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Da det i den lange, meget kolde periode 
her i vinter ikke har været muligt at holde 
rampen og broen ved roklubben fri for is, 
har det været nødvendigt at fi nde andre 
bademuligheder. 

Derfor er fi skekutteren »KEFF« blevet 
benyttet som »badeland«. Det har, også på 

Alternativ vinterbadning

grund af is i havnen, ikke kunnet lade sig 
gøre at komme ud og fi ske, men på denne 
måde er det alligevel lykkedes at fange nogle 
store (lækre) sild tre til fi re gange pr. uge. 
De holder sig jo altid lidt længere, når de 
er kølet lidt ned!

Keld Mortensen
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Nyt kajakreglement
Bestyrelsen har vedtaget et nyt kajakregle-
ment, der på enkelte punkter adskiller sig 
fra det gamle. For eksisterende GR medlem-
mer er den vigtigste ændring, at rutinerede 
K1’ere nu efter særlig aftale med kajakro-
chefen eller et andet bestyrelsesmedlem kan 
ro uden ledsager i lokalt rofarvand. Der-
udover er der nye regler for godkendelse af 
kajakroere, der er frigivet i andre klubber. 

Det nye reglement vil blive gjort tilgæn-
geligt i klubben senest i forbindelse med 
standerhejsningen og vil endvidere blive lagt 
ud på klubbens hjemmeside.

Kristian

Nye kajakker
Bestyrelsen har i 2010 indkøbt to nye be-
gynderkajakker af typerne CoastLine og 
Coast Runner for de penge, som klubbens 
salg af klubbens tidligere polokajakker ind-
bragte. 

Typen CoastLine udgør en meget stabil 
kystkajak, der er mindre tung at ro end en 
fuldblods havkajak. Kajakken er rummelig 
og ideel for de som vil have en meget stabil 
og rimelig hurtig kajak. CoastRunner kajak-
ken har stort set samme design som Coast-
Line, men er lidt smallere og hurtigere. 

Begge kajakker er designet af Bjørn Jo-
hansen og er bygget i Danmark. Vi håber, 
at kajakkerne vil blive brugt fl ittigt i den 
nye sæson og i årene, der kommer. Der er i 
2010 budgetteret med indkøb af i alt tre nye 
kajakker til 11.000 kr. pr. stk. Bestyrelsen 
foreslår, at der købes endnu en CoastLine 
kajak eller en decideret havkajak – alt efter 
hvad klubbens aktive medlemmer efter-
spørger. 

Kristian
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Generalforsamling i 
Roklubbens Venner
Vennernes generalforsamling fi nder sted i 
klubhuset søndag den 18. april kl. 10.30. 
Dagsorden ifl g. vedtægterne.

Bagefter er der lidt at spise. Tilmelding 
senest den 14. april til Jørgen Glindø, telf. 
43 90 31 09 eller en anden fra bestyrel-
sen.

Generalforsamling
i Greve Roklub
Der indkaldes til ordinær generalforsamling 
i klubhuset på Mosede Havn tirsdag den 
23. marts 2010 kl. 19.00. Dagsorden ifølge 
vedtægterne.

Forslag, der ønskes behandlet på gene-
ralforsamlingen, skal være indleveret 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

Fredagshyggebanko
Fredag den 26. februar (i uge 8 er der ingen 
svømning) holder »Vennerne« bankospil kl. 
19.00.

Hvor? I Greve Roklubs lokaler for med-
lemmer med pårørende.

Én plade koster 20 kr. og tre stk. for 50 
kr. med mange gode, sjove og hyggelige 
præmier.

Som tidligere år vil der være kaffe/te 
og kage samt hyggelig samvær efter de 10 
spil.

På vegne af Greve Roklubs Venner:
Randi

Byggetilladelse
Som mange af jer ved, går klubben med 
tanker om at udvide klubhuset, således at 
vi kan få plads til de nye aktiviteter, vi gerne 
vil have. Det drejer sig om et større moti-
onsrum, en større bådehal og et værksted 
adskilt fra bådhallen.

Udvidelsen består i en forlængelse, ud 
mod broen, på 10 m af de to bådehaller, 
samt en ekstra bygning parallel med hal-
lerne ind mod land. Det nye motionsrum 
bliver en del af den hal, hvor nu kajakkerne 
er, og den ekstra bygning, som skal huse 
værkstedet, er på 20 m x 4 m. Alle tre byg-
ninger får rulleporte. Den totale udvidelse 

Standerhejsning
Lørdag den 27. marts hejser vi standeren 
og byder velkommen til rosæsonen 2010. 

Bemærk at standerhejsningen i år ligger 
på en lørdag, det skyldes at vi gerne vil holde 
en fest bagefter for at markere sæsonens be-
gyndelse.

Vi mødes kl. 13.00 og begynder med at 
spise frokost. Bagefter går vi i gang med 
klargøring af materiel og lokaler. Efter klar-
gøringen hejser vi standeren kl. 17.00.

Standerhejsningsfest
Kom og vær med til årets første fest i Greve 
Roklub!

Lørdag den 27. marts kl. 19.00 mødes vi 
i klubben for at hygge os med dejlig mad 
og gode kammerater. Prisen for middagen 
bliver ca. 100,- til 120,- pr. person. 

Tilmelding til spisning nødvendig! Meld 
dig til på hjemmesiden, mail til Susanne 
eller på opslag i roklubben. 

er på ca. 165 m2, svarende til ca. 75 % af 
det nuværende bebyggede areal. Nu vi er i 
gang, har vi talt om at slå køkkenet sammen 
med det lille opbevaringsrum.

Ansøgning om en byggetilladelse blev 
indsendt i juni sidste år og tilladelsen kom 
i januar i år. Nu er der tilbage at skaffe penge 
til udvidelsen (ca. 1.000.000 kr.). Klubbens 
sponsorgruppe er i fuld gang.

Mogens Ellegaard
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Børneattester er lovpligtige og på general-
forsamlingen i 2008 blev det vedtaget, at 
Greve Roklub skulle indhente sådanne fra 
alle styrmænd, K1’ere og K2’ere – og det er 
stort set alle, som har returneret attesterne 
i underskrevet stand.

Alle nye, og dem som endnu ikke har un-
derskrevet en sådan attest, vil jeg bede om 
at kontakte enten kortturs- /kajakrochefen 
eller undertegnede, for at få den tilsendt.

Til orientering et uddrag af bekendtgørel-
sen fra Det Centrale Kriminalregister:

Paragraf 36. Rigspolitichefen kan efter 
begæring til brug for ansættelse eller beskæf-
tigelse af personer, der som led i ansættelsen 
eller beskæftigelsen har en direkte kontakt 
med børn under 15 år, videregive oplysnin-
ger fra efterforskningsdelen om afgørelser, 
som er eller har været optaget i afgørelses-
delen, og som omfatter overtrædelse af straf-
felovens § 222, §222, jf §§ 224, 224 og 225, 
og § 235 samt om overtrædelse af §§ 210 og 
232, hvis forholdet er begået mod et barn 
under 15 år.

Stk. 2. Videregivelse af oplysninger efter 

Kære alle! Så skal bådene sættes i stand til 
den kommende sæson.

Vi mødes i klubben lørdag kl. 8.00 til en 
bid morgenmad, hvor der bliver forklaret 
hvilke både der skal laves og hvordan. 

Materiel-weekend 13.–14. marts
Ca. kl. 9 begynder vi i bådehallen – de 

der vil sove længe og spiser hjemmefra, er 
velkommen til at komme, når de er stået 
op. Ca. kl. 12 spiser vi frokost, og vi slutter 
dagen ca. kl. 15 – og programmet er det 
samme for søndag.

GRs både håber, at mange har mulighed 
for at deltage denne weekend for at nusse 
og pleje dem...

Der kræves ingen særlige evner for at 
hjælpe til. Vi kan bruge alle – lige fra møbel-
snedkere, malere og fi nmekanikere til folk 
der »bare« kan svinge et stykke sandpapir 
og lave kaffe.

Med venlig hilsen
Jeres materielforvalter Asbjørn

PS: Tilmelding ikke nødvendig, men af 
hensyn til frokosten er det en god ide at 
fortælle, man kommer.

stk. 1 kan kun ske efter samtykke fra den, 
oplysningerne angår. Paragraf 16, stk. 2 og 
3, fi nder tilsvarende anvendelse. 

Stk. 3. I forbindelse med Rigspolitiche-
fens videregivelse af oplysninger efter stk. 
1 skal det tydeligt fremgå, at en uberettiget 
videregivelse af oplysningerne kan straffes.

Stk. 4. Ved fremsættelse af begæring om 
videregivelse af oplysninger efter stk. 1 skal 
den af Rigspolitichefen udformede blanket 
til rekvisition af særlige oplysninger fra Det 
Centrale Kriminalregister anvendes.

Stk. 5. Ved skriftlig henvendelse til Rigs-
politichefen kan en person få meddelelse 
om oplysninger, der er videregivet om den 
pågældende efter stk. 1.

Lene

Børneattester

Klubferielangtur
Årets klubtur går til området omkring Syd-
sjælland og Lolland. Vi skal besøge Band-
holm Roklub og evt. Knuthenborg, se Femø 
eller Vejrø og hilse på sæler ved Masnedø.

Foreløbig er der tre forskellige perioder i 
spil, den uge der har fl est tilmeldte 17. maj 
bliver valgt. Se aktivitetslisten på bagsiden.
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Åbent hus i 
roklubben

  
Lørdag den 10. 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

Fredag den 8. januar kl. 19 startede svøm-
ningen igen efter juleferien. Det foregår i 
svømmesalen på Tjørnelyskolen fra 19.00 til 
20.00. Dørene er åbne fra kl. 18.45 og bli-
ver låst 19.00, så uvedkommende ikke kan 
komme ind på skolen og være kreative. 

Indgangene til damer og herrer befi nder 
sig på højre side af skolen, næstsidste dør 
er til damerne, sidste dør (for enden af byg-
ningen) er til herrerne.

Der er en lille parkeringsplads ud for 
disse døre. Man skal blot køre hen ad Lil-

levangsvej til man når til en lille vej, der hed-
der Tjørnelyparken, til venstre for enden af 
denne vej er parkeringspladsen. Og vandet 
er 30 grader varmt!

I hele februar og marts vil der være mu-
lighed for at tage svømmeprøven på de al-
mindelige svømmeaftener. Vi har veste klar. 
Bassinet er simpelthen for lille til, at vi alle 
kan tage svømmeprøve på samme tid!

Sidste chance er den 26. marts.
Vi ses.

Vandy 

Svømning på Tjørnelyskolen

Kursus for nye roere
Roskole 1+2: 24/4–25/4 og 8/5–9/5 
Vi mødes til morgenkaffe og rundstykker i 
klubben lørdag kl. 09.00. Vi får lidt at vide 
om roklubben og roning, derefter gennem-
går vi bådene og så skulle vi gerne på vandet 
og øve lidt roning inden frokost.

Efter frokost går vi i bådene igen og ser 
om vi kan huske noget af det vi lærte om 
formiddagen.

Dagen slutter ca. kl. 16. Om søndagen 
mødes vi også til morgenkaffe kl. 09.00, 
men derefter ror vi langs kysten til et sted, 
hvor vi går i land og spiser frokost. Vi er 
tilbage i klubben, så vi kan slutte dagen ca. 
kl. 16.

Man skal huske madpakke begge dage, 
kaffe og vand giver klubben. Man skal have 
tøj med/på, som man kan røre sig i og holde 
varmen (regnjakke), hvis der skulle komme 
en lille byge.

Man ror i gummisko/kondisko, ikke noget 
med en bred hæl, den passer ikke til bådens 
fodplade.

Kurset koster kr. 500,00 som man skal 
betale om lørdagen.

Tilmelding til roskole er nødvendig for 
planlægning af antal instruktører, man 
kan tilmelde sig ved vores ÅBENT HUS 
arrangement den 10. april mellem 10-15. 
(Gratis kaffe og kage), eller ring på telefon 
43 90 97 80, Susanne Pedersen, eller mail: 
susanne.pedersen@ishoejby.dk 
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De fl este af jer har sikkert hørt, at Kim, 
Asbjørn og Søren (ARK) sidste sommer tog 
afsted til Prag for at ro hjem. Jeg har lovet at 
lægge de meddelelser ind på hjemmesiden 
som de sender hjem til mig.

I grove træk kan jeg starte med at oplyse 
at jeg, Kim, Asbjørn og Søren skal køre 
turen til Prag med bådtraileren. Palle og 
Nicolai kommer så ned med fl y søndag og 
holder ferie sammen med mig, før vi sætter 
kursen hjemad med traileren. 

Jeg vil prøve at holde denne historie i dag-
bogs-form, så godt som jeg kan sortere de 
oplysninger jeg har fået.

Fredag den 3/7:
Vi mødes i Greve Roklub for at læsse båden 
på traileren og klemme så meget bagage som 
muligt ind i bilen. Det er ARK der læg-
ger trailer til og Palle, der har stillet bil til 
rådighed.

Kl. ca. 22.30 er der afgang fra Greve Ro-
klub, da vi skal med en færge kl. 2.00 fra 
Gedser. Nogle er mere trætte end andre og 
vi er helt enige om at tage skift, således at 
der hele tiden er én vågen person ved siden 
af chaufføren, så kan de to andre sidde på 
bagsædet og hvile/sove så de er friske til at 
køre senere. 

Lørdag den 4/7:
Vi når færgen i god tid og indtager de med-
bragte sandwich stående omkring bådspid-
sen som fungerede fi nt som bord. På færgen 
forsøger vi, så godt vi kan, at få noget søvn, 
og Søren er vist den mest succesfulde hvad 
det angår. Turen fra Rostock går ganske glat, 
ikke mange biler på vejene, trods det at fe-
rietiden er begyndt både i Skandinavien og 
fl ere tyske stater. Vi møder ikke mange biler 
før vi når omkring Berlin. Til gengæld bliver 
det en meget varm dag (tak til Palle der lige 
havde fået efterset aircondition-anlægget i 
sin bil).

Vi når frem til Prag ret svedige og bliver 
indlogeret på et pragtfuldt sted kaldet »Auto 

Camp Trojska«, hvor vi i forvejen har booket 
et værelse til fi re personer med eget bad 
og toilet. Værtinden, Jolana, har lidt svært 
ved at forstå, at vi ikke er familie, når nu 
vi skal dele værelse, og jeg har lidt svært 
ved at forklare hende at gutterne skal af-
sted næste morgen (og oven i købet ro hele 
vejen til København i den medbragte båd), 
og så bliver afl øst af to andre personer på 
værelset. Da trailer og bil er parkeret på de 
anviste pladser, besigtiger vi værelset. Det 
viser sig at være over al forventning; mas-
ser af plads og gode senge. Vi bombarderer 
værelset med bagage (vi har også bagage for 
Nicolai og Palle, så det er temmelig meget), 
og kører så en tur rundt i området for at 
fi nde en egnet søsætningsplads. Det fi nder 
vi ikke langt væk og så kan roen sænke sig 
over de herrer. Nu er det bare at vente på 
at det skal blive søndag, så de kan komme 
på vandet. 

Vi er enige om, at når nu vi har en halv 
dag, så skal vi lige en smuttur ind til byen og 
lege turister og spise noget aftensmad. Ba-
deværelset bruges fl ittigt så vi ikke længere 
lugter af gnu, og så er vi klar. Så sker det, 
som ikke skulle ske: det begynder selvfølge-
lig at regne. Ikke bare regn, men skybrud. 
Tjah, så kan vi jo lægge os på hver sin seng 
og vente på det går over. Og det gør vi så. 
Og falder selvfølgelig i søvn alle mand. Da 
vi kommer til live igen er det igen vejr til at 
gå ud, så vi tager sporvognen ind til byen 
og leger turister og spise god gammeldags 
tjekkisk bondekost. 

Søndag 5/7:
Vi står tidligt op og slæber bagage ned i 
bilen, gør båden så meget klar vi kan, mens 
den ligger på traileren og venter på at klok-
ken skal blive otte, så vi kan få morgen-
mad. Efter morgenmaden kører vi ned til 
fl oden og læsser bagagen af og sætter båden 
i vandet, og så kører Asbjørn med tilbage 
og parkerer traileren for mig (Jeg er IKKE 
trailer-bakke-specialist), hvorefter vi drøner 
afsted tilbage til fl oden, hvor Kim og Søren 

Prag – København i inrigger 
af Susanne Pedersen
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i mellemtiden er begyndt at slæbe tasker 
+ diverse ned til båden. Båden bliver fyldt 
med bagage (godt og vel endda), og dren-
gene går om bord. Der står jeg så tilbage og 
ville egentlig hellere have siddet i båden. Jeg 
vinker farvel, ønsker god tur og tager bil-
leder, og væk er de. Medstrøm og fi nt vejr 
så alt tegner godt.

Kl. 15.41 sms fra Asbjørn: »Kom godt på 
vandet. Har roet 26 km, højeste hastighed 
20 km i timen. Så to timer på vandet og tre 
timer med at bære båd over sluser.«

Det viste sig at sluserne var lukket, så 
der var ikke andre muligheder en at bære 
båden over.

Mandag 6/7:
Kl. 6.30 sms fra Asbjørn: »Venter på at 
komme gennem sluse nr. 6 og håber at nå 
Tyskland i dag.«

Kl. 12.00 sms fra Asbjørn: »Har roet små 
40 km siden morgenmaden, og mangler kun 
én sluse. Regner med at sove i Tyskland.«

Kl. 20.28 sms fra Asbjørn: »I dag har vi 
passeret fem sluser og tilbagelagt 105 km. Vi 
er nu i Tyskland. Vi har fundet et gæstgiveri 
med BAD, mad og morgenmad.«

Tirsdag 7/7:
Kl. 16.30 sms fra Asbjørn: »Dagens kaffe-
pause taget på en Biergarten med båden i 
baggrunden.«

Onsdag 8/7: 
Kl. 9.56 sms fra Asbjørn: »Hej hvornår ville 
I være oppe i Tyskland? Vi har nu roet 300 
km i alt.«

Kl. 21.10 sms fra Asbjørn: »I dag har vi 
roet 107 km og regner med at nå Magde-

burg i morgen. Landskabet har været fl adt 
med marker og diger. Og megen vind, mod-
vind.«

Torsdag 9/7: Palle Nicolai og jeg kører 
efter morgenmaden mod Tyskland, hvor vi 
skal møde roerne sådan ca. omkring Mag-
deburg. Mere ved vi endnu ikke, men det 
kommer nok. 

Undervejs kommer der sms, med ind-
købs-/ønskeliste. Mest iøjnefaldende er nok 
ønsker om jordbærtærte og massage! I for-
vejen har vi medbragt tre liter dybfrossen 
mælk, så køletasken stadig kan holde sig 
kold et stykke vej endnu. 

Vi fi nder et indkøbscenter og begynder at 
shoppe. Vi mener vi har god tid og skynder 
os ikke, men midt i det hele sender Asbjørn 
besked at nu er de ved roklubben i Magde-
burg, så vi får travlt med at fi nde dem.

Klubben ser imidlertid temmelig lukket 
og forladt ud, men når man kigger ud over 
vandet, kan man se outriggere gå på vandet 
ovre på den anden side hvor der er en us-
sel lille fl ydebro. Lidt hovedrystende kører 
vi derover: Det er en ø midt i Elben som 
faktisk er én stor park og rekreativt område. 
Faktisk er Asbjørn nødt til at løbe os i møde, 
før vi overhovedet kan fi nde klubben.

Fredag 10/7:
Kl. 17.53 sms fra Asbjørn: »Vi har rundet 
de 100 km i dag og er 30 km fra Witten-
berge.« 

Jeg svarer tilbage, om de så ikke fortsæt-
ter, og svaret er såmænd: »Ja da, skal lige 
spise.«

Kl. 18.30 sms fra Asbjørn: »Vi har lige 

Overnatning ved et km-skilt i Sydtyskland.

Kim og Søren nyder en sydtysk solskinsdag.
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roet forbi Havelland! Vandstanden er et par 
meter over det daglige, men det har bare 
gjort det nemmere: Vi ror bare ind på græs-
set og stiger ud. Strømmen er også dejligt 
stærk!«

Kl. 22 sms fra Asbjørn: »Ca. 15 km før 
Wittenberge, og regnvejret er nået til Tysk-
land!«

Kl. 22.52 sms fra Asbjørn: »Overnatning 
i et fåreskur – sikke noget lort. Godt jeg er 
fuld; savner min seng.«

Lørdag 11/7:
Kl. 17.45: »Kage-testeren (Søren) slår til 
igen...

– Men det er nok også tiltrængt efter at 
have roet 704 km på syv dage. 

Båden er nu nået til Bleckede, 50 km fra 
Hamborg.«

Kl. 22.21 sms fra Kim: »Nu går vi snart 
i seng efter 115 km. Er kommet inden for 
i hus i en lille havn. Med bad og varme! Vi 
lugtede lidt… Ca. 50 km fra Hamburg og 
nogenlunde friske.«

Søndag 12/7: ?? Jeg har ikke fået noget 
tekst den dag.

Mandag 13/7 kl. 16:
»Vi lever endnu, omend lidt mindre end 
før. Vi har nået den sydlige ende af Kieler-
kanalen og har nu haft regn for den 8. dag 
i træk. Har lige været en tur i Nordsøen, 
– når vi nu alligevel kom forbi, og der var 
havblik....« 

Onsdag 15/7: 
Jeg blev ringet op af Marie fra ARK, som 
beklager at hun ikke kan komme og træne 
sammen med os tøser, da hun skal til Søn-
derborg. Sørens krop er blevet træt, og han 
vil gerne hjem, og Marie skal overtage hans 
plads i båden. Marie ønskes god tur og »hils 
drengene«.

Kims regntøj lå for langt væk under en pludselig 
voldsom byge, og så må man jo improvisere...

Tung trafi k nord for Hamburg. 
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Torsdag 16/7 kl. 23.30: 
Sms fra Kim: »Nu ligger vi i Assens. Læk-
kert sted. Vi købte tre øl, så nu er vi ret søv-
nige… Vi står op med solen for at nå langt 
før uvejret. Håber på Svendborg. Havde 
god medvind i dag og det var rart at vinke 
farvel til Jylland. Fik lækker pizza til aften 
– og endelig en Faxe Kondi efter næsten tre 
uger uden!« 

Fredag 17/7: 
Kl. 19.07: Asbjørn ringer for at få vejrmel-
ding for det næste døgn. De er nu i Få-
borg.

Lørdag 18/7: 
Kl. 16.57 sms fra Marie: »Vi er nu på Nord-
spidsen af Langeland i Lohals Havn.« 

Kl. 17.19: Asbjørn ringer og fortæller, at 
de er blæst inde i Lohals. Hvis de er rigtig 
heldige, er de i København (ARK) allerede 
tirsdag, men ellers onsdag.

Søndag 19/7: 
Kl.16.50 sms fra Vandy: »Bare til info, de 
nærmer sig Bandholm Roklub.«

Mandag 20/7: 
Asbjørn ringer fra Vordingborg Roklub. 
Det blæser for meget, og de vil gerne have 
nogle telefonnumre, så de kan komme in-
dendørs.

Tirsdag 21/7: 
Asbjørn ringer for at fortælle at de nu er 
50 km fra Greve og 72 km fra ARK. De 
passerer Stevns i nat og gør kun kort stop 
i Greve, før de fortsætter mod ARK, da de 
skal nå slusen, mens den er åben. 

Her er tre billeder fra »mellemlandingen« i Greve Roklub 
inden den aller sidste etape til ARK i Sydhavnen.
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Årets ferielangtur gik til Limfjordens my-
tiske vande. Allerede fra starten tegnede 
det til at blive en atypisk ferielangtur. Lise 
havde nemlig valgt at tage sin mand Søren 
med. Og han havde valgt at tage sin mopa-
båd, kammerat og hund med. Alt i alt var 
der roere til at fylde Greve og Gjeddesdal op: 
Ingrid, Lise, Annette, Mogens W, Helmut, 
Ole, Asbjørn og Kim.

En tidlig morgen drog følget mod det 
nordjyske – nærmere bestemt Skive Roklub, 
hvor vi blev venligt modtaget. Alle bådene 
blev hurtigt sat i vandet og pakket, for vi 
skulle hele vejen til Fur 
Bådelaug før der var 
mulighed for at over-
natte. Det varede ikke 
længe, før vi opdagede, 
hvor forskellig Limfjor-
den er fra Køge Bugt. Vi 
passerede fl ere østers-
farme og på Sundsøre 
ud for Hvalpsund kun-
ne vi tage billeder af 
sæler. Første dag på en 
langtur skal man altid 
lige sætte sig ind i ruti-
nen og lære hvor langt 
man kan ro pr. kage, 
derfor var der brug for 
en kage- og tissepause 
i Sundsøre Havn. Tus-

mørket nærmede sig, og med det ankom en 
solid natteregn, der sendte os hovedkulds 
ind i varmen og hyggen hos Fur Bådelaug 
en del kilometer længere fremme. Her fi k vi 
et solidt måltid og fejrede Kims fødselsdag 
med lagkage, sang og roerkaffe.

Dagen efter bød på uheldig blæst, men 
ellers fi n himmel, så det var bare med at 
komme afsted mens bølgerne og dagen var 
ung. Vinden kom fra æ west, hvilket gav 
anledning til en naturlig opsamlingspause i 
Nykøbing Mors, før vi skulle fortsætte mod 
Thisted; kravlende op langs Mors’ østside. 
Turen skulle også være en lakmustest på 
vores evne til at kæmpe os rundt om Mors’ 
nordspids. Og kæmpet blev der! Der var riv 
og rusk på Sallingsund den formiddag. Hver 
båd tog eget bestik af bølgerne og sled sig 
langsomt mod den fjerne kyst. Gjeddesdal 
tog lange, fl ade kryds, mens den mere liv-
lige Greve tog den mere lige på og hårdt. 
Der blev ikke skiftet meget på det kryds, og 
mange var våde, da vi endelig nåede i læ bag 
Mors og kunne begynde at lede efter NM 
Roklub. Under frokosten drøftede vi vej-
ret, ruten og erfaringerne fra formiddagen. 
Hvorefter turledelsen skrinlagde alle planer 
om at nå til Thisted. Til gengæld havde vi 

Klublangturen 2009
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i vandet ved broen. Vi håbede stadig på at 
ro videre næste dag...

Hvis vi troede vi havde set det værste, så 
var der stadig meget til gode. Dagen igennem 
høvlede vinden store bølger mod bolværket, 
blygrå skyer jog forbi på himlen og kastede 
hamrende stråler af bidskt vand mod for-
blæste fodgængere og hvinende, klaprende 
master. Det blev til enkelte gåture mellem 
bygerne og Kim og Asbjørn fi k fl øjet med 
en voldsomt underdimensioneret drage. 
Aftenen sluttede lidt fredeligere, hvorfor vi 
valgte at vove os hen til det store telt længere 
henne på havnen. Her var der jazzmusik og 
fadøl. God kombination efter en indelukket 
dag. GR holdt en gammel tradition i live ved 
at sætte gang i dansegulvet.

Løgstør er en herlig by, meeen det var 
jo ikke det vi var kommet for. Planen blev 
derfor ændret igen. Tre chauffører tog en 
taxa til Skive, hentede bilerne og trailere og 
kørte tilbage til Løgstør, hvor bådene blev 
øset tomme, hevet op af vandet og læsset på. 
Nu kunne vi køre hjemad mod GR, hvilket 
to biler – med indhold – dog valgte ikke 
at gøre. I stedet slog de et smut op forbi 
Aggersborg; en gammel vikingeborg i den 
kendte runde stil med volde omkring. I dag 
ses kun rester af voldene, men der var et 
usædvanligt interessant museum. Da nys-
gerrigheden således var stillet vendte også 
disse hårdføre, forblæste nationalhistorie-
dyrkere næsen hjemad.

Det endte med en mindeværdig ferielang-
tur med mere tryk på ferie end langtur. Vi 
trodsede til en vis grad vejret og havde en tur 
med god stemning, forunderligt farvand og 
lokalkolorit. Og der er stadig masser at se på 
ved Limfjordens utilregnelige vande.

Kim Boyborg

en hyggelig dag og aften i Nykøbing og NM 
Roklub. Der blev købt ind, badet i havet og 
Asbjørn fi k endda lånt sig til en sculler.

Efter sådan en slapperdag skulle der lidt 
gang i den, så sigtet blev stillet på Løgstør, 
med Nibe eller Aalborg som det endelige 
mål. Denne gang havde vi medvind, skiften-
de til sidevind, så turen var ikke så hård – og 
tegnede ret fredelig til at starte med. Der-
for tog vi den kønne (og lidt kortere) rute 
nord om Fur, hvor man kan se moler-klin-
terne tårne sig op. Ikke så majestætisk eller 
blændende som Møn og Stevns men stadig 
imponerende fl otte. Vores frokostpause nær 
spidsen af Fur blev brudt op af friske vind-
pust, der borgede for en teknisk krævende 
passage over det brede farvand syd om Livø. 
Det viste sig at holde stik, vi var i hvert fald 
glade for vores store samlede erfaring på de 
vilde vover. Halvvejs over var der ikke mange 
smil i bådene, men ængstelsen lod sig ikke 
mærke i roernes indsats, begge robåde og 
mopaen fi k trukket sig ind til pause i Røn-
bjerg. Her blev der hvilet og spist inden vi 
satte kursen nordpå mod Løgstør. Denne 
retning var ikke så hård vindmæssigt, og 
det lave vand tog de værste bølger. Dette 
til trods var vi dog lettede over at komme 
ind i Løgstør Roklub hen på aftenen. Der 
var ikke plads til bådene, så de fi k lov at ligge 
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AKTIVITETSPLAN 
februar–august 2010
Februar
Fredag 26. kl. 19 Fredagshyggebanko – arr.: Roklubbens Venner

Marts
13. og 14. kl. 9–15 Istandsættelse af både (Morgenmad kl. 8, arbejde kl. 9)
Tirsdag 23. kl. 19 Greve Roklubs generalforsamling i klubhuset
Fredag 26. kl. 19 Sidste chance for afl æggelse af svømmeprøve
Lørdag 27. kl. 13 Broopsætning, oprydning og rengøring før standerhejsn.
Lørdag 27. kl. 17 Standerhejsning, derefter fest kl. 19 (tilmelding nødv.)

April  
Lørdag 10. kl. 10–15 Åbent Hus arrangement
Søndag 18. kl. 10.30 Generalforsamling i Roklubbens Venner (i klubhuset)
24. og 25. kl. 9–16 Ro-skole 1 – inrigger 
Maj
8. og 9. kl. 9–16 Ro-skole 2 – inrigger

Juli
4.–9. Ferielangtur: Forslag 1 (Se klubbens hjemmeside)
11.–17. UngdomsOutriggerskole i Hadsund
18.–23. Ferielangtur: Forslag 2 (Se klubbens hjemmeside)
25.–31. Ungdomslandslejr i Præstø   

August
8.–13. Ferielangtur: Forslag 3 (Se klubbens hjemmeside)
Lørdag 14. Kanindåb & Havnedag (Tidspunkter offentliggøres senere)
   
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! 
Tirsdag 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. 


