"ASRA" med Anette og Regnar er vel hjemme igen efter deres oplevelsesrige tur til Karibien! Tirsdag den 24. juli kl. 18,30 stod det gode skib Rudkøbing havn ind efter et år på
havet og 7000 udsejlede sømil. Mange gode oplevelser har de haft, men besværligheder og
farer har de også gennemgået. De fleste har nok fulgt dem på vores hjemmeside (ellers
kan det nås endnu), men der bliver naturligvis i vinterens løb lejlighed til at høre og se
nærmere fra deres tur på mindst én af vinterens klubaftener.

DET ENGELSKE FLÅDEBESØG

MALING AF KLUBHUS

26 både med en tilmeldt besætning på 66
personer fik vores klubhus stillet til rådighed fra den 17. til 20. august. Det blev et
spændende og lærerigt bekendtskab for de
af klubbens medlemmer som tog kontakt.
Det var lærerigt at se, hvor hyggeligt og
sjovt man kan have det med hinanden hvis
alle har vilje til at yde personligt bidrag til
den fælles underholdning: Sang og spil,
tale, konkurrence, eller hvad man nu har
forberedt. - Klubbens kontaktperson, Bent
Jensen, har sendt nedenstående referat af
dagene:

Malerarbejdet udføres i uge 39 med start
mandag den 24. september kl. 10.00 såfremt vejret tillader det og der fortsættes til
arbejdet er færdigt – og helst færdiggjort i
uge 39. Indvendigt bliver der vist også behov for nogle hænder. - Der vil blive serveret æggekage med tilbehør en efterfølgende
aften for hele ”arbejdsholdet”.

”De fleste engelske både har nu forladt
havnen efter et meget succesfuldt besøg i
Rudkøbing. Rudkøbing Sejlklub havde lånt
klublokalerne ud i de dage besøget varede.
Det startede med en grillaften fredag d. 17.
august, der, selvom vejret drillede en del,
blev gennemført i fin stil. Der var lavet en
dejlig salatbar, der stod under trappen op
til klubben og ved Carstens hjælp og en
gasbrænder kom der også gang i grillen, så
inden længe var der pølser og bøffer til ca.
70 mennesker. Søndag aften efter en eftermiddagstur til Egeskov Slot var der hyggeaften i klublokalerne. Det hele sluttede med
en festmiddag på Skudehavnen med en
efterfølgende underholdning af de forskellige besætninger på bådene og ikke mindst
af formanden Stuart Bradley, der styrede
alt med sikker hånd. Det var en meget
festlig aften! Rudkøbing Sejlklub modtog en
stor tak for gæstfriheden og fik overrakt
Cruising Associations smukke stander, der
nu hænger i klubben.”
Bent Jensen

KURSUSPROGRAM, efterår-vinter 2007-08
Er dine teoretiske og praktiske færdigheder
i orden, så du kan føre din båd på bedste
vis? - Eller har du blot lyst til at lære noget
mere?
Så se her: Kursusafdelingen udbyder i
klubhuset følgende kurser:
Duelighedskursus
afholdes mandage kl. 19,00 med start den
10. september
Yachtskipper I og III
afholdes onsdage kl. 19,00 med start den
19. september
SCR Radiokursus (nyt VHF)
afholdes tirsdage kl. 19,00 med start den 9.
oktober.

KURSUSAFDELINGEN

Nærmere oplysninger hos - og tilmelding
til - underviser og kursusleder Eigil Olsen på
tlf. 6250 1071 og mobil 2324 2471 (bedst).
Kan du ikke deltage de første par aftener,
så kontakt alligevel Eigil. Han finder sikkert
en løsning.

Ahlefeldtsgade 5
5900 Rudkøbing
Tlf. 62 51 13 54

84
NNYYHHEEDDSSBBRREEVV NNOO. . 8 4

SEPTEMBER 2007

SEPTEMBER 2 0 0 7

KLUBMESTERSKABER OG BRUGTBÅDSMARKED
Hovedkapsejlads

”PKA-Cup”-sejladsen afholdes lørdag den
15.09. Bådene starter individuelt efter
måltal. Banen er 17,6 sm. Der er skippermøde i klubhuset med morgenbrød kl.
8,00. Første båd går over start kl. 9,00.
Præmieoverrækkelse i klubhuset ½ time
efter sidste båd i mål og senest kl. 16,30.
Vi mangler både til vores hovedkapsejlads, så meld dig til nu!

Optimist-sejladser

afvikles søndag den 16. 09. Det drejer sig
bl.a. om årets klubmesterskab. Hør nærmere i ungdomsafdelingen.

Åletur til Troense

Åleturen den 6. og 7. oktober går til Troense, hvor vi har fået lov at låne Troense
Bådelaugs klubhus. Hvis vejret bliver dårligt ændres stedet til Rudkøbing Sejlklubs
egne lokaler. Dette kan først afgøres af
bestyrelsen ugen før. Tilmeldte får naturligvis besked. Prisen er kun kr. 150 pr
deltager for lørdagens ål samt søndagens
morgenbrød m.m. Drikkevarer må medbringes, men kan dog også købes på stedet. Klubhuset er lånt fra fredag aften, så
hyggeligt samvær fredag aften er en positiv mulighed. Sidste tilmelding fredag
den 28. september kl. 18.00 til formand
eller næstformand.

Brugtbådsmarked

lørdag-søndag den 15. og 16. september.
Klubben opstiller pølse- og ølvogn på plænen ved klubhuset. Endvidere sælges der
som tidligere år kaffe + brød i klubhuset.
Pølse- og ølvogn betjenes sammen med
bådlauget, og evt. overskud deles mellem
klubberne.

Fællesspisning

Lørdag den 15. september kl. 19 er der fællesspisning i sejlklubbens lokaler især for
medhjælpere og kapsejlere. Se opslag herom bl.a. på hjemmesiden. Kuvertprisen er
35 kr. ekskl. drikkevarer. Tilmelding senest
onsdag den 12.09.

DM - Piratjollestævnet

Det blev et meget fint stævne, og klubben
høstede stor ros for afviklingen. Det økonomiske resultat er endnu ikke endeligt opgjort, men det ligger klart, at der bliver et
pænt overskud til klubarbejdet. Bestyrelsen
sender tak og kærlige tanker til alle de
medlemmer, der gav en stor hånd med ved
afviklingen og til sponsorerne: Fionia Bank,
Superbrugsen, XL-Byg, Tuborg og N. Kjær
Bilcenter. Uden deres indsats og hjælp kunne et sådant stævne slet ikke gennemføres.

Kapsejladsbøjer 2008

Vi har netop fået bøjernes placering endelig
godkendt i farvandsdirektoratet. Bøjerne må
udlægges fra 1. april til 15. november.

HAVNENS FASTE STAB

Da vi sejlede på sommertur i år, sejlede vi
fra en havn med kun én fast ansat tilbage
på lønningslisten, så det er med stor glæde vi her kan præsentere havnens nye og
forhåbentlig faste stab. Fra venstre: Bent
”Kok” Hansen, der har været på havnen i
snart mange år: Bent har særlige opgaver
inden for vedligehold og renoveringsarbejder, desuden er han båd- og kranfører.
Arne Nielsen blev den 13.08. ansat som
havnemedhjælper. Arne er også et kendt
ansigt på havnen: Medlem af sejlklubben,
kasserer i bådlauget og sammen med Anne-Jette ejer af den både nydelige og rummelige LM32 ”LAJCA”, som ligger foran
”Neptun” i den gamle lystbådehavn. Arne
sejler rundt med en ”kystskipper 3” i bagagen. Arne skal især supplere den nye
havneassistent, men i øvrigt tage fat hvor
det behøves, - og det gør det som bekendt!
Sidst men ikke mindst er Kim Rasmussen
pr. 3. september startet som havneassistent på fuld tid i Rudkøbing. Kim påbegyndte oprindelig en uddannelse som
kleinsmed på ”Alustål”, men måtte efter
en rygskade opgive at fuldføre den. Han

skiftede profession og blev teknisk tegner. Endvidere er han fritidsdykker på
rescue niveau. Aktuelt kommer Kim fra
en stilling som havneassistent ved Bagenkop havn. Her har han fungeret i 4
år, og hvis han her i Rudkøbing kan leve
op til det ry han har fået i Bagenkop, så
har vi på havnen noget at glæde os til.
Denne tirsdag eftermiddag omkring fyraften, sidder de 3 herrer og kigger på et
tilbud på årsmærkater til lystbådene.
Smilene på billedet er ikke til ære for fotografen. Det er helt tydeligt, at de kan
lide hinanden og allerede har fundet ud
af, at de arbejder godt sammen. I disse
måneder arbejder kommunen - igen med oplæg til en masterplan for hele
havnen, så officielt er de ikke meget for
at udtale sig om, hvad vi kan vente os
som brugere i fremtiden, men det virker
som om de er meget indstillet på at
kombinere deres egen viden og erfaringer med de ønsker og behov, som havnens brugere fremfører, så hvis den
holdning får lov til at bære videre op i
systemet, så tegner fremtiden for tilværelsen på havnen væsentlig lysere, end
den gjorde ved sommerferiens start!

ROS TIL HAVNEN

På sommertogtet til Skærgården nord for
Göteborg traf vi 4 steder på svenskere,
der havde anløbet Rudkøbing. Vi spurgte
selvfølgelig, hvad de syntes om havnen.
Alle 4 besætninger var meget tilfredse
især med bade- og toiletforholdene. Tre
af dem havde vanskeligheder med at
komme til at betale havnepenge, de to
opgav simpelthen. Der blev ikke opkrævet, mens de var på båden, og der var
heller ikke sat sedler på båden om hvor,
hvornår og hvordan de så skulle betale.
Redaktøren

Rudkøbing Sejlklubs huske-kalender
lø-sø 15.-16.09.:
lør 15.09. 09.00
18.30
19.00
søn 16.09.
ma. 24.09. og ugen
lø-sø 06.-07.10.
ma. 29.10. 19,00
lø. 03.11. 14.00
ons 05.12.

Brugtbådsmarked
Start på hovedkapsejlads: PKA-Cup
Præmieoverrækkelse
PKA-buffet i klubhuset (tilm. senest 12.09.)
Optimist-Cup og -klubmesterskab
ud: Maling af klubhus.
Åletur til Troense
Bestyrelsesmøde
Standerstrygning, spisning kl. 19,00
Tilmelding senest 29.10 til fmd. næstfmd.
19,00 Julestue

KURSER
mandage kl. 19,00 fra 10. september: DUELIGHEDSKURSUS
tirsdage kl. 19,00 fra 9. oktober: SCR RADIOKURSUS
onsdage kl. 19,00 fra 19. september: YACHTSKIPPER I og III
Halvmodeller og andet hjemmesløjd kan laves i sløjdsalen på Rudkøbing skole tirsdage kl. 19 fra den 18.09. Kontaktperson, Bent
Jensen, tlf. 6251 1164 og 2943 8297

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

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.

Kontakt til Rudkøbing Sejlklub
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 eller mail til Rudskallen
Ansvarshavende redaktør og layout: Jørn Ole Jensen, tlf.: 6251 2247
og 2332 6378. E-mail: joj@loerring.dk

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.

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

