STÆVNE I KORSHAVN

6 optimister var til stævne den 23. juni i Korshavn, alle C-sejlere. 26 både deltog i klassen,
og vore 6 placerede sig nogenlunde i midten med Oliver Larsen på 11.pladsen som den
bedste. Arrangementet inklusive Sankt Hans aftenfest var perpekt, Et arrangement, som
vore unge sejlere havde stor glæde og Odense sejlklub stor ære af. Læs mere om arrangementet samt et indlæg fra en af deltagerne, Sebastian Larsen, på hjemmesiden.

ENGELSK FLÅDEBESØG

Fredag den 17. til mandag den 20. august
har Rudkøbing havn og -sejlklub besøg af
26 både med en samlet besætning på 66
personer – alle englændere. De har fået lov
til at låne sejlklubbens lokaler i dagene på
sædvanlige sommervilkår, dvs. at klubhuset naturligvis også er tilgængeligt for RU’s
medlemmer i nævnte dage. Deltagerprogram for dagene kan læses på hjemmesiden, og det er også opsat i klubhuset.
Englænderne vil gerne i kontakt med lokale
sejlere, og Rudkøbing sejlklubs medlemmer
er inviteret til at deltage i de planlagte arrangementer, naturligvis til samme deltagerbetaling pr. arrangement som englænderne selv skal betale. Tilmelding kan ske
hos RU’s kontaktperson, Bent Jensen.

AFTENKAPSEJLADSERNE

Nye baner er i år lagt ud, og alle deltagere
udtrykker tilfredshed med dem. Forhåbentlig vil det få flere både på vandet, når nu
sejladserne tages op igen onsdag den 15.
august. Syv deltagende både nåede vi op
på som det højeste under forsommerens 5
afholdte sejladser, og det er altså for lidt.
Vel er de fleste bådejere i dag udpræget
tursejlere, men man får på disse sejladser
lært sin båd bedre at kende og man hygger
sig med sejlersnak bagefter, så kast nu fortøjningerne og tag med. - Eller tilbyd dig
som gast, - dem er der også mangel på!
Peggy Gorden kan holde sommerferie på en
suveræn 1. plads, og Miss Sommerlyst kan
gøre det samme på 2. pladsen. Resultater
og omtale kan findes på hjemmesiden.

MED ASRA TIL CARIBIEN

Anette og Regnar har i deres Fandango 32
”ASRA” siden juli sidste år haft en begivenhedsrig tur til Caribien. Selve turen og oplevelserne
har vi kunnet følge i deres 13 rejsebreve på
hjemmesiden. Uheld har de haft undervejs,
men dem har de klaret i fin stil - indtil et topvant knækkede ved mast-terminalen kun 12
sømil fra Azorerne, og mast og rig blev kappet.
Ny mast er anskaffet, og de regner med at være i hjemhavn i begyndelsen af august!

PKA-BUFFET

Alle medlemmer indbydes til buffet lørdag den
15.09. efter afslutningen på årets hovedkapsejlads: PKA-Cup’en. Arrangementet begynder kl.
18,30 med præmie- og pokaloverrækkelse, og
kl. 19 serveres buffet bestående af godt fra havet samt små lune retter. Pris kun 35 kr, der
betales ved tilmeldingen og senest onsdag
12.09. ved onsdagssejladsen.

MØDE MED HAVNEN

Den 24.05. havde klubberne på havnen møde
med den administrative ledelse på området:
Lone Himmelstrup og Poul Petersen. Vi gjorde
rede for vore og gæstesejlernes forventninger
til serviceniveau og myndigheds-nærvær. Vi
omtalte muligheder for at øge havnens indtægter og spurgte så til de kommunale planer til
organisation, drift og investering. - Her var det
så, at samtalen gik lidt i stå... Vi kom da med
et konkret ønske om at havnen hvad angik bemanding, vand og strøm skulle være åben fra
01.04 - 31.10. Teknisk udvalg har drøftet sagen....En beslutning har vi ikke hørt om.
Klubberne føler sig generelt for lidt inddraget i
og for dårligt orienteret om havnens forhold!
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NY KLUBLEDELSE
KELD PEDERSEN NY FORMAND
Generalforsamlingen havde flere nyvalg
på programmet, og mange medlemmer
var mødt frem: Trojkaen Finn Birger,
Poul Tom og Bent Jensen, der for 2 år
siden lod sig vælge som et team, trak
sig nu samtidig tilbage, og hvem ville
stille op i stedet? - Som ny formand
blev Keld Pedersen valgt. Keld har haft
tjansen før: Han var en aktiv formand
fra 1997 til 2000. I de 3 formandsår
blev der blandt andet afholdt DM og NM
for X-99, DM for H-både og opført nyt
jollehus. Medlemstallet steg, og der var
overskud i klubkassen. Måske har tiderne ændret sig, så det er sværere at
samle folk om noget fælles, men mon
ikke Keld og den nye bestyrelse finder
på noget, for selv om de fleste i dag
kan og vil selv, så er der et udtalt behov for et mere aktivt klubliv. Vi ønsker
dem held og lykke hermed. - Nyvalgt
blev Peder Hansen, ”fru Kristoff”, Jesper Juel Jensen, ”Nete” og Lone Nielsen, ”Petí”. Poul Winther Jensen blev
nyvalgt som suppleant. Bestyrelsen har
siden på et møde konstitueret sig som
beskrevet inde i bladet.
- Såvel beretning som regnskab blev
enstemmigt godkendt. Under regnskabet blev konstateret et unødvendig højt

elforbrug, som en bedre styring må kunne bringe ned. Referatet ligger på hjemmesiden og både referat og regnskab er
fremlagt i klubhuset.

KONTINGENT-STIGNING

Klubkontingentet er meget lavt for en
klub, der laver aktivt ungdomsarbejde,
så der var ingen indsigelser mod bestyrelsens forslag om at kontingentet
for alle medlemsgrupper næste år stiger med 50 kr. om året.

LÅN AF KLUBHUSET
-til private arrangementer har hidtil ikke
været muligt. Der har været enkelte undtagelser, som der ikke tales så højt om,
men generelt har man aldrig kunnet reservere klubhuset. Det vil man kunne i
vinterhalvåret, når bestyrelsen får lavet
et regelsæt herom. idet generalforsamlingen vedtog det forslag, jeg fremlagde
med udgangspunkt i Marselisborg sejlklubs låne/leje ordning. Den skal tilpasses vore forhold, men jeg og generalforsamlingen er sikker på, at denne nye
mulighed vil blive til glæde for medlemmerne og skaffe god valuta i klubkassen.
Jørn Ole Jensen

DM for PIRATJOLLER

PRÆSENTATION

Rudkøbing Sejlklub har netop været vært for
årets Danmarksmesterskab for den lille, hurtige
piratjo lle. Jollen - med øksen i sejlet - har bred
aldersmæssig appel, hvad deltagerlisten også
vidnede om.
17 ud af 18 tilmeldt joller ankom til Langeland
torsdag den 28. juni og gik straks i gang med
sejladserne: To sejladser blev straks afviklet i
farvandet mellem Langeland og Strynø. Vejret
var ret barskt: Op til 13 m/sek fra vest og stride
regnbyger. Fredag gik vinden i syd ca. 10 m/
sek. Til gengæld stod der grov strømsø. Her fik
man også gennemført 2 sejladser. Lørdag bød
på 2 sejladser i samme vejr som torsdag. Banen
blev her flyttet op under Stenodden. Stævnet
var et offcielt såkaldt DIF-DM godkendt af
Dansk Sejlunion. Suveræn vinder og dermed
Danmarks-mester blev en Svendborgbesætning:
Ask Askholm/ Brian Andersen med 5 førstepladser. Vores juniorbesætning fik sin sag for i det
barske vejr og opnåede ingen placering.
Godt 25 af Rudkøbing Sejlklubs medlemmer var
aktive til søs og på land for at gennemføre
stævnet og formand Keld Pedersen er meget
glad for og tilfreds med medlemmernes indsats,
som for fleres vedkommende blev mere fysisk
anstrengende på grund af det hårde og våde
vejr, end de nok havde forventet på forhånd. Alt
blev afviklet som planlagt. .Torsdag var der fællesspisning i klubhuset, fredag grill-aften omkring signalmasten og lørdag efter præmieoverrækkelsen en afsluttende festmiddag.

Formanden har ordet: Jeg vil gerne benytte denne udgave af Rudskallen til at
sige pænt goddag til alle de medlemmer,
jeg endnu ikke har mødt på min vej
rundt på havnen, og samtidig fortælle
lidt om de planer, vi i bestyrelsen har
med klubben. Sidste år var der ingen af
de planlagte ture, som blev gennemført
på grund af manglende tilslutning. Derfor har vi valgt kun at lave en tur i år.
Det bliver åleturen til Troense sidst på
sejlersæsonen. Jeg vil meget opfordre
medlemmerne om ikke at brænde inde
med gode ideer til klubarrangementer.
Kom frem med ideerne, så vil vi tage
dem op i bestyrelsen. Klubarrangementer i årets løb er nødvendige for at få et
større socialt samvær og sammenhold.
De englændere, vi har besøg af i øjeblikket, undrer sig over, at der ikke daglig er
medlemmer i klubhuset, og hvordan vi
dog kan undvære en bar! - Nu er vi en
lille klub i en lille by, men sandt er det,
at der skal mennesker til at gøre et klubhus levende, så kom og vær med. Husk:
Det er jeres klub! Jeg håber, at vi alle får
en rigtig god sommer med en masse timer på vandet.
Med sejlerhilsen
Keld

SØMÆRKE INDDRAGET

Tønden med de 2 sorte kugler, som ligger
(skulle ligge) ved den store sten mellem Dolfuss og Sælgrunden og som siden 2004 er
blevet udlagt på sejlklubbens regning og ansvar, er på sejlklubbens foranledning nu igen
inddraget. Området er i søkortet afmærket
med dybden 1,9 meter og "R" (klippe) samt i
detailkortet over Løbet med "Cb" (store
sten). Uanset dybgang gør kølbåde altså
klogest i at holde sig fra området!

R udkøbing Sejlkl ubs huske-kal ender
to-lø 28.-30.06.:

DM FOR PIRATJOLLER

Nye sejl. Rig. Bedste materialer.
Rullesystem. Udstyr. Nyt cad-cam
sejlskæreanlæg. Hurtig reparation.
Forhandler UK Halsey Sails på
Fyn. Kig ind på www.dk-sails.dk

ons 15.08.: 19.00 Aftenkapsejladserne begynder efter ferien
fr-ma 17.-20.08.:
Engelsk besøg:
26 både fra CA Baltic section
ons 12.09.: 19.00 Sæsonens sidste aftenkapsejlads
lø-sø 15.-16.09.:
lør 15.09.: 09.00
18.30
19.00
søn 16.09.:

Bådmarked
Start på hovedkapsejlads: PKA-Cup
Præmieoverrækkelse
PKA-buffet i klubhuset
Optimist-Cup

lø-sø 06.-07.10.

Åletur til Troense

KURSER
Udbydes efter sommerferien

HAVNEPLADSEN
RUDKØBING
Tlf. 62 51 34 04

mobil: 40 16 07 16

Mange års erfaring med
kvalitetsreparationer i glasfiber.
Aptering. Montering af motor og
instrumenter. Egen ophalerlift.
Produktion af erhvervsgodkendte
Rudkøbing Joller 9 - 21 fod.

Konta kt t il R udkøbing Sejlkl ub
Formand:
Keld Pedersen, tlf. 6251 2647 bellevue49@mail.dk
Næstformand: Peter Hansen, tlf. 6254 1724 kphansen@privat.dk
Kasserer:
Karen Dirksen, tlf. 6250 1663
stengade@mail.tele.dk
Sekretær:
Per Munch tlf. 6251 2667
jpmunch@mail.tele.dk
Øvrige bestyrelsesmedlemmer:
Jesper Juel Jensen tlf. 2335 3808 jesperjuel@hjerno.dk
Lone Nielsen tlf. 6251 3962
mosevaenget@sport.dk
Juniorafd.: Uffe Mogensen tlf. 6250 2098. skolevej17bum@mogensen.mail.dk
Tilforordnede: Bestyrelsessuppleanter og redaktør.
Underviser:

Eigil Olsen tlf. 6250 1071 og 2324 2471

Klubhus:

Skudehavnen 63, tlf. 6251 4262. (kun ved stævner o.lign.)

Skriv, ring ell er ma il t il R udskall en

Havnegade 19 Rudkøbing
Tlf. og fax: 62 51 57 05
Mobil: 20 49 23 80

Sejlernes Madsted
på lystbådehavnen
Modtager også selskaber
(min.-max. 15 - 35) uden
for sæsonen.

Ansvarshavende redaktør og layout: Jørn Ole Jensen, tlf.: 6251 2247
og 2332 6378. E-mail: joj@loerring.dk

Restaurant

Rudskallen udkommer i marts, maj/juni, aug/sept. og oktober måned.
Deadline den 01/ 03 - 20/05 - 20/08 - 20/09.

NEPTUN

Følg i mellemtiden med på hjemmesiden: www.rudkoebingsejlklub.dk,
her kan du selv give dit bidrag !

Rudkøbing Havn
tlf. 62 51 46 49

Langelands
Marineforretning

RUDKØBING

Bystræde 1 - 5900 Rudkøbing - Tlf. 62 51 14 32

Din lokale
udstyrsbutik

Havnepladsen 20 · 5900 Rudkøbing · Tlf. 62 51 24 08 · Mobil 40 16 44 09

