Kanindåb gennem tiden
Kanindåben har altid været en spændende
begivenhed for nye såvel som for gamle roere.
Festlighederne har altid haft fornemt besøg af
selveste KONG NEPTUN med hans kongelige
følge.
Da han er en berejst personlighed har han gennem
tiderne rekrutteret personer fra stort set et hvert
samfund i universet. Kaninerne har lagt krop til de
skiftende følges luner og det har ved enkelte
lejligheder været en prøvelse at komme igennem.
Men langt de fleste dåbshandlinger har været
festlige og farverige både at deltage i og at se på.

Ca. 1930

Neptun ankom næsten altid i et eller andet
flydende objekt, godt pyntet til lejligheden (altså
objektet) og efter at være budt velkommen ag
klubbens formand er de skiftende udstyrsstykker
blevet landsat. Mangen lille kanin har skælvet
med synet af følget, men modet blev hold oppe –
for nu var man snart ”RIGTIG ROER”.
Her er sat billeder sammen fra historien som den
har været i Korsør Roklub gennem alle årene fra
dengang og frem til nu:

Ca. 1943

1960'erne

Ca. 1930
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Deres kongelige højheder: Kirsten E. og Preben N.

1971
1965

1985
Alle fra følget skal nu i vandet -
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I 90'erne "kom der styr på kaninerne"

1985

"Slagteren fra det ukendte"

Nu er det Julie’s tur

1980’erne
Kong Kurt med dame

1990'erne
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Kong Robert

Langture gennem tiden
Langture har altid været en populær måde at dyrke
rosporten på. Man ser nye landskaber, møder nye
mennesker og dyrker det gode kammeratskab.
God mad og lejrhygge hører også med.
Christa Hansen

Her er stemnings-billeder fra historiens langture:

Preben og Lillian

Agersø har Korsør Roklub besøgt mange gange. Foto John J.

Tur til Svinø 1977
Inge – Jette – Ulla - Per

Kirsten og Preben

1930'erne

Ulla med Sønderborg
agter ude i 1978

Flensborg–Sønderborg tur/retur

Tur til Slesvig
motionsstævne
Nyk. Falster i 1944. Foran Hotel ’Baltic’
Bemærk ”udgangsuniformerne
foto: Zink

Kanal tur i København
Tur op ad Tude Å til Trelleborg i 1943
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