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ÅREBLADET  

Læs inde i bladet... 

• Formandens hjørne 

• Kanindåb 

• Fællestur til Slesvig 

• Aktivitetskalender 

 

 

 



Formandens hjørne 

Ferietiden er over os - klubben summer af gæster fra mange danske og tyske klubber. Lad os håbe de 
alle får en god ferieoplevelse, og at vi også får nogle gode ferieture, når vi drager land og rige rundt. 

Indtil næste nummer af Årebladet er den største udfordring ’Sea Challenge’ søndag den 31/7 og mandag 

den 1/8. Trods ferietid ser det ud til, at vi endnu en gang har samlet et godt team, som kan løse opgaven 
med bådeoptagning, aftenbespisning og checkpoint m.m. Nu håber vi bare på godt vejr også. Jeg håber 
rigtig mange af klubbens medlemmer vil se forbi søndag eftermiddag, hvad enten de er hjælpere eller 
ikke. Det plejer at være en festlig eftermiddag med liv på vandet og i klubhuset. 

Ergometerrummet er nu færdigt, bortset fra udsmykning som vi arbejder med.  Resultatet er bliver rigtig 
fint, og rammerne for vintertræningen skulle nu være på plads. 

Med ønsker om en fortsat god sommer -  Gert Flensberg. 

 

 

 
Mød op til roning: 

Mandag kl.   9.00 

Mandag kl. 18.00 

Tirsdag kl. 17.00 

Onsdag kl. 9.00 

Torsdag kl. 18.00 

 

 

 

Kanindåb og fest 

 

Lørdag den 20. august 2011 om eftermiddagen kommer Kong Neptun og hans følge på besøg i Faaborg 
Roklub og han vil ved den lejlighed døbe Roklubbens nye medlemmer.  

 
Som nævnt andet sted, er kaniner nye roere. Men det siges, at der ”hopper” en del ældre kaniner rundt i 
klubben – ældre fordi de ikke er blevet døbt det år, hvor de blev frigivet – men nu er chancen der for at 
blive døbt og blive rigtig roer – både de nye og ældre.  

Kaninerne i Faaborg har intet at frygte. Der er tale om meget blid dåb, uden rådne fisk  og hvad man 
ellers har hørt af hårdhændet behandling af de stakkels kaniner -  medmindre man forlanger en rigtig 
gammeldags barsk dåb.  Altså – intet at frygte. 
Tilmelding på opslagstavlen  og skriv på, hvis du forlanger en særlig hårdhændet behandling. Så kan det 
måske efterkommes.  
Om aftenen er der fest i Roklubben med spisning og dans. Tilmelding til festen ligeledes på opslagstavlen 
eller til Bodil på bodilmadsen@hotmail.com   

 

 

 

   
 
Rotur søndag formiddag den 10. juli  til Svelmø – med kaffe og kage 
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Hvad er kanindåb ??  Fra Wikipedia, den frie encyklopædi 

En kanindåb er hos de fleste danske roklubber en indvielse af nye medlemmer. Nye roere kaldes 

”kaniner” og bliver i danske roklubber døbt af Kong Neptun. Der er tale om en tradition, der sandsynligvis 
har sin oprindelse i ”ækvatordåben”, som sømænd udsættes for, når de for første gang passerer 
ækvator. 

Ritualet 

Gennemførelsen af en kanindåb varierer fra klub til klub. Typisk kommer Kong Neptun sejlende med sit 

følge til klubben. Kaninerne bliver udstyret med kaninører og gulerødder, og bliver buret inde, således at 
de er lette at fange. 

Efter Kong Neptun er kommet i land, holder han en tale, indtager pladsen på podiet og dåbshandlingen 

går i gang. Første kanin indfanges, får straks ørerne klippet af og bliver indsmurt i den ulækre ”vievand”, 
som er blevet fremstillet til lejligheden. Lægen undersøger kaninen for de værste sygdomme og Kong 
Neptun navngiver kaninen, som derefter bliver smidt i vandet. Alt imens publikum og de andre 
skrækslagne kaniner ser til. 

Alle kaniner gennemgår samme ”højtidelige” dåbshandling. 

På de fleste kaniner kan behandlingen virke noget grov, og når den sidste er døbt, tager kaninerne også 

hævn. Kong Neptun og hans følge prøver at flygte – men altid uden held. Kong Neptun og hele hans følge 
bliver smidt i vandet, helt eller delvis indsmurt i samme ”vievand” som kaninerne blev indsmurt i. 

Historie 

Første gang at Kong Neptun omtales i bladet ”Roning” var i juli 1929, hvor han kom til Sønderborg 
Roklub, og det er sandsynligt at netop dette år, er det første, hvor en roklub fik så fornemt besøg. 

 

 

 

Tilmelding til Slesvig-turen 

 
Så er det tid for tilmelding til Roklubbens fællestur til Slesvig den 2.-4. september 2011.  

 

Vi tager afsted  fredag eftermiddag til Slesvig Roklub, hvor vi overnatter fra fredag til lørdag. 

Lørdag ror vi til Slesvig Roklubs hytte ved Mysunde. Herfra kan vi evt. ro til Kappel. Endelig 

rute vil blive fastlagt efter vejret. Vi regner med at ro ca. 30 – 40 km pr. dag.  

 

Prisen bliver ca. 600 kr. pr person, som dækker leje af både, overnatning og samt mad. 

 

Kørsel vil blive koordineret, så dem der ikke har bil til rådighed, kan køre med andre.  

 

Tilmeld dig på opslagstavlen, eller send en mail til jan@ingmadsen.dk 

 

Motions og Turudvalget 

Jan, Bente, Søren og Annie 
 

 

 

 

 
Rotur til Lübeck med Assens Roklub 

 

Er der tre roere, der kunne tænke sig at tage med Assens Roklub til Lübeck fra 4/8 eller 5/8 til 

7/8? Distancer 30 - 45 km pr. dag. 

Henvendelse til Pia/125, tlf. 64732043. 
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Sct. Hans Aften 2011 
 
Der var fint fremmøde til arrangementet, idet 24 personer havde meldt deres deltagelse  
(heksen er ikke talt med). 
 
Som så ofte før var det lidt blandet vejr Sct. Hans Aften og 
blæsende fra vest, så vi besluttede, at måltidet skulle 
indtages på 1. sal med kik ud over vandet. Grill blev stillet ud 
på terrassen, så vi ikke skulle løbe så meget op og ned med 
maden. 
 
Ebbe og Harry havde som sædvanlig arrangeret bål med 
tilhørende heks til afbrænding. 
 
Masser af brænde var læsset af, så heksen skulle nok komme godt af sted. Desværre røg bunden ud af bålet 
lidt tidligt men flot så det ud, og vi fik da også sunget de sædvanlige sange. 
 
MEN nu er det jo de samme personer, der har stået for dette arrangement igennem mange år, og Grethe 
og jeg har altså ikke flere gamle kjoler m.v., der kan bruges til heks, så vi kunne da godt tænke os, at der var 
andre, der næste år ville være primus motor for denne aften. 
 
FORNYELSE af arrangementet er måske tiltrængt. 
Henny (104) 
 

 

 
 

 
 
Mandag aften den 11. juli gik turen til Dyreborg Strand. Kurt medbragte en  fantastisk opfindelse – grillkul 

der er klar på 5 min.  – det kan anbefales.  
 



Motionsturneringen  

 

Følg med på www.roning.dk/Aktiviteter/Motionsturneringen 

  
Vi har nu roet 120 km/roer Det er en pæn fremgang fra sidst, hvor vi var gået tilbage fra midt i 3. division til 

1. pladsen i 4. division. Vi fortsætter bare, vi skal jo nødig blive dårligere end sidste år. 
  

Bodil Madsen 

 

 

 

 

Aktivitetskalender for Faaborg Roklub 

Dato Kl. Aktivitet 

Juli 2011 

Ma. 25.   DFfR Ungdomslejr – slutter fredag den 29. juli   

Sø. 31.   Sea Challenge 

August 2011 

Ma. 1.   Sea Challenge 

Sø. 7.  9.00 Fælles rotur 

Ti. 16.  19.00 Maddag i Roklubben (Susanne, Gurli, Bente, Karen, Hanne 

m.fl.) 

On. 17.  18.00 Madpakketur til Svelmø 

Lø. 20.   Kanindåb 

Sø. 28.   Måneskinstur 

September 2011 

Fr.-Sø. 2-4.  Fællestur til Slesvig 

Ti. 13.  19.00 Maddag (Ingrid, Gert, Elsebeth, Hans Henrik, Kay m.fl. ) 

Fr. 16.   Vinsmagning  

Oktober 2011 

Sø. 2.   Fælles rotur 

Fr.-Sø. 7.-9.  Løvfaldstur på Gudenåen  

Sø. 30.  Standerstrygning  

November 2011 

Fr. 25.  Julemaddag  

 

 

 

 

 

 

 

Roklubbens bestyrelse 2010 

 

Gert Flensberg, formand. tlf. 41 60 11 42, gertminor@stofanet.dk  
Jan Madsen, næstformand, tlf. 29 45 14 63, jan@ing-madsen.dk  

Lars Barnebjerg, tlf. 40 58 49 34, lars@barnebjerg.dk  
Lone Hansen, kasserer. tlf. 62 64 12 19, lonehansen@dbmail.dk  

Bodil Madsen, instruktion, tlf. 29 80 82 24, bodilmadsen@hotmail.com  
Søren Skytte Jørgensen, ro- og materialechef, tlf. 40 27 37 47, s.skytte.jorgensen@stofanet.dk  

Jane Snedevind, sekretær, tlf. 22 53 52 88, jane.s@spaantec.dk 
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Rengøringsplan for sommeren 2011 
Uge navn, ronr. tlf, navn, ronr. tlf, navn, ronr. tlf, navn, ronr. tlf, 

28 
Susanne M Duus (111) 

62612575 

Anne-Grethe Caben 

(77)62610680 

Jørn Caben (172) 

62610680 

 

29 
Fritze Steiner-Johnsen 

(107) 62610462 

Hans–Erik Steiner-

Johnsen (109) 

Helge Hermansen (60) 

62602107 

Hans Johansen (54) 

62610320 

30 
Lisbeth Johansen (9) 

62681129 

Palle Johansen (190) 

62681129 

N.O. Nielsen (182) 

62612498 

 

31 
Lars Barnebjerg (100) 

62617410 

Palle Jørgensen (83) 

23602785 

Niels Fritsdal (84) 

62614370 

David kristensen (12) 

62601309 

32 
Ingrid M Hviid (34) 

28494359 

Elsebeth Elsted (155) 

20734577 

H. H. Licht Erik Prisholm (133) 

62614969 

33 
Inge Kielmann (154) 

62613680 

Käth Fritsdal (129) 

62614370 

Elsbeth Fritsdal (151) 

29244052 

 

34 
Henny Tikjøb (104) 

25138288 

Ebbe Tikjøb (118) 

25134288 

Jonna /Henning Tove Groesmeyer (162) 

62619044 

35 
Solveig Mogensen (80) 

62610585 

Jørgen Albertsen (59) 

66117280 

Axel Gomard (4) 66116896 Jørgen Bang (145) 

66157467 

36 
Susanne Quistgaard (68) 

61285044 

Sara Quistgaard (69) 

61285014 

Thomas Quistgaard (74) 

61285024 

 

37 
Bente Aalund (102) 

62641213 

Hermann Ploug (66) 

26805966 

Jane Snedevind (8) 

22535288 

 

38 
Hanne Møller (55) 

24489029 

Karen Ørbech (3) 

62617963 

Tore M Sæderup (51) 

30246833 

 

39 
Gurli Dahl (47) 62610006 Anders Weber (64) 

28701745) 

Torben Mortensen (71) 

62613798 

Pia Christensen (125) 

64732043 

40 
Birthe Juul (17) 62681019 Grethe Kjeldsen (27) 

62611487 

Harry Kjeldsen (21) 

62611487 

Karin Mortensen (6) 

21617429 

42 
Niels Justesen (15) 

62610166 

Jørgen Riese (57) 

62613717 

Asger Clausen (207) Hans Christiansen (116) 

62618561 

 

 

1. navn på listen er ansvarlig for at arrangere med resten af rengøringsholdet hvornår der skal gøres rent. 

rengøringen skal foregå imellem torsdag aften og søndag aften i den pågældende uge. 

Er du forhindret i at gøre rent er du selv ansvarlig for at bytte med en anden på listen og give besked til 1.navn på listen. 

Hvis der er spørgsmål  så kontakt rengøringsudvalget 

Elsebeth Elsted   20734577 

Ingrid Hviid  26743122 

Kirsten Andersen  30290139 

 

 
Redaktion:  
Karen Bertelsen, 20 13 90 85, bertelsen.karen@gmail.com 
Morten Nielsen, 22 95 91 09, mnibib@gmail.com 

 

 
 
 

 

Roklubbens hjemmeside 
 

Følg med på www.faaborg-roklub.dk og se de seneste nyheder, ro-statistik og meget 

andet. 
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