
   

   

 

 

 

Kære medlemmer 

Året går på hæld, og på torsdag den 10. december har vi sidste klubaften i 

år. Traditionen tro, samles vi om gløgg og æbleskiver efter gåturene.  

2015 har været et år med medlemsfremgang, og det er snart mere reglen 

end undtagelsen, at vi er 25-30 fremmødte på en klubaften - selv her i den 

mørke tid.  

Det er rigtigt dejligt at se, og det glæder os meget i bestyrelsen.  

Vores forsøg på at arrangere ekstra ture i dagtimerne i vinterhalvåret har 

indtil videre været med blandet succes. Således måtte vi aflyse turen til Frederiksværk, og kunne kun 

lige stille hold til Ole Rømer March i Taastrup.  

Til gengæld har vi haft dejligt stort fremmøde til både vores 15 års fødselsdag og den netop afviklede 

Julemærkemarch. Begge meget hyggelige.  

Efter nytår mødes vi til første klubaften 7. januar, og igen 10. januar til Havfruemarchen. Husk tilmel-

dingsfristen udløber på torsdag til Havfruemarchen.  

Til sidst vil vi ønske jer alle en rigtig glædelig jul, samt et godt Gangsport-nytår.  

Bestyrelsen  

 

 

 

 

 

BESTYRELSENS HJØRNE 

I denne udgave 

 Bestyrelsens hjørne . 

 Siden sidst.  

 Medlemmernes hjørne. Ecco Walkathon, Fødselsdag, Ole Rømer March og Julemærkemarch  

 Kommende aktiviteter.    

 Hvor kan jeg gå?- Udpluk fra Vandrekalenderen. 

GREVE GANGSPORT 

NYHEDSBREV 
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ÅRGANG 3 NUMMER 17 

S IDEN S IDST 
Vi kan med glæde igen byde et nyt medlem velkommen. Denne gang er det Lene Pedersen. 

Vi håber du må få nogle gode timer sammen med os, og endnu engang velkommen. 
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Sidste klubdag i 2015  
Torsdag den 10. december 
Vi går en time, hvorefter der er 

dækket op til glögg og æbleskiver. 

Det er ikke nødvendig med tilmel-

ding 

 

Første klubdag i 2016 
Torsdag den 7. januar 
Vi går en times tid og derefter øn-

sker vi hinanden godt nyt år over 

et glas ”boblevand” Tilmelding ik-

ke nødvendig. 

Havfruemarchen 
Søndag den 10. januar  
Tilmelding nødvendig, senest den 

10. dec. 

Ishøj-turen 
Søndag  den 14. februar.  
Vi mødes som sædvanlig ved Hum-

meren kl 10 Der udsendes mail 

om det praktiske. Tilmelding nød-

vendig   

KOMMENDE AKTIVITETER 

 MEDLEMMERNES HJØRNE : 
ECCO W ALKATHON 

 Traditionen tro deltog flere af Greve Gangsports medlemmer sammen med 13.000 andre i 

årets ECCO Walkathon fra Kastellet i København. Der blev samlet 775.000 kr. sammen til 

fordeling mellem Hjerteforeningen og SOS Børnebyerne. Helt ekstraordinært donerede 

ECCO 2,50 kr. pr. gået kilometer til Røde Kors. Det blev til i alt 250.000 kr. - en meget 

flot gestus fra ECCOs side. 

Efter lang ventetid i den silende regn fik vi udleveret gåbeviser og ECCO Walkathon Kits. 

Taskerne var kun delvist pakkede på forhånd, og de hårdtarbejdende frivillige måtte selv 

fylde op. 

Ude på ruten var der stort set ingen afmærkning. Det skabte en del forvirring og spørgsmål, 

om man nu også var på den rigtige rute, selv ved Kastellets Nordport manglede afmærkning 

til 6 km og 10 km ruterne. Her gik vi så forkert første gang. De udleverede kort blev dog 

hurtigt gennemblødte af regnen og ubrugelige. Kun i Kongens Have var der en ’rigtig’ vejvi-

ser for at sikre, at deltagerne gik den rigtige vej rundt i haven. 

I år var det ikke muligt at få et Walkathon stempel i sin TRIM bog, da Dansk Atletik For-

bund ikke havde et informationstelt ved mål, som de plejer. Det skuffede vist rigtigt mange, 

ECCO Walkathon bør se grundigt på arrangementet, især ruteafmærkningen, hvis man også 

i fremtiden regner med stort deltagerantal og dermed sikre penge til de humanitære organi-

sationer.                                                                             Søren

 _______________________________________ 

OLE RØMER  MARCH  
Fodslaw København havde sørget for flot efter-

årsvej til den årlige Ole Rømer March, der blev 

afholdt søndag den 1. november. Greve Gang-

sport kunne stille med et hold, bestående af 12 

medlemmer, som sammen de andre ca. 150 

deltagere, havde en skøn tur i nye og spænden-

de omgivelser. 

 

 

Foreningen 

fik, traditio-

nen tro, en 

erindringsga-

ve for hold-

deltagelsen. 

____________________________________ 

Udpluk fra vandrekalenderen 

I skrivende stund er Vandrekalenderen for 2016, endnu ikke udkommet elektro-

nisk. Papirudgave er trykt, men der er så mange fejl, at den faktisk er ubrugelig. Vi 

er blevet lovet, der vil blive udsendt rettelser, men ikke hvornår. Vi vil her nævne 

nogle arrangementer i vores nærområde ,som måske kan have jeres interesse. 

Husk selv at tjekke, at turene gennemføres. du kan finde et link til Vandrekalende-

ren på vores hjemmeside. 

Mødeadresse: AKTIVHUSET-Olsbæk Strandvej 43– 2670 Greve 

Kontakt: e-mail: formand@grevegangsport.dk 

Hjemmeside: www.grevegangsport.dk 

CVR nr. 36 61 48 46     Konto nr. Nykredit Bank 5471 111 6071 

DATO NAVN HVEM BEMÆRKNING 

10.01 Havfruemarch København Vi stiller hold 

24.01 Vinterturen, Valby MF Vadefuglene Ikke bekræftet 

31.01 Køge å sti vandring Køge Vandreforening Ikke på hjemmesiden 

04-06.03 Vintertur ved Køge Køge Vandreforening Ikke på hjemmesiden 

13.03 Forårsvandring, Rødovre Rødovre Gangforening Bekræftet på hjemmesiden 

19.03 Hillerød vandring Gribskovens hårde kerne Ikke på hjemmesiden 
20.03 Skoleskibsmarch Hvidovre Marchforening Ikke på hjemmesiden 
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JULEMÆRKEMARCHEN 2015  
Den 6. december kl. 0900 holdt bussen klar ved Greve Svømmehal. Der var 41 medlemmer der havde meldt sig til 

årets Julemærkemarch. 

Vi havde igen i år valgt Ringsted, med start fra Benløse hallen. Vi var fremme i god tid, så der var tid til en kop mor-

genkaffe, inden vi skulle ud i den stride blæst.. 

Vi havde på forhånd fået tilsendt rutekort, så vi kunne se hvor de forskellige ruter var. Der var en 5 og 10 km. Rute 

præcis som sidste år, men der ud over var der lavet en 2 km. rute og en 5 km. rute gennem skov. Vi blev på forhånd 

advaret om, at der på disse to ruter kunne være endog særdeles ”smattet”. 

Mange valgte dog disse ture, for at undgå den stride blæst. 

Kl.10 blev vi budt velkommen af formanden, som havde 

nogle praktiske bemærkninger, bl.a. at ruterne ikke var 

mærkede, samt ønsket om at vi ville få en god tur. Deref-

ter bød Ringsteds borgmester velkommen, med et par ord 

om ideen bag Julemærkemarchen og julemærkerne. Det 

var 39. gang Julemærkemarchen blev afholdt. 

 

 

Så gik turen ellers rundt i Benløse og omegn. Turene var 

lagt med lange lige strækninger, hvilket var godt, da der 

som nævnt ingen afmærkning var. 

Der var desværre også et par styk-

ker der for vild, men heldigvis nåe-

de tilbage tids nok, til at komme 

med bussen til Benløse kro.  

Her var julefrokosten allerede stillet frem, så efter at drikkevarerne var bestilt, kunne alle forsyne 

sig fra den meget flotte buffet. 

Ingen behøvede at gå sultne fra bordet, og der var også en vis træthed at spore på vejen hjem i 

bussen. 

En god dag, med masser af frisk luft og julemad. 

 

15 ÅRS  FØDSELSDAG  
Den 19. november kunne vi fejre vores 15 års fødselsdag.  

For at være sikre på, at der var lagkage til alle, havde bestyrelsen bedt om 

tilmelding, og det stod hurtigt klart, at mange ville deltage. Derfor var det 

en stor glæde for os, at ”bridgeholdet” tilbød, vi kunne låne deres lokale. 

Ikke mindre end 42 medlemmer var mødt op, og efter en times gang, kunne 

alle sætte sig omkring et festligt pyntet fødselsdagsbord hvor kaffen/teen og 

lagkagen blev serveret. 

Leif kunne som sædvanlig ryste en vits ud af ærmet samtidig med han takke-

de for hyggen i foreningen, og opfordrede til, at foreningen begyndte at 

spare op til 20 års fødselsdagen. 

Vi fik også vores holdpræmier udloddet. Det er efterhånden blevet en tradition, at de præmier, vi får når vi deltager i 

andre klubbers arrangementer, udloddes blandt medlemmerne. De fem præmier vi havde, tilfaldt Niels Jørgen, Lisa, Mimi, 

Anna Marie og Ingebritt. 

Stor tak til alle der deltog og ikke mindst til ”bridgeholdet”  for lån af lokalet. 


