
1 
 

   

 

 

 

 

Jubilæumsskrift for 

Greve Roklub 50 år 
Greve Roklub blev stiftet 23. februar 1972. Vi har derfor klippet i klubblade og 

andre publikationer for at beskrive forløbet i klubbens første 50 år. 

Det er ikke muligt at få alle begivenheder med, men udsnittet giver et godt 

indtryk af hvad der er foregået og at der er tale om en klub som har haft og 

stadig har masser af aktivitet.  

Hvis der er interesse for at få flere oplysninger kan man kontakte gamle 

medlemmer og få flere gode historier om livet i Greve Roklub. 

Jens Revall 

Formand 
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De første år var med stor pionerånd og noget primitive forhd, 

sammenlignet med det man normalt forbinder med rosporten, men det 

fungerede ganske godt trods det. Her er nogle udklip fra aviserne: 
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Det næste klip er fra GR-Nyt april 1982, hvor der blev lavet en 

beskrivelse af de første 10 i roklubben. 
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Der var også en beskrivelse af klubhusets tilblivelse i GR-Nyt april 

1982 
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Dette billede fra byggeriet fra Sydkysten 24/7-74 viser, som det kan 

ses, at der blev arbejdet hårdt af medlemmerne med at bygge den 

platform som klubhuset står på: 

  

Dette klip fra GR-Nyt august 1980, giver stof til eftertanke om hvordan 

vi skal foretage styrmandsskift på roturen: 
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Her følger en beretning fra klubbens fest i forbindelse med 10-års 

jubilæet:
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I GR-Nyt september 1979 kunne man læse Pauls oplevelser ved roning 

i Greve Roklub, samt lære af hans gode forslag på løsning af 

problemerne: 
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I GR-Nyt september 1988 blev det kundgjort at Greve Roklub, fuldt 

fortjent, fik sit første æresmedlem Paul Prescott: 
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I GR-Nyt juli 1991 finder vi en beretning om en særdeles hyggelig og 

særpræget klubaften: 
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Og i GR-Nyt maj 1991 blev et nyt spisested introduceret. Det har vi 

heldigvis fået igen med vores dejlige klubaftener: 
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Fra det skrift der blev lavet ved 25 års jubilæet er der et klip som viser 

noget af det liv der var dengang: 
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I GR Nyt april 1997 kunne vi finde en liste over de mange gaver 

klubben modtog ved 25 års jubilæet.  
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Der var også et referat fra den fest der blev holdt: 

 

Her er en hyldest til roklubben som tydeligt viser hvad GR har og forhåbentlig stadig 

betyder for mange medlemer: 
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I GR-Nyt juli 1999 findes denne beretning om en langtur som de unge 

tog på egen hånd: 
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Og i GR-Nyt oktober 2000 kunne man læse om endnu en tur som 

ungdomsroerne var på: 
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I GR-Nyt juli 2000 er denne beretning om en rotur i forbindelse med 

indvielsen af Øresundsbroen: 
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Som det ses i GR-Nyt december 2001 var der gang i langturene. Her er 

en beretning fra en tur til Sydfrankrig: 
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Der har altid været godt gang i morgenroningen selvom det for nogle 

kunne være noget af en prøvelse, som det ses i GR-Nyt marts 2002: 
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GR-Nyt beretter i januar 2004 om kajakroernes vilde tur/kursus i 

Sverige, hvor det blev testet at ro i mere vildt vand end vi normalt er 

vant til: 
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I GR-Nyt september 2004 kunne der berettes om 6 gæve Greve roeres 

indsats i langdistance kaproning: 
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Det var ikke kun på vandet at der var aktivitet i Greve Roklub, som det 

fremgår af GR-Nyt oktober 2006, blev der også lagt energi andre 

steder for at tjene penge til klubbens arbejde: 
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Der blev dog også tid til at ro en smule, jfr. endnu et klip fra GR-Nyt 

oktober 2006: 
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I GR-Nyt fra december 2007 er der endnu en beretning om 

morgenroningens glæder. Som det kan ses var der mange 

morgenfriske medlemmer i rosæsonen 2007: 
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I samme GR-Nyt fra december 2007 kunne man læse at vores stærke 

unge roere i den grad gjorde sig gældende i maraton kaproningerne. 

Det var så godt at de samlet vandt DM i maraton. 
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Der var også store resultater når der blev konkurreret i ergometer. I 

GR-Nyt april 2008 er der en beretning om Asbjørns triumf ved DM i 

ergometerroning i Kerteminde, samt om afhentning af vores nye 4-

årers inrigger ”Gjeddesdal” i Vejle:
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I GR-Nyt februar 2010 er der en beretning om en lidt speciel langtur 

som Kim og Asbjørn gennemførte sammen med en roer fra ARK: 
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I samme GR-Nyt kunne man læse om en af de seneste aktiviteter, 

nemlig vinterbadning, dog på en lidt anderledes måde end sædvanligt: 

 

 

Dette er det sidste GR-Nyt så derfor er de følgende beretninger med 

kilde fra Facebook gruppen Greve Roklub vi er medlemmer, 

årsberetninger og nyhedsbrevet Nyt fra Greve Roklub. 
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Fra Greve Roklubs Facebook side følger nogle stemningsbilleder 

Først af den traditionelle kanindåb i august 2011, hvor de nye roere bliver 

døbt. Det ser værre ud end det er. 

 

 

Dernæst hvor Asbjørn fik guld ved Copenhagen Harbour Race 13/10-2012 

 

 

Ved en anden tradition Skt. Hans 2013 ser vi billeder hvor bådene er ude på 

vandet for at se på de mange bål at det storslåede fyrværkeri ved Mosede 

Fortet.  
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Ved samme lejlighed blev der også taget afsked med Asbjørn Adsersen som 

flyttede og derfor valgte at ophøre som aktivt medlem i Greve Roklub. Som det 

fremgår af nogle af de tidligere klip, samt af ro statistikken har Asbjørn 

gennem en periode på 11 år i den grad været med til at præge aktiviteterne i 

roklubben. 

 

 

Afsked med to både i 2016: 

Vi sagde farvel til vores 2 gamle glasfiberbåde Tune og Hundige fik i marts 
2016, hvor de blev sendt til middelhavet i Grækenland for at nyde deres otium. 

Her vil den "Danske" Tolo Roklub tage sig godt af dem. Vi ønsker bådene en 
god tur og alt lykke til. 

 

 

Udover en god pris for bådene kvitterede Tolo Roklub med et par kasser græsk 

rødvin til vores standerhejsning. Tune var den første helt nye båd vi fik i 

roklubben i 1976. Hundige købte vi lettere brugt i 1980. 

 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=10205474662882531&set=gm.10153825635420266&__cft__%5b0%5d=AZUVeug4eG1g6T9nD2-YJzOfvaHxqGf9Uk98gP7EObWGYAG4uwrpSpxChSyq2MOkwlhSdxzSfU80L2y8oksnq4u3gvIc6maMvJyfeH_w6ixUswgl-ioBUBdTCxckFuCG_10Tke_-fMTA5c_CJAVS9LVyPWgA511XQkb4ziLHxI467J724mGdkKYkIPYuZlAF-iM&__tn__=EH-R
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Kajakhotel i 2017: 

For at tiltrække flere medlemmer investerede roklubben i en 40 fods container 

som blev omdannet til et kajakhotel. Her kan medlemmer med deres egen 

kajak have den liggende tæt på vandet i stedet for hjemme i carporten.  

Nye redningsveste: 

I 2018 modtog vi støtte fra Trygfonden til at skifte de gamle redningsveste ud 

med nye selvoppustelige redningsveste. De er udviklet så det er muligt at have 

dem på under roningen, så vi dermed øger sikkerheden på vandet. 

 

 

Beretning fra en langtur til Garderhøj i oktober 2018: 
 

Årets formodentlig sidste langtur blev søsat med meget kort varsel i 
forventning om et fantastisk dejligt ro vejr, hvilket så sandelig blev opfyldt 

fuldt og helt. 
 

Grundet det korte varsel var Ishøj roklub også inviteret og vi var således 
Anne-Marie, Lisbeth og Villy fra IR samt Lise, Ingrid og undertegnede fra GR.  

Kl. 9:45 var vi fremme ved Køge roklub hvor Kurt modtog os og overdrog os 

klubbens nøgler samt to udmærkede to’ere med tilhørende grej og flag. 
 

Allerede kl. 10.10 stævnede vi afsted mod Garderhøj gennem “hullet” i den 
sydlige mole. Vejret var herligt med sol og højt til loftet, vinden sydlig 3 ms. 

Perfekt ro vejr. Vi havde blandet kortene lidt og med nye roere i bådene var 
der jo rigeligt at tale om undervejs. 

 
Kyststrækningen er meget smuk hele vejen med både mange flotte villaer og 

mere ydmyge sommerhuse, alle velsignet med en formidabel udsigt. Undervejs 
mødte vi 3-4 meget lange flydebundgarn som vi måtte helt tæt på kysten for 

at komme indenom. 
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Vel fremme i Garderhøj havn, gennem den trange indsejling, lagde vi til inderst 

i naturhavnen, hvor vi kunne nyde vores medbragte klemmer mm. i fred og ro 
under såvel bekvemme som smukke omgivelser. 

 
Således vederkvægede gjorde vi os klar til at ro tilbage ved 13-tiden. Vi nåede 

dog lige at takke en venligboer (venlig indfødt) for lån af det smukke sted. 
Turen tilbage gik lidt raskere i medvind- og sø, så vi have tid til at ro en tur 

gennem Køge å havn til Brogade, en dejlig lille afstikker til glæde for os alle, 

især de af os, der aldrig havde være der før. 
 

Tilbage i Køge roklub ordnede vi både, ryddede op og låste efter os. Retur i GR 
kl. 16 som planlagt, efter en usædvanlig dejlig tur i fantastisk efterårsvejr.  

Samlet distance 24 km. Næste år forventes en lignende tur at gå til Bøgeskov 
havn. 

Jens Kragh Petersen 
 

 

 

Bådebro 

Vi har siden 1994, hvor Mosede Havn udvidede deres landareal mod nord, haft 

en bådebro som lå ubeskyttet og som har givet os mange vanskeligheder når 

vinden har været i den forkerte retning. 

Den har, selvom den blev taget ned i vinterhalvåret, været udsat for storm og 

is og været ødelagt, så der skulle foretages reparationer af vores dygtige 

medlemmer.  

 
Det fremgår tydeligt af dette indslag på Facebook fra 7/4-2014: 

”Mandagsholdet har været ude og fjerne 1.2 tons tang fra broen og der er 
stadig ca. 500 kg. tilbage på broen. 

 
Problemet er lidt at det er vindstille og ingen strøm i vandet samt lavvande.  
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Det betyder at tangen som vi har skovlet væk ligger som en tæt suppe rundt 

om broen og driver sandsynligvis ikke væk løbet af natten. 
 

Det er her til aften ikke muligt at få en båd i vandet fra broen. 
Vi har dog fjernet nok tang på broens styrbord side, så hvis man vil fjerne 400 

kg. tang fra bådvognen, når man skal havde den op igen, så er det muligt at 
komme til vandet.” 
 
 

 

 

 
Året efter var strømmen så kraftig at den flyttede sand ind over brobene i 

løbet af vinteren så det ikke var muligt at finde de yderste da broen skulle 
sættes op igen til standerhejsningen. 

 
Vi var så heldige omkring juletid i december 2016 at få hjælp af stormen Urd 

der havde flyttet al vandet væk, så området omkring broen var tørlagt. Det 
medførte følgende opslag til medlemmerne: 

 

”Hej med rorere 
Her er en opgave til de morgenfriske og som vil være med til at sikre at vi kan 

få broen op til standerhejsning. 
 

Stormen URD har gjort at vandstanden falder tilpas langt til at vi kan grave 
sandbunden fri.  

 
Dette betyder at Kim og jeg står tidligt op og vi kan godt bruge et par friske 

hænder til at hjælpe. 
 

Vi mødes kl. 0500. Medbring en skovl og passende tøj. 
Kontakt Allan på 31133198 hvis du vil hjælpe. Kl. 0700 kommer Henriette forbi 

med morgenbrød.” 
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Og lidt senere kunne de som ikke var så morgenfriske læse: 

 
”Godmorgen kære medlemmer, takket være stormen Urd og 5 friske gravefolk, 

lykkedes det at grave ned i sandet og finde de forsvundne broben.  

Så krydser vi fingre for at en evt. isvinter ikke vil ødelægge broen igen.” 
 

 

I marts 2018 var uheldet atter ude. Vi havde rejst broen op af vandet, så den 

kunne være klar til standerhejsningen, da der kom en periode med megen 

kulde og is efterfulgt at en kraftig storm fra Nordøst. Det bevirkede at broen 

atter brød helt sammen.  

Vi måtte nu erkende at det ikke var muligt at reparere meget mere på broen, 

hvorfor vi gik i gang med at få konstrueret en ny bro og ikke mindst skaffe de 

kr. 140.000,00 der skulle til for at betale for den.  

Det lykkedes med støtte fra Friluftsrådet, Greve Kommune og Roklubbens 

Venner at skaffe pengene og til standerhejsningen i 2019 kunne vi tage en ny 

og mere robust bådebro i brug. Vi må desværre stadig leve med at den ligger 

ud i ubeskyttet farvand, men den er der og den virker. 
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Udviklingsprojekt: 

Med støtte fra DIF startede bestyrelsen et udviklingsprojekt med konsulent 
støtte fra DFfR. Formålet var at tiltrække og fastholde flere nye medlemmer til 

klubben.  
 

Det førte til følgende vision for Greve Roklub: 

 

Greve Roklub er samlingssted for flere generationer, hvor der er: 

o Alsidig motion 
o Socialt samvær 

o Naturoplevelser 
o Ungdomsliv 

o Stort engagement 

o Højt aktivitetsniveau. 

Processen og indsatsen fra en kerne af aktive medlemmer, har medført en stor 
tilgang af mange nye aktive medlemmer, samt til et mere varieret tilbud til 

medlemmerne både sommer og vinter. 
 

Årets idrætsforening: 
Greve Roklub var i 2019 og 2021 nomineret til at være årets idrætsforening i 

Greve Kommune. Vi blev desværre ikke kåret nogle af gangene, men vi syntes 
selv at vi kan være stolte over at være blandt de tre foreninger der kom på 

tale til at være årets idrætsforening. Vi ser det som en anerkendelse af at den 

måde vi i Greve Roklub griber det an på er det rigtige, hvilket jo også kommer 
til udtryk ved den voksende interesse for at være med i klubben. 

 

  
 

Stort tillykke til os selv... Vi vandt dog ikke, men vi blev jo nomineret, det er jo 
ganske fint alligevel. 
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Vinterbadere 

Som det tidligere er beskrevet har en del af medlemmerne også været aktive 
vinterbadere. Her følger en beretning fra en af de aktive: 

 
”I Greve Roklub har vi mange forskellige aktiviteter. Inden for de seneste år 

har vi fået flere og flere klubmedlemmer, som har fået øjnene op for, at 
roklubbens faciliteter, omklædningsrum, sauna, klublokale med køkken og ikke 

mindst adgangen til fint badevand af passende dybde via roklubbens rampe og 

bådebro, er gode omgivelser til vinterbadning, også helårsbadning. Mange 
beboere langs kysten benytter gerne roklubbens rampe og bådebro, som 

udgangspunkt for et hav bad. 
 

Om sommeren tager nogle af roerne sig et forfriskende hav bad efter en god 
ro tur, eller måske en længere svømmetur, hvis ikke de har brugt al energien. 

Og det har inspireret roklubmedlemmerne til at forsætte med vinterbadning 
efter, at roklubsæsonen er slut. Der er også kommet nye vinterbadere til, 

inspireret af de ”tovlige” herrer og damer, som går i vandet, selv om det er 
bidende koldt.  

 
Vi, der vinterbader har stor glæde af sådan et morgenbads- gys resten af 

dagen, og vi siger som regel, når vi kommer op af vandet, mens vi trækker 
vejret dybt og lige står og nyder den opgående solskins varme stråler, den 

flotte og skønne udsigt og morgenstemning over vandet, kystlinjen og de 

foranderlige skyformationer: ”Det var dagens første gode gerning, som du har 
givet dig selv”.  Og vi glæder os allerede til næste dyp! For nogle vinterbadere 

hører en sauna-tur med til den gode oplevelse. 
 

Antallet af vinterbadere i Greve Roklub svinger lidt og i 2017-2021 var vi ca. 
30. Og det omfatter alle aldersgrupper, vores ældste vinterbader fylder 90 år 

her i 2021.” 
Kirsten Juelsgaard 
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Nye både og bådvogne 

Greve Roklub har gennem årene fået nye både og på den måde været i stand 
til at have en varieret bådpark så alles behov kan dækkes. Roklubbens Venner 

har ved deres aktiviteter været en generøs giver gennem alle årene, men vi 
har også haft stor glæde af støtte fra Greve Kommune og DIF/DGI.  

 
I 2020 kunne vi anskaffe to nye bådvogne og 4 SUP Boards og dermed få 

endnu en mulighed for at være på vandet. I 2021 kunne med støtte fra 

DIF/DGI’s puljemidler og Greve Kommune anskaffe 4 nye kajakker og endelig 
gav Roklubbens Venner penge til at vi kunne købe en ny coastal 2x.  

 
De mange nye både i klubbens rosæson nr. 50 betød også mange 

navngivningsceremonier, som det fremgår af disse herlige billeder: 
 

 
 
Lidt fakta: 

Der har været stor aktivitet på vandet gennem de 50 år der er gået det 
fremgår tydeligt af de ro statistikker der er lavet. Her følger en opgørelse over 

alle årene, med undtagelse af få år hvor der ikke har været tilgængelige data 
fra: 

 

Ro statistik for Greve Roklub 1972 - 2021 

År Roede km Medlem med flest roede km Roede km 

1972 Ingen data   

1973   2921 Bjarne Jakobsen   209 

1974   6119 Henning Nielsen   526 

1975   9905 Jørgen Nielsen   740 

1976   8601 Gert Juul   509 

1977 14399 Ingen data  

1978 15479 Ingen data  

1979 10262 Ingen data  

1980 19342 Ingen data  

1981 17655 Allan Larsen   966 

1982 16295 Gert Juul   986 

1983 14756 Glenn Christensen 1492 
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1984 16519 Glenn Christensen 1222 

1985 10869 Steen Houborg   794 

1986   8975 Steen Houborg   827 

1987 Ingen data   

1988   9493 Mariann K. Nielsen   683 

1989 10317 Steen Houborg   669 

1990   7295 Mariann K. Nielsen   791 

1991 Ingen data   

1992 Ingen data   

1993 Ingen data   

1994   4195 Jan Brøbech   635 

1995   4885 Jan Brøbech   460 

1996   6145 Henning Christiansen   681 

1997   7714 Henning Christiansen   600 

1998   5700 Henning Christiansen   475 

1999   9413 Hans Leed 1110 

2000 11992 Kim Boyborg 1081 

2001 13119 Asbjørn Adsersen 1516 

2002 14495 Asbjørn Adsersen 1654 

2003 14378 Asbjørn Adsersen 1489 

2004 16773 Asbjørn Adsersen 1651 

2005 19389 Asbjørn Adsersen 2559 

2006 21389 Asbjørn Adsersen 1892 

2007 17028 Asbjørn Adsersen 2014 

2008 14064 Kim Boyborg 1520 

2009 16899 Kim Boyborg 2331 

2010 14167 Kim Boyborg 1752 

2011   9771 Asbjørn Adsersen   815 

2012   6795 Kim Boyborg   605 

2013   9418 Jens Kragh Petersen   768 

2014   7084 Else Nørmølle   708 

2015   5620 Else Nørmølle   596 

2016   6361 Jens Kragh Petersen   768 

2017   4774 Jens Kragh Petersen   703 

2018   7680 Jens Kragh Petersen   802 

2019   4690 Lise Blaxekjær   465 

2020   5501 Jens Kragh Petersen   701 

2021   9319 Flemming Lux 1088 

 

Som det kan ses har der været nogle år, hvor nogle af medlemmerne på det 

nærmeste har været på vandet hele tiden. 
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Og her er en optegnelse over klubbens formænd for de første 50 år: 

Formænd i Greve Roklub 1972 – 2022 

Jens Revall  1972 – 1978 

Gert Juul   1978 – 1982 

Martin H. Hansen  1982 – 1984  

Mariann K. Nielsen  1984 – 1986  

Steen Houborg  1986 – 1988  

Ingen formand  1988 – 1989  

Martin H. Hansen  1989 – 1990  

Ingen formand  1990 – 1991  

Mariann K. Nielsen  1991 – 1992  

Jacob Ø. Nielsen  1992 – 1993  

Annette Knoth  1993 – 2006  

Susanne Pedersen  2006 – 2017  

Jens Revall  2017 –  

 

Og endelig en oversigt over de medlemmer der har fået flidspokalen: 

 

Modtagere af pokal for Flid og Interesse for Greve Roklub 

Bjarne Jakobsen  1974 

Helge Larsen  1975 

Karen Christensen  1976 

Paul Prescott  1977 

Søren Johansen  1978 

Helmut Stark  1979 

Glenn Christensen  1980 

Gert Juul   1981 

Bjarne Westergaard  1982 
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Claus Jansson  1983 

Charlotte M. Nielsen  1986 

Henning Christiansen  1987 

Martin H. Hansen  1988 

Jørgen Glindø  1989 

Annie Mandrup  1990 

Carsten Lemann Bunch 2020 

Keld Nørmølle  2021 

 

Som det kan ses har pokalen ikke været uddelt i en længere periode. Det er 

ikke ensbetydende med at der ikke har været medlemmer der har gjort en 

særlig indsats i den periode. Det skyldes blot at bestyrelsen ikke har fundet det 

relevant at uddele pokalen. 

Fremtiden 

Det er en stor bedrift at opnå en alder på 50 år for en forening og så stadig 

være i fuld vigør. Det er tegn på at der er livskraft i Greve Roklub og med den 

udvikling der har været de senere år er der ingen tvivl om at det vil fortsætte 

mange år endnu. 

Jens Revall 
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