekendt 
en tradition, at vores inriggere har lokale 
stednavne.

Da dåben var vel overstået og alle hav-
de beundret vores nye båd med det fl otte 
navn, skyndte vi os ind i det lune klubhus 
og til Lises og Johannas dejlige varme kar-
toffelsuppe (efter en østpreussisk opskrift, 
Johanna havde fået af sin mormor).

Borgmesteren og Steen Nymann sad over 
for vores formand mens vi gjorde kål på den 
lækre og nærende suppe; og pludselig be-
gynder godsejeren at famle i inderlommen 
og fremdrager en check på titusinde kroner, 
som han overrækker til Susanne og roklub-
ben. »Den skal sættes ind i Hus- og bådefon-
den,« erklærer Susanne glad og overrasket. 
Steen fortæller, at han og konen er fl yttet 

Teknik og sved-
træning hver mandag
Vi tilbyder nu motionsroning på et stærkere 
plan, med vægt på at forbedre den enkeltes 
roteknik. Dette kombineres med kondi- og 
styrketræning. Træningen er tilrettelagt, så 
alle kan være med - såvel nye som gamle. 
Det eneste der forventes, er at man lytter til 
træneren og hiver lidt ekstra i åren.

Målet er at blive en bedre roer, ikke kap-
roer. Midlerne er bl.a. videooptagelser af 
den enkeltes rotag, for bedre at vise hvad 
der gøres forkert/korrekt, samt forskellige 
øvelser på vandet og i romaskine. Da alle ror 
forskelligt, tilpasses træningen den enkelte. 
Teknik er ingenting uden styrke, og styrke er 
ingenting uden teknik, så tekniktræningen 
følges op med motions- og styrketræning.

Fortsat fra forsiden

Susanne betragter glad og overrasket checken på 
10.000 kr., hun lige har fået af Steen Nymann, 
som ses ved siden af en smilende borgmester.

Standeren på plads, og rosæsonen 2008 i gang. 
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Bestyrelsens beretning for 2007
Formandens årsberetning
Efter en oplæringstid som formand kan man 
mærke, at nogle ting er blevet lettere. Des-
værre var vi i år så uheldige at miste vor nye 
kasserer, og det gav en del ekstra arbejde til 
de resterende bestyrelsesmedlemmer. Dette 
har bl.a. bevirket at andre opgaver gled lidt i 
baggrunden, og her kan jeg nævne, at besty-
relses bl.a. ikke har fået gjort så forfærdeligt 
meget ved udvidelse af klubhuset. Vi skal 
nok se at få gjort noget ved det i 2008. 

Vort Maraton-hold, Asbjørn, Anna og 
Kim vandt både Jysk Maraton og Karlebo 
Maraton, hvilket vil sige at de nu faktisk er 
Danmarks-mestre. Pokalerne står og pyn-
ter i klubhuset som bevis derpå. Her er det 
så at jeg må komme med en lille tilståelse: 
Jeg missede deadline for at indberette vort 
Maraton-hold til at blive hædret ved po-
kalfesten i Greve Kommune. Dette er ikke 
alene synd for roerne, men også for klub-
ben som helhed, da det kunne have givet en 
fl ot omtale, og dermed muligvis fl ere nye 
medlemmer. FLOT gået alle sammen. Selv 
om G.R. er en lille klub, kan vi altså godt 
udrette STORE præstationer 

Medlemstallet har i 2007 været lidt ned-
adgående, men ikke mere end at det sagtens 
kan rettes op igen. Det har bl.a. været på 
grund af nogle polo-spillerne har valgt at 
melde sig ud, da vi ikke kan tilbyde de fa-
ciliteter som de har behov for. 

Ved standerstrygning var der samlet roet 
14.796 km. Det er ca. 4.000 km mindre 
end sidste år. De roede km fordeler sig med  
10.231 km roet i inrigger og 3.087 km roet 
i kajak.

Vinteraktiviteterne har i år mest været 
svømning og ergometer-roning. Desværre 
har vi i år ikke kunnet tilbyde badminton, 
da vi ikke fi k hallen; vi satser stærkt på at 
få den tilbage næste vinter. En enkelt akti-
vitet er i vinterens løb blevet tre-doblet, da 
Kirsten har fået følgeskab at yderligere to 
vinterbadere. Det er dejligt med nye akti-
viteter i klubben. 

Frivilligt arbejde på Roskilde-festivalen 
har erstattet bankospillene, og det har væ-

ret en god idé, idet vi tjente 93.000 kr. til 
hus- & bådefonden. MEGET fl ot indsats 
fra medlemmernes side. 

Vi har haft de sædvanlige fester: Kanin-
festen blev holdt, selv om dåben blev afl yst, 
ligesom vi havde vores sædvanlige sankthans 
grillaften og julefrokost.

Sponsorudvalget har været MEGET fl it-
tige. Den 4-årers vi bestilte i 2006 er faktisk 
næsten betalt af Greve Kommune og Krista 
og Viggo Petersens Fond, med lidt tilskud 
fra de penge vi tjente på Roskildefestivalen. 
Båden vil ligge klar til standerhejsningen, 
hvor den også vil blive døbt. Fra før omtalte 
fond har vi også fået tildelt 50.000 kr. som er 
øre-mærket til indkøb af 2-årers inrigger. 

Sponsor-gruppen fortsætter arbejdet 
med ansøgninger til puljer og fonde. Det 
hele er sat fl ot i system mht. ansøgningsfri-
ster osv. Når man tænker på hvor kort tid 
udvalget har eksisteret, synes jeg virkelig de 
er nået langt. Hvem ved, måske vi også kan 
fi nde steder at søge om penge til udvidelse 
af klubhuset. 

Tak for indsatsen i 2007 til både roere og 
alle andre, der får klubben til at fungere.

Susanne Pedersen - Formand 

Årsberetning – Langtur
Igen i år er der blevet roet rigtig mange 
langturs-km, selv om den samlede statistik 
er faldet. Dette skyldes blandt andet, at 
klubbens maratonhold træner på ture ud 
over klubbens lokalfarvand, og medlem-
mernes  deltagelse i langture. Der har været 
deltagelse fra klubben i ture til det sydlige 
Europa, og en båd har været i Norge og 
blev roet hjem derfra. Der har selvfølgelig 
også været mere almindelige langture, som 
pinsetur til Storstrømmen, Københavns ka-
naler og hyggeture til Køge. Ingen deltagelse 
i Venø rundt og heller ikke en ferielangtur 
bliv det til, men det rettes der op på i det 
kommende år. Langturskaproning er gået 
over alt forventning, da klubbens hold blev 
Danmarksmestre i denne disciplin.

Asbjørn Adsersen – Langtursrochef
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Årsberetning – Ungdom 2007
Det har været en god rosæson 2007. Vi fi k i 
Greve Roklub nogle friske, nye ungdomsro-
ere, og et par stykker har hængt ved sæsonen 
igennem, og har været fl ittige ved årerne! 
Desværre er der også mange, som ikke har 
vist sig igen, og ikke svaret tilbage på tilbud 
om arrangementer.

Jeg har selv haft et meget travlt år, hvilket 
har afspejlet sig i min indsats for at få uro-ar-
rangementer i kalenderen. Heldigvis har jeg 
fået hjælp af Kim, Asbjørn og Susanne.

Så udover den daglige roning, har vi haft 
nogle ungdomsarrangementer med succes, 
bl.a.
• Hyggelig burgeraften i juni
• Sculler-sjov i Ishøj
• Videomarathon
• Nicolai og Henriette kom af sted på 
 DFfR’s vintertræf.

Ingen ville med på Landslejr, Outrigger-
skole (ud over de to forvoksede roere Kim 
og Asbjørn!)

Uro-kajakpolo holdet var ikke aktive 
i 2007, pga. manglende engagement fra 
ungdomspolospillerne. En enkelt hjalp dog 
»herrehold 2« ved et af danmarksturnerings-
stævnerne i sommers.

Jeg havde som ambition for 2007, at jeg 
skulle oprette et ungdomsråd. Det skulle 
gerne bestå af 5 uro’ere, der skulle mødes 
en gang imellem og fi nde på ungdomsakti-
viteter, samt have et rådighedsbeløb. 

Bestanden af uroere, jeg har kontaktet, 
når jeg har villet lave ungdomsarrangemen-
ter, er på 20 stk. Der er omkring fi re stk., 
der altid svarer, men desværre får jeg sjæl-
dent svar fra fl ere. Det har begrænset mig i 
at opstarte et ungdomsråd. Måske jeg bare 
kunne have oprettet et bestående af de fi re 
aktive ungdomsroere, hvis de ville, men det 
har jeg altså ikke gjort.

Den manglende opbakning fra størstede-
len af uroerne har sammen med, at jeg har 
lagt endnu fl ere kræfter i min egen træning 
(roede to gange maraton 2007, og kom på 
landsholdet i kajakpolo), har gjort, at jeg 
ikke har haft tid og overskud til at udføre 
min post som ungdomsleder i den grad, som 
jeg selv synes, det er påkrævet.

Der er udsigter til, at jeg kommer til at træne 
endnu mere i 2008, samtidig med at mit 
studium bliver mere krævende. Derfor har 
jeg besluttet, at stoppe som ungdomsleder, 
efter fem år på posten.

Det har været rigtig sjovt, og meget gi-
vende. Jeg har haft mange skægge og udfor-
drende oplevelser som ungdomsleder, og 
håber, den ny ungdomsleder vil bruge de 
kræfter, der skal til for at få fastholdt nye 
uroere, og integreret dem i roklubben.

Jeg tror på, at det vil være rigtig godt for 
ungdomsafdelingen, at der kommer nye le-
derkræfter til, og ser derfor frem til en rigtig 
god og spændende sæson 2008, med nye 
inputs.

Anna Laybourn – Ungdomsleder

Årsberetning – Korttur
Ved standerhejsningen nåede vi at sætte 
det sidste af broen op. Vi var startet et par 
dage før, hvor vi havde udnyttet den gun-
stige vindretning.

Åbent hus i påsken var en succes. Vi fi k 
kontakt med 16 personer som senere gen-
nemgik roinstruktion.

Vi har haft tre roere på instruktørkursus 
og én på ungdomslederkursus.

Vi har også været fl ittige på vandet, bag-
lænsroerne har roet 9305 km.

Vi har stillet os til rådighed for kommu-
nens »strandaktivitet«, hvor vi tilbød interes-
serede borgere i kommunen en oplevelse på 
vandet. Der kom én.

Kanindåben måtte vi afl yse, der var for 
få tilmeldte, men festen ville vi ikke snydes 
for, den var super hyggelig, dejligt socialt 
samvær og spændende mad, som var inspi-
reret af Kong Neptuns kogebog.

I år bliver kanindåb og fest afholdt sam-
tidig med havnefestdag, så kan det være, 
der er fl ere kaniner der tilmelder sig, når 
de har mulighed for at blive døbt foran et 
stort publikum.

Tak for året der gik.

Vandy Boyborg – Korttursrochef

Årsberetning – Kajak
På kajaksiden har der i juni været gennem-
ført en fuld booket kajakskole med efter-
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Om sommeren er der masser af arrange-
menter for UROere, både fra klubbens og 
foreningens side. Men om vinteren er der 
ofte lidt mere sparsomt befolket i kalende-
ren. Det råder DFfR bod på ved at lave det 
årlige ungdomsvintertræf, hvor unge roere 
fra hele landet mødes for en weekend.

I år deltog Henriette og Nicolai fra GR 
– med Kim som leder.

følgende kaninlangtur til Mølleåen. Turen 
startede i rigtig dejlig solskin og sluttede af 
med en regnbyge af format.

Langturskilometerne dækker ud over 
denne tur også deltagelse i enkelte andre 
stævner på Sjælland. Her iblandt Mølleåens 
Blå Bånd. Jeg håber for de nye roere at de 
føler sig godt tilrette i Greve Roklub.

Kajakpolosamarbejdet med VKKC har 
resulteret i en oprykning af herrens 1. hold 
til 1. division, mens 2. holdet forbliver i 2. 
division. På damesiden har pigerne klaret 
sig bravt trods den hårde modstand i liga-
rækken. Det tidligere damelandshold er 
gået i opløsning. Vi kan derfor være stolte 
af Anna og Charlotte, som nu træner på det 

nye damelandshold. Ulla er blevet deltager 
i DKFs poloudvalg. Michael og Troels har 
været på polodommerkursus. Greve Roklub 
har været vært i Greve Svømmehal for et 
polostævne i Danmarksturneringen.

Desværre ser jeg tilbage på en sæson, 
hvor Greve Roklub for første gang i den 
tid jeg kan huske er gået tilbage i antallet 
af kajakroere. En af årsagerne til dette bør 
nok fi ndes i den forringede mulighed kajak-
polospil nær Greve Roklub.

Dette blev mit sidste år som kajakrochef 
i Greve Roklub. Jeg ønsker Greve Roklubs 
kommende kajakrepræsentant i bestyrelsen 
held og lykke.

Hans Leed – Kajakrochef

Fredag aften var der samling på Birk-
hovedskolen i Nyborg. Da alle var ankom-
met var der over 70 deltagere og næsten 20 
ledere. Vi fi k indkvarteret os på gulvene i 
klasselokalerne, og der var godt fyldt. Vores 
lokale lagde bl.a. også gulv til en håndfuld 
UROere fra Assens, holdet fra Slesvig og en 
lille fl ok fra Holbæk.

Henriette var lettere skadet og løb derfor 

Samling lørdag morgen. Et udsnit af deltagerne.

Ungdomsvintertræf i Nyborg 8.–10. februar
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sol-og-sky, spade-og-rive og så videre kom 
til at pryde mangen en t-shirt. Henriette 
fi k lært, at man ikke bare skal sige »noget« 
til en overtræt leder med en tusch – for så 
skriver han det!

Til sidst drattede de sidste UROere hel-
digvis omkuld, så lederne kunne nyde fre-
den. Samt begynde at brænde billed-CDer 
og spille snooker over nettet.

Søndag var ret fredelig. Folk kom lang-
somt til sig selv under morgenmaden. Og 
oprydningen var ret nemt overstået. Så der 
blev tid til en gang selvopfunden underhold-
ning. GR viste vores evner i lykkehjuls-hang-
man. Kim gættede »gedebukkebens-overun-
dersergent« efter første bogstav.

Til sidst drog vi sammen med en fl ok af 
de andre til stationen og tog toget hjem. Det 
havde været en hård weekend, men fedt at 
opleve, at der er mange andre friske unge 
mennesker ude i landet, der kan lide at ro. 
Og nu er der jo noget mere at glæde sig til, 
når nu sommeren og ungdomslandslejren 
nærmer sig. KiB

rundt på krykker det meste af tiden – dem 
havde hun heldigvis valgt at tage med. Til 
gengæld havde hun ikke fået hverken sove-
pose eller liggeunderlag med, så vi måtte 
berede et leje af jakker, tæpper, håndklæ-
der og så videre... Godt man havde ekstra 
håndklæder.

Resten af aftenen forløb med lege i den 
nærmeste sal mens lederne fi k sat program-
met på plads. Derefter råhygge, t-shirtkunst, 
spil og sene sengetider.

Lørdag var den store aktivitetsdag. Da 
vi ikke kunne tage på vandet, var der hel-
digvis mange andre spændende aktivtiteter 
at vælge mellem. Badminton, tæppecurling, 
hockey, svømning og selvfølgelig ergome-
terroning var blandt mulighederne. Der 
blev gået til den hele dagen, og der var ikke 
mange ledige stunder for hverken deltagere 
eller ledere. Efter en lidt pudsig aftensmad 
(?!?) blev der budt op til halbal af den gode 
gammeldags slags. Den lokale dj havde le-
jet et par ekstra store højttalere og spillede 
op i gymnastiksalen. Der blev spillet meget 
forskelligt musik, og nogle dansede til godt 
over midnat. Andre var efterhånden godt 
trætte efter en meget aktiv dag, og de fortrak 
til skolen. Her blev der spillet kort, sunget 
og hygget til folk ikke kunne holde sig oppe 
mere. Der blev også tegnet videre på t-shirts. 
Hilsener, citater, tegninger, kryds-og-bolle, 

Fredagshyggebanko 
den 29. februar 2008 
Roklubbens Venner havde inviteret til 
bankospil i roklubben fredag den 29. feb-
ruar.
Det var en meget hyggelig aften med fi ne 
præmier, dels købte dels sponsorerede.

Efter de 10 spil var der kaffe/te med dejlig 
hjemmebag.

Bliver det afholdt igen til næste forår, så 
kom og få en hyggelig aften.

Med venlig hilsen
Randi – Greve Roklubs Venner

Badminton for både begyndere og øvede.

Det er dejligt at have 
hjælpsomme venner!
Asbjørn havde en dynge ukurante lister lig-
gende, men havde brug for dem i bestemte 
tykkelser til sine båd-reparationer. Keld har 
en tømrerven, Sten Jensen, Vævergangen 32 
i Karlslunde, som helt uden beregning har 
kørt dem igennem sin tykkelseshøvl.
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af Susanne Pedersen
Det lyder jo ganske enkelt, og oprindeligt 
var det da også bare en lille smuttur til Fyn 
og tilbage igen, der blev planlagt. Anled-
ningen var DM i indendørsroning, Asbjørn 
ville gerne forbedre sin placering fra sidste 
år (bronze) og jeg ville selvfølgelig gerne 
med for at heppe (tænk hvis nu han vandt 
og jeg gik glip af det hele), så jeg var med 
som »træner« (man må have en træner med 
på banen til at sidde bagved og give gode 
råd).

Det fl askede sig sådan, at Lars Jungdal fra 
Grejsdalens Inriggervæft ringede og fortalte, 
at vor nye 4-årers inrigger nu var færdig og 
meget gerne måtte hentes lidt hurtigt, da 
han manglede plads. Hvad var dog mere 
nærliggende end at tage den med hjem, nu 
vi alligevel skulle over broen? Nu havde vi 
dog et lille problem: Min bil kan ikke trække 
traileren. Hvem kunne vi komme i tanker 
om, som var villig til at køre med os? SØ-
REN! Han må da kunne overtales. Søren 
blev overtalt og turen planlagt. Nu var vi tre 
personer, der skulle til Vejle via Kerteminde 
og højt var humøret, da vi havde fået det 
hele planlagt. Faktisk følte vi os lidt som de 
tre musketerer, der havde den mission, at 
hjembringe den nye båd, og vi glædede os 
meget til at se den. Senere ringede bådebyg-
geren og fortalte at han havde en bekendt 
der alligevel skulle køre fra Vejle til Kerte-
minde, og gerne ville tage båden med, hvis 
han fi k lidt penge til benzin. LÆKKERT, 
så skulle vi ikke køre så langt, så det blev 
aftalt.

Op til weekenden blev de tre musketerer 
til fi re, idet Annette ringede og spurgte om 
der var plads til én mere i bilen, hendes 
aftale var blevet afl yst og nu ville hun også 
gerne med. YES, selvfølgelig var der plads. 

Op til weekenden blæste det noget, så vi 
blev enige om, at tage soveposer med »just 
i case« hvis nu vi »blæste inde« på Fyn. Jeg 
gik ind på Storebæltsbroens hjemmeside 
og tilmeldte mig »varsels-SMS«, så får man 

en SMS hvis broen bliver lukket. Så var vi 
forberedte. 

Afgang lørdag formiddag fra G.R. Bilen 
var fuld at forventning, højt humør, sove-
poser, frugt, chokolade og pasta-salat. Or-
dentlig mad skulle der til, Asbjørn skulle jo 
over og »præstere«.

Alt klappede, vi kom over broen og til 
Kerteminde, hvor vi mødte den fl inke mand 
der skulle komme med vores båd. Det gav 
et lille sug i maven da vi så ham komme 
kørende ude på vejen: Tænk engang, NU 
skulle vi endelig have den båd vi bestilte 
for næsten to år siden! Båden blev beundret 
(gennem plastic) og lagt over på vor egen 
trailer. Den blev bundet nødtørftigt, og så 
måtte den ellers ligge dér og hygge sig lidt, 
for nu galdt det DM i Kerteminde Hallen 
(lige ovre på den anden side af vejen). 

Vi spadserede derover med køletasken og 
diverse udstyr, så Asbjørn kunne hente sit 
startkort. Mens han meldte sig ved »start-
bordet«, fandt jeg et bord ude i forhallen 
hvor vi kunne sidde og spise, og jeg gjorde 
klar med tallerkener og pasta-salat. Da As-
bjørn kommer tilbage siger han: »Ja, vi er da 
i hvert fald kommet i god tid.« Vi må have 
set lidt undrende ud, for det var jo netop 
meningen at vi ville være der i god tid, så 
hvad var egentlig problemet?? Jow altså, pro-
blemet var, at vi var kommet en hel dag for 
tidligt. Asbjørn skulle først ro om søndagen. 
(det skal lige bemærkes, at det skyldtes en 
fejl på en hjemmeside, det var ikke Asbjørn 
der havde kigget forkert). Nu meldte der 
sig nogle blandede følelser, ærgrelse, latter, 
panik og meget andet i én stor pærevæl-
ling. Gode råd var dyre. Asbjørn skulle til 
barnedåb søndag formiddag, Søren havde 
lovet fruen at være hjemme om aftenen osv. 
osv. I nogle minutter var vi vist lidt hand-
lingslammede: Hvad nu? Skulle vi bare tage 
hjem uden at se »Bjørnen« ro DM? HELT 
ÆRLIGT ALTSÅ. Jeg foreslog at Annette 
og Søren kunne køre hjem med båden, og 
så skulle jeg nok blive til næste dag sammen 
med Asbjørn (skulle bare lige i Brugsen efter 

Kerteminde tur-retur 
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trusser og tandbørste). Så måtte vi enten få 
kørelejlighed hjem eller tage toget. Nå, men 
vi spiste vores medbragte mad mens vi også 
tyggede lidt på situationen. Mange forslag 
blev vendt i luften, men Asbjørn var stadig 
lige knust: Træningen var planlagt så han 
toppede lørdag (faktisk var det hele øde-
lagt nu), Barnedåben skulle han bare hjem 
til, og der var ikke dén ting der ikke var i 
vejen. Én eller anden foreslog ham at ringe 
til sine venner (dem med barnedåben) og 
lodde stemningen lidt. Resultatet var, at de 
mente at selvfølgelig skulle han ro DM, når 
nu han havde trænet så hårdt og så længe 
til det. 

GODT SÅ, nu gik turen til Brugsen efter 
de tre T’er: Trusser Tandbørste og Tandpa-
sta. Vi fi k »fedtet os ind« på noget aftensmad 
i roklubben sammen med alle de andre DM-
roere. Så var vi (næsten) klar til overnatning. 
Humøret var nu for opadgående, vi havde 
iværksat Plan B, og vi var rustede til over-
natning, da vi fi k lov at sove i Kerteminde 
Roklub på lånte luftmadrasser. Efter at have 
bundet båden ordentligt fast på traileren, fi k 
vi tiden til at gå med at kigge på junior DM. 
Kors for nogle tider de lavede de unge men-
nesker, det var godt nok ikke for tøsedrenge 
de løb vi sad og kiggede på.

Søren og Anette var ved at lægge an til 
afgang da en SMS tikkede ind på min mobil: 
»Storebæltsbroen er lukket for lette køretø-
jer, forventes at vare til kl. 21.« Nå! OK så! 
Ja, så måtte de jo få tiden til at gå i Kerte-
minde Roklub sammen med os andre, mens 
vi spiste og så håndbold i TV. Stemningen 
var høj, og det var noget så hyggeligt. Hen 
ad kl. 20 blev vi enige om, at de kunne da 
begynde at knappe traileren på og så stille og 
roligt liste mod broen. På med vanten og jak-
kerne og så ud på P-pladsen foran klubben. 
Søren bakker til og traileren bliver hægtet på: 
Hvad pokker! Der var ikke lys på traileren! 
Faktisk slog den sikringen hver gang Søren 
startede. Der var stoplys og blinklys, men 
ikke baglys og forlys. Hvad nu? Løs forbin-
delse, vand i systemet eller hvad …..? Søren 
og Asbjørn lå og rodede under traileren og 
kunne ikke fi nde ud af meget, da det jo efter-
hånden var temmelig mørkt (og lige så koldt 

og vådt). Der blev kæmpet en brav kamp, 
men lige meget hjalp det: Det virkede altså 
bare ikke. Efterhånden var vi ved at være 
temmelig trætte og kolde. Det var jo ikke 
ligefrem gået efter bogen og vi havde været 
på farten siden morgenstunden. Mens de lå 
dér og rodede med lys kommer endnu en 
SMS: »Storebæltsbroen er lukket for lette 
køretøjer, forventes åbnet igen kl. 23.« NU 
kunne det være nok for den dag. Det blev 
besluttet at indstille arbejdet og kæmpe 
videre søndag, når det blev lyst. Idéerne 
var mange: Man kunne vel godt forsvare 
at købe nogle cykellygter og så liste hjem 
søndag i dagslyset??? Eller……….

Det var nu tid at iværksætte en Plan C: 
Søren og Anette blev også nødt til at over-
natte. Nå, vi gik til ro for natten og så måtte 
vi jo se på situationen med friske øjne søn-
dag morgen. Søndag stod vi op med humø-
ret i behold, nu var det jo lyst og Brugsen 
havde åbent, så vi kunne købe cykellygter 
til hjemturen. Efter morgenmaden begav 
Anette og jeg os afsted mod Brugsen efter 
»nødlygterne« og en Elefantbajer, som As-
bjørn inderligt ønskede sig efter DM. Det 
mente vi kun var ret og rimeligt efter alle 
strabadserne og fl ere måneders afholdenhed 
op til DM. Imens ville gutterne så kæmpe 
videre med lyset på traileren. Inden vi nåede 
frem til Brugsen blev vi overhalet af »dren-
gene« som hujede ud af vinduet: »Vi har 
fundet fejlen.« Jubiiiii og Yahooo hvor det 
gik nu. Vi sprang ind i bilen og alle fi re kørte 
nu på indkøb. Lidt ledning og samlemuf-
fer skulle kunne klare problemet sammen 
med den medbragte gaffa. Cykellygterne 
blev droppet og alle var glade. Nu tog det 
ikke lang tid før problemet var klaret.

Lettede og med god tid, begav vi os alle 
over til hallen for at se DM (Søren og Anette 
havde nu besluttet at de lige så godt kunne 
få DM med, når nu vi alligevel havde været 
der så længe). Nu begyndte sommerfug-
lene vist at fl agre lidt i Asbjørns mave, tiden 
nærmede sig og nu havde han rent faktisk 
tid til at sidde og tænke på DM. Da tiden 
kom for opvarmning gik »Bjørnen« og jeg til 
opvarmningshallen for at lægge taktik osv. 
På vej ind til start forsvandt Asbjørn ind på 
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et toilet og jeg stod med trøje og drikkedunk 
og ventede… og ventede… 

Havde han mon tænkt sig at blive der-
inde? Jeg begyndt at trippe lidt, tiden nær-
mede sig hastigt, og Asbjørn var endnu ikke 
dukket op. Nå, puha, endelig kom han, og vi 
gik til start lige tids nok til at se præmieover-
rækkelsen for det tidligere løb. Jeg nåede 
lige at vinke til Annette gennem en åbning 
i hegnet. NU var spændingen altså næsten 
ikke til at holde ud. TÆNK nu hvis vi både 
skulle have medalje og båd med hjem! Så var 
det at Asbjørn fi k sagt noget i stil med »jeg 
er slet ikke oplagt til det hér, jeg toppede jo 
i går.« Det hele var noget rod, og nerverne 
hjalp vist heller ikke på det. Jeg fi k vist mum-
let nogle opmuntrende ord; noget i stil med 
selvfølgelig kan du klare det og bla bla bla. 
Hvorefter Asbjørn fi k sagt at jeg vist troede 
meget mere på det end ham (en diskussion 
vi også havde sidste år til DM-indendørs og 
til både Jysk Maraton og Karlebo). 

Der blev kaldt ind til herre veteran løbet 
og vi gik til bane 9. Jeg indstillede belastnin-
gen på maskinen og vi var KLAR. 

Mentalt var jeg indstillet på råbe ørerne af 
ham så han blev totalt døv, det skulle i hvert 
fald ikke være på grund af manglende op-
bakning hvis ikke han kom hjem med noget 
om halsen. Annette havde fundet en plads 
på gulvet lige foran bane 9, så hun kunne 
kigge han i øjnene og opmuntre, mens jeg 
råbte ham i nakken, staklen var faktisk fan-
get i en »knibtangsmanøvre«. Starten gik og 
Asbjørn var i sit es. Alt gik som det skulle 
og han indtog ret hurtigt førstepladsen og 
holdt den stort set hele vejen. 

Faktisk havde jeg svært ved at fi nde på 
noget at råbe og skrige i nakken på ham, 
så jeg lod ham »bade sig« igennem de 2000 
meter, næsten uden at sige noget. Asbjørn 
vandt i tiden 6.19.4.

Godt gået af én som havde sovet for lidt, 
ligget og frosset under en trailer, toppede 
dagen før og ikke var oplagt må man sige, 
hæ hæ. 

Da Asbjørn havde »nedvarmet« og været i 
bad, fi k vi en kop kaffe i Kerteminde Roklub 
med medbragt kage til, og sagde farvel til 
de fl inke mennesker der havde hjulpet os 

så meget hele weekenden. Vi må altså over 
og besøge dem til sommer, deres gæstfrihed 
kender ingen grænser. Nogle af os havde 
problemer med at komme ind i bilen da vi 
endnu ikke kunne få armene ned. Endelig 
begav vi os mod broen og hjemad mod Mo-
sede Havn, med bilen tungt lastet af båd og 
guldmedalje. På vejen hjem var der ikke så 
meget at lave, så jeg sad og sendte sms’er 
til alle dem jeg kunne komme i tanke om, 
at nu var vi på vej med båden, hvis nogen 
skulle have lyst til at komme og se den. Og 
det var der sandelig nogen der havde lyst til. 
Randi, Vandy og Kim stod klar da vi ankom, 
Søren og Lise dukkede op, Anna kiggede 
forbi og Lene nåede det lige inden vi gik. 
Guld-medaljen blev fejret med champagne 
og båden blev beundret og befølt.

Godt trætte og meget glade drog vi hver 
til sit. Sikke en masse minder man kan få 
med hjem efter bare én eneste weekend på 
den anden side af Storebæltsbroen.

P.S. Søren og Vandy har lovet at ordne lyset 
på traileren, så den bliver tip top i orden til 
den kommende rosæson.
 



11



12

AKTIVITETSPLAN 
april–august 2008

April
Lørdag 5. kl. 15–18 Svømmeprøve 
Søndag 6. kl. 10–15 Åbent Hus arrangement 
12. og 13. kl. 9–16 Ro-skole – inrigger
Torsd. 17.–sønd. 20. Langtur til Fredericia 
Torsdag 24. kl. 19 Roklubbens Venners generalforsamling
Weekend 26.–27. Ekstra oprydning Roskilde Festival (= fl ere penge til os)

Maj
Torsdag 1. Kristi Himmelfartstur til Struckmannsparken
Mandag 12. URO-tur 2. pinsedag
24. og 25. kl. 9–16 Ro-skole – inrigger
Lørdag 31.–1.6. URO-tur til Bøgeskoven

Juni
Fredag 6.–lørdag 7. Jysk Marathon (Hadsund Roklub arr.)
Weekend 14.–15. Nattetur (URO)
Fred. 20.–sønd. 22. »Vi ror Danmark rundt«
Lør. 28.–tors. 3. juli Ferielangtur Møn rundt 

Juli
Sønd. 6.–lørd. 12. Ungdoms Outriggerskole i Sorø
Mand. 7.–torsd. 31. Efteroprydning Roskilde Festival 2008
Sønd. 20.–lørd. 26. UngdomsLandslejr i Holte (for 12–18-årige)
Tirsd. 22.–torsd. 31. Sognefjorden – fælleslangtur for klubber i hele landet
Søn. 27.–lør. 2. aug. Sea Challenge Fyn 

August
Mandag 4. Gæster fra Roklubben Viking
Lørdag 9. Havnedag og kanindåb (Mosede havn)
Fredag 29.–lørd. 30. Karlebo Marathon (Nivaa Roklub)

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 hjemmesiden). 
Aktivitetskalender for DFfR og Sjællandskredsen samt DKKF er sat op på tavlen i 
klubben, hvor man også kan se nærmere vedr. ovennævnte arrangementer. 


