Korsør Roklubs Venner
Optakten til stiftelse af Roklubbens Venner, var en
henvendelse fra Roklubbens bestyrelse, der havde
drøftet mulighedene for at få aktiveret de mange
passive medlemmer, som var forældre og tidligere
aktive medlemmer. Målet skulle også være at
Vennerne kunne være med til at skaffe penge til en
ny bådehal, samt aflaste bestyrelsen med at
arrangere social samvær i klubben.
Korsør Roklubs Venner blev stiftet den 22. februar
2000, og bestyrelsen bestod af:
Ingvard Skøtt, formand,
Oria Dreyer, kasserer,
Joan Skøtt, sekretær,
Thomas Lundeman, næstformand, KR’s repræsentant
Erik Lundeman revisor,
Carsten Skøtt, revisor suppleant.
Senere indgik Ilse Margot Hansen og Hans Nurup
også i bestyrelsen. Vennerne var med til at arrangere bl.a standerhejsning.
Vi afholdt de populære grillarrangementer Vinsmagning og Bankospil.
Orla Dreyer fremstillede bl.a nogle store gril, som
blev benyttet ved de populære grillfester. Ved
vinsmagning og bankospil var der ca. 30 deltager,
men da vi havde samlet mange sponsorgaver, var
der næsten gevinst til alle.

KRV’s bestyrelse fra venstre:
Inger Kristensen, Thomas Lundeman, Joan Skøtt,
Carsten Skøtt og Orla Dreyer. Foto: Ingvar Skøtt.

I 2004, efter 4 års virke havde vi stadig kun et
begrænset antal medlemmer, så vi måtte se i øjnene,
uden et øget medlemstal, var det ikke muligt at løse
foreningens formål og foreningen blev på
generalforsamlingen den 20. februar 2004. opløst
og foreningens indestående på 1015.75 kr. blev
afleveret til Korsør Roklub.

Orla Dreyer og Ingvar Skøtt i gang med
forberedelserne til grillmad.
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klæder. Skal man bruge træningsdragt skal denne være
mørkeblå, helst uden ”narrestreger” såsom et frivolt
antal hvide streger og striber, farvede bærestykker osv.
osv. Iøvrigt kan vi betro Jer, at i det lange løb vil I blive
mest glade for den ensfarvede, mørkeblå dragt - den
holder sig pæn meget længere end de ”moderne”. Også
træningsdragten skal være forsynet med klubbens
mærke, som kan købes i marketenderiet.Kaproning i
Korsør

Uddrag fra KORSØR ROEREN 1960
(for 50 år siden)
Klubbens bestyrelse i 1960.
Tlf.
Formand

A.K. Modell

1082

Næstformand

Rønne Nielsen

1249

Kasserer

H. Chr. Betak

217

Sekretær

Villy Simesen

1311

Rochef

Leif Hansen

Rochef

Hans Hansen

Bådehusinspektør

Tage Olsen

I anledning af Korsør Roklubs 50 års jubilæum er De
Sydsjællandske roklubbers kaproning i år henlagt til
Korsør. Dagens er fastsat til den 14. August og der
ventes stor deltagelse fra andre klubber.
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Vi har selv i flere år ligget ret svagt med hensyn til
kaproning, men vi har i øjeblikket i træning 2 fireårers
herrehold, et pigehold samt to scullerroere, - og mon der
skulle være håb om et oldboys hold også?
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Materialeforvalter Gerner Hansen

Hvis nu ellers de roere,1 der har meldt sig til træning, vil
blive ved, er der håb om at vi kan blive værdigt
repræsenteret til kaproningen. Så : Hold ud!

Materialeforvalter Emil Jensen
Klubbens telefon
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Pas på materiellet

Kendt roer til Korsør.

Der sker desværre immervæk unødvendige skader paa
materiellet. Selvfølgelig kan ting gå i stykker uden at
den, der har tingen i hånden, vil blive draget til ansvar,
for hvor der handles, der spildes. Men alt for ofte
skyldes skaderne, at materiellet behandles alt for
skødesløst. Vi må derfor indskærpe medlemmerne, at det
er dyre ting, de omgås i klubben og at de skal behandles
med respekt. Ikke alene er det en dyr omgang at foretage
reperationer på både, årer osv. Osv., men når der ikke er
for mange både i forvejen, betyder en skade, at en båd
må ligge stille i kortere eller længere tid.

En apelsin er faldet i Korsør Roklubs urban. Den kendte
kaproer Bent Poppelvig, K.R. har fået ansættelse på
marinebasen, som værkmester og han har naturligvis
straks opslået sine ”teltpæle” i Roklubben, som
omgående har sikret sig denne kapacitet for
kaproningstræningen. På et bestyrelsesmøde er han
optaget som et ekstraordinært ”bestyrelsesmedlem” og
det er meningen, at han skal virke som kaproningschef.
Bent Poppelvig har bl.a. 5 Danmarksmesterskaber og et
nordisk mesterskab bag sig og han deltog sammen med
Knigger i dobbeltsculler i Europamesterskabet. I 5 år har
han virket som kaproningschef i København. Vi byder
Bent velkommen til Korsør og håber, at han må falde til
her - såvel i byen som i Korsør Roklub.

Så: Vær forsigtig! Hvis du ikke er det, kan du blive
draget til ansvar og må betale skaderne - og det er endda
kun den mildeste ”straf”.

STORMS Trikotage

Påklædning
Det indskærpes, at iflg. Roreglementet §3 stk. 8, skal
medlemmerne under roning være iført reglementeret
dragt - hvid trøje med klubens mærke samt mørke ben-

KORSØR

Harald Fishers Isenkram
Telefon 1212

Langkow FOTO
v. l. Brøns Poulsen
Telefon 900

34

- se fjernsyn hos Rønne
Korsør Radio Teknik

I jubilæumsåret

Naar dette desværre alt for ustabile medlemsblad
kommer medlemmerne i hænde er vi allerede langt
inde i jubilæumsåret - et år, som ikke alene bør være
et tilbageblik, men i allerhøjeste grad også et år der
skal præges af fremsyn - et år, der gerne skulle
bringe klubben ind i fremgangens tiår.
Klubben står godt rustet i jubilæumsåret. Der har i
den første del af sæsonen været en meget stor og
glædelig tilgang af nye roere og med to
nyuddannede instruktører skulle der være alle
muligheder for at uddanne et nyt kuld unge roere
med lyst og energi til ikke alene at ro, men også til
at være med til at løfte de traditioner, som 50 års
roning paa Norets vande har skabt. Der er hårdt
”træk” i alle bådenei disse fprsommeraftener og der
er brug for alt materiel - også ”julle”, som snart
forventes at være klar til at gå på vandet efter at
være blevet repareret og for ”Nor”, der følger efter.
Og når så ”Junior” får sine bevægelige åregange,
skulle alle betingelser være til stede for at sæsonen
1960 bliver en stor sæson.
Bestyrelsen byder herigennem alle de nye roere
velkommen i klubben og appellerer samtidig til, at
de ”gamle” roere vil gøre deres til, at de nye føler
sig hjemme. Snartbliver de frigivet og skal til at
”klare sig selv”. Erfaringsvis er den første tid som
frigivet roer den værste i en klub og det er en
kendsgerning at mange unge falder fra i den første
tid, fordi de har al for vanskeligt ved at komme på
vandet. Årsagen er, at der her - som så mange andre
steder - mangler styrmænd. Ja, der er i og for sig
styrmænd nok, når bare de alle ville være med til at
hjælpe. Gør derfor klubben den tjeneste at være
villig, når de nye gerne vil ud at ro. Hjælp dem til at
finde sammen til et bådehold og vær ikke bange for
at tage en tur ved styrepinden.
Og så glæder vi os til jubilæet. Jubilæumsdagen er
fredag den 17. Juni, men af praktiske hensyn finder
festlighederne først sted dagen efter. Vi kan glæde
os over at have fået tilsagn fra en lang række
”gamle” roere, helt tilbage til årgang 1910, om
deltagelse i jubilæet og vi opfordrer her alle gamle
Korsørroere til at give møde lørdag den 18. Juni til
en vaskeægte jubilæumsfest, som gerne skulle give
inspiration for klubben.
AK

Sjællands Tidende var på pletten.
Uddrag fra KORSØR ROEREN i nov.1960 nr. 2.

Modell
(Formand i 1960)

KORSØR BOGHANDEL
L. Lykke Hansen
Nygade 3

Telefon 409
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”Olsen Dynastiet”
Ved min (Tage Olsen) indmeldelse i Korsør Roklub i
1948 var der inår - heller ikke at kimen til et ”dynasti”
blev lagt og den betydning Korsør Roklub fik for ens liv
og det forløb der fik indflydelse på 3 generationer, mine
forældre, min hustru Birte og jeg selv, mine 2 børn og en
svigersøn, samt et barnebarn, der har fået en prøvetur.
Meget hurtigt efter min indmeldelse blev jeg meldt ind i
ungdomsudvalget i Korsør Roklub, samt i
Sjællandskredsen i en kort periode og i Bestyrelsen for
Korsør roklub.
Det startede med en bestyrelsespost for mit
vedkommende, hvor vi i 50’erne renoverede klubhuset
med en udvidelse af storbetydning for klublivet idet den
åbne terrasse blev overbygget med en kapacitet to gange
større end det tidligere klublokale – i den forbindelse
blev der indrettet et køkken, som skulle indeholde et
sortiment af vand – is – slik – kaffe – brød m.m. hertil
ansættes en bestyrer - nogle stykker prøvede over en kort
periode, men omsætningen var for lille i forhold til de 3
timer åbningstid i rosæsonens 6 mdr.
Her kommer Fru Olsen (min mor) som en midlertidig
løsning, det blev til 20 år i ”Tutten” før Fru Olsen sagde
op, samme år fyldte Fru Olsen 81 år. Fru Olsen er blevet
en legende i Korsør roklubs historie med en karisma der
gjorde, at der altid var fyldt op i ”tutten”, når de unge
roere fik en snak med fru Olsen, hun var et stort aktiv for
klubben på flere måder og ud over hun troligt var at
finde i ”Tutten”
hver aften, udsatte Fru Olsen også
flere pokaler til kaproningerne, men hun var tidlige
opmærksom over for medlemmer, når de personligt
havde præsteret forskelligt, vundet ved en kaproning
eller kommet hjem fra en langtur, arbejdet i klubben
o.s.v.
Men der skulle også passes en bar ved de mange gode
fester, der blev holdt i klubben, så ”Guldbaren” blev
Styret af Axel Olsen ( min far), som altid var god for en
historie fra sit lange erfaringsliv, i 8 år var Olsen
bartender og stoppede ved sit fyldte 83. år.
Min hustru birthe traf jeg allerede et af de første år i
roklubben, vi var begge to på roinstruktørkursus i
Studenternes Roklub senere forlovet og gift i Sct. Pouls
Kirke 1956, hvor roere rejste årer. Birthe blev meldt ind i
1947 og er stadig aktivt medlem; hun var også et aktiv
for klubben, altid i frontlinjen i de unge år med
klargøring til standerhejsning, - når bådene skulle spules
og rengøres og især opgaverne, at nylakere gulvet i
klublokalet var et tilbagevendene hvert år, det samme
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var tilfældet med fester og rydning af bådehallen for
både – pyntning – opsætning af borde og stole o.s.v. og
på et tidspunkt kontingent-opkræver af såvel aktivt, som
passivt medlemskab. Ved at køre på cykel og stemme
dørklokker en gang om måneden.
Vore to børn Hanne og Lasse var tidligt med i roklubben
og blev begge to aktivt fra det 12. år, Hanne roede
kaproning et stykke tid i dobbeltsculler og Lasse var
mere til langtursroning og motionstræningen, men også
de bidrog på forskellige områder til fællesskabet og
klublivet. Det samme gjorde Bjarne Niclasen - en stærk
ung mand der opnåede flere flotte resultater i toer med
styrmand – men det resulterede også i, at han og vores
datter fandt sammen til et rigtigt robryllup.
Olsen Dynastiet har haft sin epoke, andre dukker op med
en dagsorden og med deres kendetegn i Korsør Roklubs
historie, men fælles for dem alle er, at de har givet
klubben styrke og livskraft til, at kunne fejre et 100 år
med et fremsyn og perspektiv og med de moderne
faciliteter, som Korsør Roklub råder over i dag, står
klubben godt rustet i fremtiden.

Tage Olsen

Tage holder fanen højt ved modtagelse af
”vores” verdensmester i Kastrup Lufthavn.
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Kajakker i Korsør Roklub
I 1993 kom kajakkerne til Korsør Roklub. Det
startede i 1991 hvor Korsør Kano Og Kajak Klub
blev stiftet, men efter to sæsoner i Korsør
Lystbådehavn fandt klubben ud af at det ikke var en
holdbar løsning i det lange løb, at have kajakkerne
liggende i en skurvogn.
Thomas Lundeman og Steen Mogensen fra kajak
klubben fik kontakt til formand Niels Vejrum og
kasserer Kirsten Erichsen, om at lave en
sammenlægning af de to klubber. Der var enighed
om at nedlægge kajak klubben og lave en
sammenlægning til gavn for begge parter. Det var
vigtigt at klubberne blev lagt sammen, så der ikke
opstod en klub i klubben. Der er ikke vigtigt hvad
man ror i, men at man ror.

Klubhuset som det så ud i Tages formandstid. Annoncer
var god hjælp i mange år.

For at skaffe plads til kajakkerne i det gamle
klubhus, blev væggen mellem herre og dame
omklædningen revet ned. Der blev bygget et stativ
med plads til 16 kajakker. Udviklingen med
kajakroning gik ikke så stærkt som håbet. En af
grundene var at kajak roning stadig var en niche
sport og det var ikke så nemt at starte i de ustabile
turkajakker.
Dette skulle ændre sig, for i begyndelsen af det nye
årtusinde kom der god gang i havkajakkerne.
Efter vi var færdige med den nye bådehal, fik vi
penge fra Agenda 21, så det var muligt at lave
stykket bag bådehallen mod Lilleøvej og stykket
hvor vi har bålsted færdig og indviet ved standerhejsning i 2007.

Her døbes Korsør Rotary Klub

Thomas Lundeman – Standerhejsningen 2010.

Her er en gavmild og glad sponsor fra
Lundeman Glas.
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