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Pokalfest i
Karlslundehallen

Pokalfesten den 6. februar 2009 blev en af 
de helt store aftener for Greve Roklub. Vi 
var 13 til stede og fi k en dejlig oplevelse med 
præmieoverrækkelse, optræden og rigtig god 
mad med drikkevarer – alt ad libitum. 

Der var nok ca. 500 personer i hallen og 
Greve Roklubs navn blev nævnt mindst tre 

gange. Så nu må folk da have fundet ud af, 
at der er en velfungerende roklub i Greve. 

Susanne har indsendt historien til kom-
munen, som gjorde, at Asbjørn og Kim fi k 1. 
Grevepræmie. Desuden fi k de også diplom 
og trøje – udløst af, at de havde vundet guld 
ved Karlebo Maraton 2008.
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Bestyrelse for Greve Ro klub
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 – Vakant

Ungdomsleder – Kim Boyborg
Lundemosen 67, 2670 Greve
Tlf. 26 14 76 16  

Sekretær –  Lene Petersen
Gardeniavej 36, 4000 Tune
Tlf. 21 27 07 81

Forvaltere
Materialeforvalter – Asbjørn Adsersen
Vesterbrogade 98D, 3.tv., 1620 Kbh. V
Tlf. 22 66 77 63

Husforvalter – Jørgen Glindø
Charlotte Amalies kvt. 45, 2680 Solrød Strand
Tlf. 43 90 31 09

Trailer – Søren Johansen
Gærdestien 4, Tune, 4000 Roskilde
Tlf. 46 13 89 47

Roklubbens Venner
Formand – Jørgen Glindø
Charlotte Amalies kvt. 45, 2680 Solrød Strand
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
Lundemosen 67, 2670 Greve
Tlf. 26 14 76 16   
email: kim.boyborg@get2net.dk
www.greveroklub.dk

Næste nr. udkommer når der er stof nok! 

Generalforsamling
i Greve Roklub
den 24. marts 2009
Hermed indkaldes til den årlige ordinære 
gene ral for sam ling tirsdag den 24. marts 
2009 kl. 19.00 i klubhuset på Mosede havn.
Dagsorden ifl g. Vedtægterne. 

Punkter til dagsordenen afl everes senest 
14 dage før til undertegnede.

Alle aktive medlemmer over 15 år har 
stemmeret, hvis de har været medlem af  
klubben i de sidste tre måneder før gene-
ralforsamlingen, og ikke er i kontingent-
restance. 

Stemmeret kan kun udøves ved person-
ligt fremmøde. 

Dagsorden vil blive offentliggjort på 
klubbens hjemmeside og på opslagstavlen 
i klubben.

Vel mødt, vi ses – Susanne

Stander-
hejsning 2009  
Søndag den 5. april kl. 9.00 mødes vi til 
morgenkaffe og et stykke morgenbrød, som 
vi (voksne) skyller ned med en gammel 
dansk. Mens vi tygger, fordeles opgaver til 
de fremmødte.

En god start på sæsonen kræver bl.a.: 
At broen bliver sat op
Klubhuset bliver gjort rent 
Vinduer og pokaler pudses
Køkkenet får en ordentlig tur
Bådehallen bliver ordnet 

Jo fl ere fremmødte, des hyggeligere (og 
renere) bliver klubhuset.

Kl. 13.00 sættes standeren og bagefter 
indtages en let frokost.

Tilmeld dig frokosten på tavlen i klubben 
eller på hjemmesiden, så er vi sikre på, at 
der bliver nok til alle.

M.v.h. Susanne
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Generalforsamling i 
Roklubbens Venner
Vennernes generalforsamling fi nder sted i 
klubhuset søndag den 29. marts kl. 10.00. 
Dagsorden ifl g. vedtægterne.

Bagefter er der lidt at spise. Tilmelding 
på hjemmesiden.

Ferielangtur til 
Limfjorden i uge 31
Årets ferielangtur kommer i år til at gå til 
Limfjordens skønne vande, og bliver en 
seksdages tur, da transporten er lidt længere 
end ved sidste års ferielangtur; men ellers 
bliver dagsturene af ca. samme længde. 

Farvandet er generelt fredeligt, og der 
kan fi ndes læfyldt farvand til at ro i gen-
nem det meste at fjorden. Fjorden byder 
også på afvekslende naturoplevelser. Den 
endelige tur-plan skulle gerne ligge på plads 
sidst i maj.

Asbjørn

Lukning af 
Greve Svømmehal
Greve svømmehal lukker for renovering fra 
1. maj 2009 og et år frem. Det betyder at vi 
ikke får svømmetræning til næste vinter.

Hvis nogen har en fantastisk idé, til hvad 
vi kan foretage os i stedet for svømning til 
næste vinter, så kom endelig frem med 
det! 

Måske vi kan søge penge til anden aktivi-
tet hos kommunen, så er det om at komme i 
gang med ansøgning i god tid. ALLE idéer 
modtages med kyshånd, så kan vi jo »brain-
storme« på et møde om hvilke idéer vi skal 
arbejde videre med.

Jeg er spændt på at høre Jeres kreative 
idéer.

M.v.h. Susanne
.

Nye romaskiner
 

Bestyrelsen har indkøbt to, næsten nye, ro-
ergometre af nyeste model. 

Den store forskel på de nye og de gamle 
er den lille computer; den nye indeholder 
et væld af nye funktioner og større skærm. 
Den større skærm gør at der kan vises kur-
ver for ens rotag, så man kan se om man 
har et jævnt træk. 

Der er også mulighed for at gemme sin 
sidste træning, for at hente den frem næste 
gang, så vil maskinen vise den sidste mens 
du træner, og du ror så at sige om kap med 
dig selv. 

Du kan også ro om kap med én på den 
anden nye maskine, de to står i forbindelse 
med hinanden trådløst, hvilket gør at du kan 
se hvor du ligger i forhold til din modstander 
på din egen skærm. 

De nye roergometre har også pulsmålere 
så der ikke er nogen som får hjertestop af 
beundring over alle maskinens funktioner 
til at få sveden frem. M.v.h. Asbjørn

Roskole
 

I år afholder vi Roskole I lørdag den 16.  
maj og søndag den 17. maj, begge dage fra 
kl. 09.00 til ca. 16.00.

Roskole II bliver afholdt lørdag den 13. 
juni og søndag den 14. juni, ligeledes fra kl. 
09.00 til ca. 16.00. 

Tilmelding til roskolerne foregår på 
»Åbent Hus« dagen den 19. april eller ved 
at ringe til Vandy Boyborg på 46 15 10 45 
eller 40 51 49 24 eller sende en mail til 
boyborg@mail.tele.dk

Med roer hilsen – Vandy

Fredagshyggebanko 
fredag d. 27. februar
 
Roklubbens Venner afholder i lighed med 
sidste år Bankospil for medlemmer og på-
rørende i Roklubbens lokaler fredag den 
27. februar 2009 kl. 19.00.

Der vil være fi ne præmier. Kom og få en 
hyggelig aften med kaffe/te og kage efter 
bankospillet.

Med venlig hilsen
Randi – Greve Roklubs Venner
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Ungdoms outriggerskole i Odense 
af Trine Pedersen
Der var 24 glade UROere til arangementet 
som Odense Roklub havde lagt lokaler, både 
og græsplæne til.

Til at starte med bliver vi vist rundt i 
klubhuset og vi fi nder vores telte. Reglerne 
bliver gennemgået og vi får at vide at vi skal 
på vandet allerede samme aften. Dejligt.

Aftenen efter vi har været på vandet blev 
der en chance til at snakke med de andre 
URO-ere og jeg fi nder ud af at jeg var den 
ældste, og det morede mig lidt, at de alle var 
overaskede over jeg går i gymnasiet.

Der var tilsyneladende mange der havde 
været med fl ere år i træk og kendte hinanden 
og lederne, det kan jo ikke betyde andet, 
end at det er super fedt at være på outrig-
gerskole, det kan anbefales alle som kan lide 
at være på vandet.

Mandag forløber med formiddagsroning 
og eftermiddagsroning, lederne prøver så 
vidt muligt at placere URO-erne, så alle 
lærer så meget som muligt, og får prøvet 
nogle ting som de måske ikke har prøvet 
før. Der er frivillig roning om aftenen, men 
der er dog ikke så mange der benytter sig af 
lejligheden, da hænderne allerede gør lidt 
ondt og de første af mange vabler viser sig 
på håndfl aderne. I stedet for roning, ophol-
der størstedelen sig i klubbens opholdsstue, 
hvor der snakkes og fjolles.

Tirsdag foregår næsten på samme måde 
med undtagelse af de frygtede balanceøvel-
ser:

Asbjørn klumrer lidt i det fra starten 
ved at tage ud i en absolut for lille båd, han 
fumler længe med fodsparket, mens David 
(anden leder) starter med at vise øvelserne, 
og man må sige han gjorde det godt, for han 
havde ikke været ude i en outrigger siden 
Outriggerskolen 2007.

De 4 øvelser:
– Slippe årene siddende – den nemmeste 

af øvelserne.
– Stå op i sculleren – ikke svært, det er 

værre når man skal til at slippe årerne.

– Årerne langs – heller ikke synderligt 
svært da man stadig kan holde balancen 
med årerne.

– Hejse den ene åre, dvs. holde balancen 
med én åre mens man spænder havelågen 
op i den modsatte side og hejser den op 
mellem benene – dette var meget svært, og 
der var fl ere der faldt i vandet under denne 
øvelse, jeg klarede det dog tørskoet og fi k 
åren ned i havelågen igen. Uhhh det var 
sjovt!

 Onsdag var anderledes fra de andre dage, 
for der skulle kun roes om formiddagen, her 
vælger Asbjørn at sætte min ene svirvel den 
forkerte vej, med resultatet at åren graver 
utrolig meget, ikke sjovt. Så er det jo godt 
man havde balanceøvelserne fra tirsdag, for 
jeg skulle da bare tage åren ud af svirvlen 
og vende svirvlen om og sætte åren i igen. 
Det lyder nemmere end det er.

Af erfaring havde lederne lært, at vi havde 
brug for lidt fritid om onsdagen, så de be-
sluttede at vi alle sammen kunne tage en 
tur op til Odense by, så folk kunne købe det 
længe ventede slik (der blev ikke solgt slik i 
klubben, endnu).

Denne aften var der også frivillig roning 
om aftenen, hvor jeg hoppede i en sculler 
og roede 8 km i en dejlig stilhed som ikke 
fi ndes bedre end på vandet om aftenen.

Torsdag var en speciel dag, for det var 
»otter-dag«, og hvis du der læser her, ikke 
har prøvet det før, så har du noget at glæde 
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dig til! Jeg har prøvet det én enkelt gang før, 
da jeg var 12; til Landsromotionsstævne i 
Svendborg. Jeg var ude i otteren om formid-
dagen, og det var det helt rigtige tidspunkt, 
for der skinnede solen, og gæstetræner Allan 
fra Humlebæk Roklub fi k rigtig sat fut i den, 
da han begyndte at kommandere med os; 
ikke at det var dårligt, for det var det sjoveste 
på hele turen og det var jeg ikke den eneste 
der syntes.

Eftermiddag skulle to hold ud i otteren, 
og de var så uheldige at få alt vandet på en 
gang; der var ikke én af os der var tør, da 
vi kom ind igen. Den vådeste dag på hele 
turen.

Så kom vi til fredag, som var sidste dag vi 
roede. Der var formiddagsrroning som altid 
og eftermiddag blev der så holdt kaproning. 
Det var vældig underholdende at se på, for 
da jeg røg ud i alleførste runde, kunne jeg 
se alle sammen som de kæmpede om at 
komme først i mål.

Sidste aften på lejren blev der lavet stor 
mexicansk middag med alt der hørte til, 
der blev overrakt medaljer og præmier til 
vinderholdene, og derefter blev der festet 
helt indtil kl. 2, hvor vi plejede at skulle 
sove kl. 11.

Åbent hus i 
roklubben

  
Søndag den 19. april kl. 10.00–15.00 afhold-
er vi den traditionsrige »Åbent Hus« dag. Vi 
håber rigtig mange vil besøge os for at se, 
hvad vi kan byde på, hvis de skulle beslutte 
sig for at prøve roningens glæder.

Vi kan ihvertfald byde på en kop kaffe m/ 
kage og en rundvisning i klubben, hvor vi 
kan vise de forskellige bådtyper og fortælle 
gæsterne om alle vore aktiviteter.

Hvis vejret er til det, kan vi også byde på 
en prøvetur, derfor vil det være dejligt hvis 
vore instruktører lader sig lokke til roklub-
ben, (det er derfor der serveres kage).

Vi glæder os til at se rigtig mange med-
lemmer denne dag, iført vore smukke klub-
dragter og et godt humør.

M.r.h. Vandy

Svømmeprøve
 

Lørdag den 4. april kl. 15.00–18.00 er der 
svømmeprøve i Greve svømmehal.

Man skal kunne svømme 300m + 100m 
med vest, hvis man er inriggerroer, og 600m 
+ 100m med vest hvis man er K1 kajakroer, 
og 1000m + 100m med vest hvis man er 
K2 kajakroer.

Vi skal være ude af svømmehallen kl. 
18.00

Det er vigtigt at få afl agt svømmeprøve, 
for uden den, er det ikke tilladt at tage på 
vandet. Der vil blive ført en liste over de 
afl agte prøver, og rochefen vil efter en tid, 
holde et møde med klubbens computer, 
vedrørende logbogens tilbageholdelse af 
navne på roere, der ikke har afl agt svøm-
meprøve.

 M.r.h. Vandy

Lørdag og sidste dag skulle der ryddes 
op og gøres rent, telte og tasker skulle pak-
kes ned. Endelig blev vi færdige og vi sagde 
farvel og ses til næste år, for der er mange 
der har tænkt sig at komme igen til næste 
år. Da det var tid, blev taskerne proppet i en 
bil, og vi skulle til stationen og hjem.

Da jeg er for gammel til at deltage til 
næste år, har jeg valgt at jeg vil tage med 
som leder.

24 UROere fi k roet over 2000 km, hvor 
jeg roede 101 af dem!
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Ferielangtur Møn rundt 
af Pernille Sahl
Årets ferielangtur gik til Møn, og vi var en 
broget fl ok der drog af sted tidlig lørdag 
morgen. Dvs. bådene (Greve & Gjeddesdal) 
var taget i forvejen – for de havde fået spe-
ciel transport af Pernilles forældre til Stege 
fredag aften.

Men som sagt, resten af fl okken på otte 
mand – bestående af: Asbjørn, Flemming, 
Henning, Ingrid, Kim, Ole, Pernille og 
Vandy tog af sted til Stege lørdag morgen, 
hvor vi fi k afl æsset og pakket bådende. Kl. 
ca. 11 gik vi på vandet og satte kursen mod 
Kalvehave. Vi havde delt os på den måde, 
at de unge var i Gjeddesdal og de lidt ældre 
i Greve. 

Efter et par timers roning i fi nt vejr (dog 
med en enkelt byge) nåede vi Kalvehave, 
hvor vi gjorde holdt for at spise frokost. I 
Kalvehave blev der også provianteret lidt, da 
det viste sig at Greve-holdet var løbet tør for 
»blå colaer« under den lange tur fra Stege.

Fra Kalvehave satte vi kursen mod 
Farøbroen – hvor vi gik bagom Bogø og 
Lilleø – her var vi så heldige at møde en 
søhest – selv om der først var en del diskus-
sion om hvorvidt det var en bundgarnspæl, 
en ko eller en hest. Vi hev kikkerten frem og 
blev enige om, at det var en hest der stod 
midt ude vandet ca. 700 m fra både Lilleø 
og Bogø; den slags er jo ikke et normalt syn 
for byboere, så vi kontaktede Falck for at 
høre hvad man gjorde ved sådan en søhest 
– men det havde de ingen løsning på. Så i 
stedet roede vi lidt tættere på, og blev enige 
om, at hesten så ud til at den bare havde 
besluttet sig for et bad. 

Uden redningsaktion roede vi videre og 

nåede Farø omkring kl. 16 – hvor der blev 
holdt en hyggelig kaffe/kage pause.

Herefter gik turen mod Sortsø – hvor Mi-
chael gæstfrit havde inviteret os på aftens-
mad i sit sommerhus. Inden maden, blev 
vi dog enige om, at det kunne være rart at 
få skyllet saltvandet af – og Michael kunne 
tilbyde en dejlig pool og udendørs bruser 
lige i nærheden. En lille ekspedition drog 
derfor af sted – og fi k et dejlig koldt bad 
– mændene talte noget om at vandet var ca. 
to cm varmt … hvad så end det betyder.

Vi havde en fantastisk hyggelig aften i 
Michaels sommerhus, med chili con carne, 
rødvin og roerkaffe og ikke mindst en fan-
tastisk oplæsning fra Michael, noget med 
en festlig begravelse. Om det var historien 
der opmuntrede til det ved jeg ikke, men 
der var fl ere, der i løbet af aftenen blev i 
temmelig festligt humør efter al den rødvin 
og kaffe…

Søndag morgen var vi, efter ordre fra 
Asbjørn, tidlig oppe, dvs. Vandy var endnu 
tidligere oppe end os andre, for han havde 
blot været stand-in for Helmut – og han 
skulle ringe til ham og fortælle ham vejen 
til Michaels sommerhus, så han kunne blive 
udskiftet. 

Kl. ni var vi på vandet, og var parate til 
turens længste strækning – fra Sortsø til 
Klintholm. Også i dag var det fi nt vejr til 
roning og vi tilbagelagde hurtigt kilometer 
efter kilometer. 

Lige før pynten bliver taget af maden...
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Men der er jo en del klinter og skrænter 
på den gode ø Møn, og derfor blev vi nødt 
til at spise en tidlig frokost allerede kl. 11, da 
den sidste strækning ikke gjorde det muligt 
at gå i land. Den sidste del af dagens etape 
gik også i fi n stil og vi ankom til Klintholm 
allerede ved 16-tiden. 

Her havde vi fået lov til at sætte lejr op 
på havnen, så vi fi k hurtigt slået de tre med-
bragte telte op, og fejrede dette med et glas 
»kom-i-havn« rødvin.

I Klintholm var der dejlige varme bade, 
ren luksus i forhold til den kolde afvaskning 
dagen før. Da hele holdet var blevet »pænet«, 
tog vi på en italiensk restaurant, som både 
havde dejlig mad og TV, hvilket især Hen-
ning og Flemming var glade for, da der var 
noget med noget EM-bold. Desværre var 
det ikke storskærm, og selv om betjeningen 
var venlig – så var den knap så effektiv. 

Men i det mindste fi k de fl este af os det, vi 
havde bestilt… Henning og Flemming blev 
på restauranten og så kampen færdig sam-
men med et hold tyskere, mens resten af os 

gik ned og fi k til endnu en god omgang roer 
kaffe, med fl ødeskum pisket i en pose.

Om det er fordi deres navn klinger så fi nt 
sammen, eller om det er fordi både Hen-
ning og Flemming er gode til at fortælle 
røverhistorier, skal jeg ikke gøre mig klog 
på – men de fi k hevet nogle lokal-anekdoter 
ud af restaurantpersonalet – og de fi k vidst 
også fundet sammen på et højere plan, i 
hvert tilfælde lød de lidt som et gammelt 
ægtepar resten af turen.

Mandag var den store dag endelig kom-
met – dagen hvor vi skulle runde klinten. 
Desværre var der en del vind – som der 
vist ikke skulle være ifølge DMI – men den 
var der! 

Derfor var det lidt en udfordring at kom-
me ud af Klintholm havn… ikke nok med 
at der var vind – der var også nogle der 
havde stillet nogle bundgarnspæle midt i 
det hele, hvilket udgjorde en udfordring især 
for Gjeddesdal. Heldigvis kom begge både 
ud af haven uden skader – og ud i kæmpe 
bølger. Det kan vist bedst beskrives som at 
få den store tur i rutschebanen.

Bølger eller ej – det skulle ikke stoppe os, 
vi ville rundt om klinten, og efter nogle km 
fi k vi også medvind, så vi med træsejl fi k en 
fart på hele 6 km i timen. Solen stod højt 
på himlen, og det var helt postkortagtigt at 
se klinten fra søsiden. 

Som vi kom mere og mere rundt – fi k vi 
mere og mere vind – og den var imod os, så 
der måtte kæmpes hårdt ved åren – noget 
der betød en del blå mærker. Dog ikke no-
get man bemærker i kampens hede. Dagens 
strækning var kun på 28 km – men det var 
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nok den, der føltes længst, samtidig med 
at det var en strækning der ikke bød på de 
store muligheder for landgang. 

Efter mange timer i modvind og bølger, 
blev vi nødt til at holde en pause. Så Greve 
som lå forrest, gik i land – og vi fi k tømt 
båden for bagage og slæbt den langt op på 
stranden, på et stykke uden for mange sten. 
Så stod vi ellers klar til at modtage og hjælpe 
Gjeddesdal ind til stranden. 

Der blev holdt et tiltrængt hvil på et par 
timer, hvor der både blev nydt frokost, kaffe, 
varm kakao og fi n-tænkt en del (fi ntænkning 
foregår på ryggen med lukkede øjne. Red.)

Efter mange diskussioner om hvorvidt 
vinden havde lagt sig eller ej – blev vi enige 
om at pakke bådene og ro de sidste 10 km 
til Ulvshale Camping. Vist mest fordi der var 
en stor mangel på både vand og toiletter på 
den øde strand, hvor vi havde søgt tilfl ugt.

Endelig kom vi til Ulvshale – og fi k båret 
og slæbt bådene, os selv og bagage op af 
vandet og etableret vores lille lejr. Aftenens 
menu stod på grillede pølser og kartoffel-
mos – og Helmut gav den som den store 
chefkok. Da det var den sidste aften, havde 
vi også en del slik, chips, øl og vin der skulle 
ryddes op i, men selv om vi var fl ere der 
prøvede hårdt, lykkedes det ikke at få tømt 
ud i det hele. 

Tirsdag morgen kom – og vi havde fået 
lov at sove længe af Asbjørn… da den sidste 
etape kun var på små 15 km. Så vi var på 
vandet ved 11-tiden, og vejret stod i skarp 
kontrast til dagen før. Høj sol, næsten ingen 
vind og ingen bølger. Denne sidste del af 

turen gik gennem en del fl advand – men 
ved årvågenhed og GPS fi k vi manøvreret 
igennem uden at gå på grund. 

Dog var der en enkelt bundgarnspæl der 
fi k en med åren – men så kan den også bare 
lade være med at stå der helt alene ude i 
vandet og gemme sig… 

Vi ankom til Stege ved 13-tiden og blev 
modtaget af Inge og Bent (Pernilles foræl-
dre) som var kommet for at køre bådene 
tilbage til Greve. Men endnu bedre, de 
havde også frisk kaffe og basser med. Efter 
at bådene var tømt og læsset på traileren, 
spiste vi en dejlig frokost, og så gik turen 
hjem mod klubben.

En fantastisk tur – med en broget fl ok, og 
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Jysk Marathon 
af Søren Andersen – ARK
Det blev til en sølv-medalje i Jysk Marathon 
for Ark/Greve båden.

Det var fra starten rimeligt klart at dysten 
i herreklassen stod mellem os og de tidligere 
vindere fra ASR (Århus studenter). 

Første del af ruten gik fra Hadsund til 
Hobro og tilbage igen. Anden del gik fra 
Hadsund ud til mundingen af fjorden og 
tilbage igen.

Starttidspunktet var rimelig vigtigt, fordi 
der især på den sidste del af ruten er ret 
kraftigt tidevand. Det er dog ikke så simpelt 
at regne ud hvornår det er optimalt at tage 
af sted, da tidevandet er over fi re timer om 
at bevæge sig fra mundingen af fjorden til 
Hadsund. 

Vi valgte at gå ud kl. 00.48, og ASR start-
ede (uden vores vidende) seks minutter efter 
os. Første del, fra Hadsund til vende bøjen i 
Hobro gik rigtigt godt. Da fjorden er meget 
kroget havde vi stor fordel af at sejle efter 
GPS. Vejret var perfekt, og der var god fart 
i båden. Ved vendebøjen var vi fi re minutter 
foran ASR, tilbage ved pausen var vores for-
spring dog reduceret til to minutter. Båden 
tog lidt vand ind, men ikke noget alvorligt.

Efter pausen var den dog gal med båden 
fra starten. Vandet strømmede bogstaveligt 
ned til styrmanden ved de første par åretag. 
Vi var alvorligt bekymret for om vi kunne 
holde båden fl ydende, men ved at styrmand-

en konstant øsede, var det muligt at holde 
vandstanden på mellem et til to bord. Der 
var stadig 34 kilometer tilbage, og det var 
nødvendigt konstant at øse; dette gjorde, at 
det var rigtigt svært at koncentrere sig om 
balancen, navigation og teknik. Ved første 
vende-bøje havde ASR da også hentet tre 
minutter og var nu et minut foran os. De 
var igen startet seks minutter efter os, og 
vi kunne se hvordan de konstant hentede 
ind på os. Inden de fi k overhalet os, lå vi i 
ca. tre kilometer side om side. Vi sluttede 
med en tid på 06.37.05, ca. otte minutter 
efter ASR. Der var over 50 minutter ned til 
næste herrebåd.

Da vi kom i land kunne vi se, at båden 
havde fået en næsten 50 cm lang revne lige 
under trædebrættet på etter-pladsen. Det 
var en gammel reparation, der var sprunget 
op. Men hvis ellers båden kan holde tæt, så 
har den bestemt potentiale.

På trods af at den sidste tur ikke var sær-
lig sjov, var det et rigtigt godt løb; vejret og 
arrangementet var rigtigt godt – og Had-
sund fjord virkelig fl ot.

måske derfor har der undervejs kun været en 
rigtig god stemning og masser af hygge, og 
ifølge de mere garvede langtursroere, mere 
luksus end normalt. 

Jeg glæder mig allerede til den næste 
langtur.

Supplerende ord fra Helmut
Helmut havde fornøjelsen af at være an-
svarshavende styrmand for Gjeddesdal, vo-
res nye fi reårers langtursbåd på strækningen 
fra Michaels sommerhus til Klintholm havn, 
rundt om Møns Klint og til Stege.

Jeg vil ikke tøve med at rose de to nybe-
gyndere udi rosporten, Ingrid og Flemming, 
som var med i min båd, for deres gåpåmod 
og lærenemhed, og at de var så fl inke til at 
følge kommandoerne ved den yderst van-
skelige udsejling fra Klintholm havn.

Gjeddesdal viste sig også at være alle pen-
gene værd. Det er nok den bedste fi reårers 
langtursbåd, jeg endnu har været ude i. Den 
går rigtig godt i bølgerne, den lystrer roret 
fi nt, og jeg følte mig i god kontakt med bøl-
gerne. Lad os passe rigtig godt på den, så vi 
kan have glæde af den i mange år!
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Grill-mad og en Thaipige! 

forbi i mørket. Skovshoved plejer også at 
være et godt sted, hvor de også er tæt nok 
på til at vi kan se dem og heppe, men igen: 
For mørkt. 

Næste stop var Københavns Kanaler, 
her kunne man se holdene hele to gange. 
Herefter var der ikke andet for, end at søge 
mod vendepunktet, nemlig ARK på Islands 
Brygge. Her har alle hold en times pause. 
Da vi ankommer er de lige landet ved broen 
og blevet modtaget af Randi og Vandy. Så 
er det tid for toiletbesøg og mad og drikke. 
Imens kravler jeg ned i båden og leder efter 
revner (det skulle jo nødigt gå som i Had-
sund, hvor de måtte øse). Næsten ikke noget 
vand, puha. Båden tømmes for tomme drik-
kedunke og andet unødigt fyld. Og så er den 
klar til de sidste kilometer. Efter pausen ser 
de friske og veloplagte ud og »bestiller« os til 
at stå i Vedbæk på et givent tidspunkt. Joh, 
der er skam tjek på hvornår man skal være 
hvor, hvis ellers tidsplanen holder. 

Planen holdt, og det var kun med nød og 
næppe, at vi nåede at huje og råbe på dem 
før de var suset forbi. Så er der kun tilbage at 
stå parat i Nivå, når de kommer i mål. Trip-
pende rundt mellem broen og tavlen med 
mellemtider, er det ved at være spændende. 
De ligger lunt i svinget, MEN der er stadig 
ét hold der ikke er gået på vandet endnu.  

af Susanne Pedersen
At være supporter til ro mara-
tons er ved at udvikle sig til 
en hel livsstil. I hvert fald når 
man er supporter i Greve 
Ro klub. Vi har jo i temmelig 
mange år nu haft hold med til 
både Jysk Maraton og Karlebo 
Maraton. 

I år bestod holdet af Kim 
Boyborg, Asbjørn Adsersen og 
Søren Andersen (ARK). 

Et stærk hold som allerede 
har bevist deres styrke og ud-
holdenhed ved Jysk Mara-
ton tidligere på sommeren. I 
Hadsund blev de nummer to selv om båden 
sprang læk da de manglede 33 km roning. 
De øsede simpelthen bare resten af vejen! 
Jeg er temmelig overbevist at de fl este hold 
ville have givet op.

Nå, men forventningerne var da også 
enorme, da vi troppede op i Nivå. I år var 
supporter-styrken endnu større end tidli-
gere idet Randi og Vandy også gerne ville se 
et vinderhold. Annette og jeg var der som så 
mange gange tidligere – samt Nicolai, Trine 
og Mathias (Trines kæreste).

Som supportere er det vores fornemste 
pligt at sørge for at holdet har det godt og 
får noget at spise, inden de skal bruge alle 
deres kræfter. Bundbrædderne får en gang 
gaffa så de ikke sejler rundt i båden, hvis den 
tager vand ind osv. osv. Midt om natten skal 
der laves pasta og kødsovs (uden løg så en 
vis herre ikke prutter for meget).

Derudover skal båden gøres klar og »trim-
mes« i pausen (dvs. tømmes for diverse ting 
og sager, efterses for fejl og mangler, samt 
lænses for evt. vand). 

Da holdet havde sat af fra broen, drog vi 
afsted til Rungsted Havn, hvor det er første 
mulighed for at få »kontakt« med holdet. I år 
var det dog svært, da de startede på et tids-
punkt der gjorde, at de passerede i mørke. 
Faktisk kunne man kun se en lysprik glide 
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Møg-irriterende, for så ved man jo ikke, om 
man har vundet eller hvad. Nå, men jeg får 
da sagt til tidtagerne at vores hold helt be-
stemt kommer ind kl. kvart i så de kan godt 
være klar. Denne gang var jeg dog lidt for 
rap i munden, for de kom ca. 10 minutter 
»for sent«. Endelig var det blevet så lyst, at vi 
kunne se, at det var de rigtige, vi heppede på 
– og det gjorde vi, både højt og inderligt. Vel 
i land går de rundt og damper! Søren satte 
sig på en bænk og dampen stod op fra hans 
skuldre. Da Asbjørn kommer ud fra roklub-
ben kan vi se at han også damper. Sjovt ser 
det ud. Efter en hurtig inspektion af tavlen 
kan vi se, at sølvet er i hus, og måske guld 
hvis ikke de sidste »gumpetunge« er ræser-
roere. Efter at roerene har sundet sig lidt og 
været i bad, får vi morgenmad efterfulgt af 
champagne og hjemmebag. Champagnen er 
en tradition, vi indførte for at fejre at holdet 
havde gennemført, men på det sidste har vi 
været så heldige at kunne skåle for medaljer 
og pokaler.

Så er det tid at sove! Vi kryber i 
soveposerne og forsøger at få noget 
søvn. Vist nok lykkedes det meget 
godt for de fl este, men personlig 
havde jeg svært ved at sove, før jeg 
vidste, om det var sølv eller guld, vi 
skulle fejre til festen om aftenen.

Efter nogle timer kommer der lyde 
fra Asbjørn og Kims telt. »Bjørnen« 
er vågnet. Som den pligtopfyldende 
supporter jeg er, spurgte jeg Asbjørn 
om der var noget han ville ha’. »Grill-
mad og en Thaipige til at danse på 
min ryg,« lød svaret. Ja hvad gør man 
så?? Thaipiger er en mangelvare i 

Nivå, men grillmad burde kunne skaffes. 
Det viste sig at være næsten lige så svært, 
da grillen på havnen havde et temmelig be-
grænset udbud. Ja, så var der ikke andet for, 
end at køre ned til centeret og opstøve en 
grillbar. Som sagt så gjort. Altså sad vi og 
proppede os med grillmad ikke så længe før 
vi skulle til festmiddag sammen med alle de 
andre deltagere. 

Festligt var det da guldmedaljerne blev 
hængt om halsen på de gæve gutter og po-
kalerne blev overrakt. 

Ja det blev til hele to pokaler, idet de også 
havde den bedste sammenlagte tid for Jysk 
Maraton og Karlebo Maraton. Hvordan 
fordeler man så pokalerne mellem to del-
tagende klubber? Efter noget sludren frem 
og tilbage blev det bestemt at MTU pokalen 
(den samlede) skal stå i Greve Roklub og 
Karlebo Pokalen skal stå i ARK. Der var jo 
hele fi re roere i båden! To greve-roere og 
to ARK-roere. (Asbjørn ror nemlig i begge 
klubber) 

Endnu en maraton-sæson er slut. Denne 
blev også Asbjørns sidste, da hans hofte nu 
er så slidt at det ikke er sjovt længere. Det 
er ingen skam at slutte på toppen. Fra os 
der har fulgt Jer i Alle årene skal her lyde et 
”godt gået”. Jeg håber virkelig at Kim fi nder 
et hold så han kan forstsætte sine meriter. 
Og Asbjørn er der forhåbentlig for os andre 
der vil forsøge at ro Karlebo Maraton til 
næste år. Kan man ønske sig en bedre chef-
træner, end én der har gjort det SÅ godt SÅ 
mange gange?
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AKTIVITETSPLAN 
februar–september 2009
Februar
Fredag 27. kl. 19 Fredagshyggebanko – arr.: Roklubbens Venner

Marts
Tirsdag 24. kl. 19 Greve Roklubs generalforsamling i klubhuset
Søndag 29. kl. 10 Generalforsamling i Roklubbens Venner (i klubhuset)

April  
Lørdag 4. kl. 15–18 Svømmeprøve i Greve Svømmehal
Søndag 5. kl. 9 Broopsætning, oprydning og rengøring før standerhejsn.
Søndag 5. kl. 13  Standerhejsning
Søndag 19. kl. 10–15 Åbent Hus arrangement 

Maj
16. og 17. kl. 9–16 Ro-skole – inrigger

Juni
13. og 14. kl. 9–16 Ro-skole – inrigger

Juli
Sønd. 5.–lørd. 11. Ungdoms Outriggerskole i Sorø
Sønd. 26.–lørd. 1.8. Ferielangtur (klubtur) – Limfjorden

August
Lørdag 8. Kanindåb og Havnedag (Mosede havn)
Lørdag 15.  Outriggerskole for voksne i Silkeborg

September
Lørdag 5. Outriggerskole for voksne i Næstved   

HUSK AT det ikke kun er disse datoer, at der sker noget i klubben. Der sker også 
en masse i klubben mandag til torsdag i sæsonen! 
Onsdag er klubaften i vinterhalvåret.
Greve Roklub, Mosede Havnevej 20 B, 2670 Greve, telf. 43 60 19 15

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. 


