Næste dags hovedattraktion var den videre tur mod
syd til Avnø Røn, hvor der bor 100 sæler. Vi
nærmede os forsigtigt, og inden længe dukkede de
første nysgerrige sælhoveder op som periskoper
over vandet! En stor oplevelse at være tæt omgivet
af disse venlige dyr!

Havkajakkernes muligheder
Da havkajakkerne først var introduceret i Korsør
Roklub gik der ikke lang tid inden deres store
muligheder gik op for flere og flere medlemmer –
herunder mange nytilkomne:
Småture på Noret blev udvidet til også at omfatte
længere måneskins- eller nytårsture samme sted.
Ture i Storebælt bredte sig ud over det nærmeste
opland, så rovandet måtte udvides til at omfatte
strækningen mellem Skælskør og Tude Å, og så
var springet ikke langt til at lægge havkajakkerne
på taget af familiebilen eller en fælles trailer og
drage ud i det blå.
En havkajak er vældig rummelig og lasteevnen er
stor, så det er ingen sag at medbringe telte,
soveposer, kogegrej, og hvad der ellers hører til en
flerdages tur.
En havkajaktur til Svinø mm.
En af de første ture af den art gik til Dybsø Fjord,
Svinø og Avnø. Det var fra 30. august til 1.
september 2006, og vejret var perfekt.
9 friske roere drog af sted: Frank, Birgitte, Rikke,
Jonna, Inger-Lise, Bjarne, Bjarke, Bent og Richard.
Udturen gik fra Næstved Cano og Kajakklub ad det
gamle Susåløb, under Gavnøbroen til Dybsø Fjord.
Her gjorde selskabet den interessante opdagelse, at
fjorden er så lavbundet, at det at skyde genvej er
ensbetydende med at soppe og trække sin kajak et
pænt stykke!
Tilsvarende så Bjarke ret kikset ud siddende fast
oven på en stor sten!
Vi havde lånt Næstvedklubbens grund ved
gennemsejlingen til Svinø. Dér slog vi vores telte
op og havde en utrolig dejlig aften med smuk
solnedgang og Jonnas flæskesteg i maverne!
De heldige, der skulle ud for at tisse i nattens løb,
blev vidner til den flotteste nattehimmel – inden
der snorkedes videre til den lyse og kølige morgen.
Uden at vide det havde Frank om aftenen
deponeret resten af flæskestegen i grundens
affaldsspand.
Dér var den i sikkerhed for områdets dyr, og kom
således uskadt med på den videre tur.

Nå, hjemfart tilbage gennem Dybsø Fjord (uden
”genveje”), vest om Gavnø og ind til
udgangspunktet i Næstved Kanal.
En flot, hyggelig og helt igennem vellykket tur var
til ende – og nogen nye kunne begynde!
Richard
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Af Kirsten Erichsen
medlemsnr. 6801 – formand fra 2000 til 2007
skriver:
Når man som jeg har været medlem i Korsør
Roklub siden 1968 og bliver bedt om at skrive
noget fra sin formandsperiode – ja, så er man på
en urolig svær opgave .
Alene at huske, hvilke år jeg har været formand,
er en prøvelse, for jeg har været rodet ind i utrolig
meget.
Et kig i de gamle papirer, som efterhånden fylder
op i kasser og på PC’en fortæller mig, at det mest
synlige resultat fra ”min” periode er klubbens
store bådehal og store velanlagte bådeplads.

vi med oprejst pande kunne prale af god motion,

Billedet her er fra rejsegildet, hvor kostene venter
på, at medlemmerne fejer gruset ud mellem SFstenene. Billedet symboliserer på en god måde,
hvad der betød noget for mig i min
formandsperiode, og stadig betyder noget for mig
i klublivet i Korsør Roklub.
Mange mennesker - En formand alene kan ikke
skabe en klub – en stor broget flok medlemmer er
et aktiv og giver mange strenge at spille på.
Højt til loftet – Der skal være plads til
forskelligheder. Vi skal være åbne for nye
medlemmer og ikke grave os ned i vores egne
skyttegrave og små grupperinger. ”Klubber” i
klubben –
roere i alle afskygninger: morgen-, torsdags-,
kajak-, baglæns-, GKR og mange andre, er kendt
af os alle. Efter min mening er disse grupperinger
et aktiv, men kun hvis vi ikke bruger al vores
energi på at bekrige hinanden.
Koste – Der skal arbejdes for, at en klub består.
Man må yde for at kunne nyde. At få medlemmerne til at tage aktiv del i ydelsen var i min
formandsperiode en stor opgave, og jeg må
erkende, at denne opgave ikke er blevet mindre.
Der bliver mere og mere – mig og min båd – og
mindre og mindre – os, vores både og vores klub.
Gruset – Kittet, der skal holde tingene sammen,
kommer heller ikke af selv sig – vi skal alle være
gode til at vende ansigt til og sige goddag, være
nysgerrige og hjælpsomme for uden medlemmer
ingen klub.

dejlige oplevelser i naturen og hyggelige timer i
samvær med rare mennesker –
kort sagt: at Korsør Roklub er et godt sted

at være!

Jeg synes, at vi nåede langt i min formandsperiode
og skulle jeg ønske noget for fremtiden, ville det
være, at netop fællesskabs-følelsen fik et løft. Så
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forlænsroer. Vi håber på en lykkelig fremtid for
klubben.
På foreningens vegne et STORT TILLYKKE

Tillykke til Korsør Roklub
Et stort tillykke til vor gamle klub, der fylder
100 år den 17. juni 2010. det er imponerende
hvilke faciliteter Korsør Roklub råder over – stor
anerkendelse og respekt for det som er opnået op
til 100 års-dagen.
Nyt klubhus startede det med for 10 år siden og
senere stor senere med en stor ny bådehal og sidst
men meget vigtigt – en solid ny ponton i 2010
bygget under Tom Hansen’s ledelse. Korsør
Roklub har i jubilæumsåret fortsat de rigtige folk,
- på de rette pladser, på de rigtige tidspunkter,
ildsjælene i Korsør Roklub lever i bedste form, så
længe de er tilstede går klubben en lys og stærk
fremtid i møde.
Det rører et gammelt medlem langt ind i
sjælen, hvor dygtige og ansvarsfulde efterfølgere
har løftet vor gamle klubs arv.

Niemann

Tage

Olsen

Tillykke til Korsør Roklub
fra
Gamle Korsør Roere.
Alle GKR’s medlemmer ønsker vores gamle klub
et stort tillykke. Vi har stort set alle en ”fortid” i
KR og mange har også en nutid som aktiv medlem
af KR.
Morgenroningen har altid været meget populær i
GKR-kredse, - tiden tillader jo bedre at ro om
morgenen, når der ikke er et arbejde der skal
passes. I klubbens dejlige lokaler afholder vi alle
vores sammenkomster og det er fra klubben vi
kommer og det er der vi hører til.
Det er dejligt at se, hvordan klubbens faciliteter er
forbedret gennem de senere år. Det er også dejligt
at se kajak-roerne så aktive som de er – det giver
fornyet liv i klubben og der er sågar enkelte
”baglænsroere” der er ”konverteret” til ”forlænsroer”. G.K.R. har blandt sine medlemmer flere
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Preben

Er 100 år nu noget at
fejre?

Jeg vil bare sige HJERTELIG TILLYKKE og
held og lykke til os alle.
Kirsten
Erichsen

Ingen nuværende medlemmer var af gode grunde
ikke med til at stifte Korsør Roklub for 100 år siden, men det er ganske vist - i 100 år har roerne
roet Noret og de tilstødende have tyndt.
Få medlemmer har været med i roklubben så
længe som jeg, og mange undres over, at man kan
have været medlem i over 40 år i samme klub. Jeg
fortryder intet – mit medlemskab har givet mig
utrolig mange gode oplevelser – der vil være til
langt over 100 sider .
Jeg kan se, at tiderne skifter. Roklubbens
medlemmer kommer og går i dag hurtigere end
nogen sinde – Mange slår ikke rødder, de kigger
ind i forbifarten, og nogle siger:
Er 100 år noget at fejre? – jeg synes det!
Et klogt menneske har sagt noget i retningen af:
Man skal tage fortiden – bære den ind i nutiden og
gøre den til en del af fremtiden. 100 års dagen er
en milepæl, hvor vi kan gøre status.
Er fortiden = baglænsroning. Roklubben startede
med et lille bådehus med en inrigger-robåd og
blev med en aktiv indsats fra medlemmernes side
støt bygget op til den klub, vi kender i dag. Man
skal derfor værdsætte sin fortid og sende en varm
tanke til dem, som gjorde nutiden mulig.
Er nutiden = baglæns- og forlænsroning.
Kajakkerne har holdt deres indtog i klubben og
baglæns roningens står i dag noget i skyggen.
Er fremtiden = forlænsroning. Vil baglænsroning i
Korsør roklub gå over i historien? Og vil klubben
fortsat kunne tiltrække nye engagerede og aktive
medlemmer?
Ingen kender fremtiden, men det er dig/os, som
bestemmer og skaber fremtiden. Vi har bestemt, at
Korsør Roklub på 100 år er blevet til det, den er i
dag.
Jeg vil gerne rette en varm tak til de medlemmer,
som på hver deres måde har bidraget til, at vi kan
fejre 100 året.
Hvordan fremtiden former sig afhænger af, hvad
vi gør i dag og bestemmer os for i morgen.
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KORSØR
ROEREN
MEDLEMSBLAD FOR KORSØR
ROKLUB
KORSØR ROEREN har i 50 år informeret
Roklubbens medlemmer om vigtige ting lige fra
glædelige, såvel som sørgelige , med en 5-6 numre
om året.
I 50’erne blev Bogtrykker på Korsør Avis Jørgen
Nielsen medlem af Korsør Roklub og dermed blev
medlemsbladet ”Korsør Roeren” startet med fire
sider, senere gennem årene er bladet blevet
udvidet med flere sider. Skiftende formænd har i
de 50 år stået for de fleste indlæg såvel til fest og
farver, som til nekrologere.
Bladet udkom obligatorisk om meddelelser om:
Standerhejsning,
Roklubbens fødselsdag den 17. juni,
Kanindåb,
Standerstygning,
Generalforsamling samt Vinteraktiviteter.
Men også flere medlemmer har haft artikler om
langtursoplevelser, Kaproningsresultater eller bare
glade og festlige erindringer fra de daglige rodage.
I år 2003 holdt Korsør Roeren op med at
udkomme (desværre)
Tage
Olsen
Her vises et udpluk gennem bladets historie.
Forsiden fortæller ofte hvad der er sket det
pågældende sæsson, men der er også klip fra
bladet øvrige sider.

Mini-udgave ved juletid i 1956
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