Nu kan du leje dit klubhus

Bestyrelsen vedtog i november 2007 et regelsæt for medlemmers lån af klubhuset til private fest i vinterhalvåret fra 15. oktober til 31. marts.
Prisen: 1500 kr. pr. døgn og 1500 kr. i depositum. Regelsættet er opsat i klubhuset og kan ses på hjemmesiden under "Klubben".

BORGERMØDE OM
”Helhedsplan for Rudkøbing Havn”
Kommunen godkendte i maj måned en
analyse af vore havne som udgangspunkt for beslutninger om den fremtidige udvikling af havnene. Mandag
den 27. oktober kl. 19,00 i Bio Langeland holder kommunen borgermøde. I
den anledning skriver Søren ”Bianco”:
”Halløj Rudkøbing-sejler,
Vores allesammens rekreative område, Rudkøbings lystbådehavn og baglandet, er på dagsordenen, når Langeland Kommune afholder borgermøde
nu mandag den 27. oktober kl. 19.00 i
Bio Langeland.
Deltagere er bl. a. borgmester samt
kommunale embedsmænd med flere.
På mødet gennemgås havnens nuværende udseende og planlægning for
fremtiden. Der bliver mulighed for at
stille spørgsmål og gå i debat. Du kan
finde en folder om planen på sejlklubbens hjemmeside.
Som Rudkøbing-sejler vil det nok være
en god ide at møde op, så vi kan se og
høre, hvad der måske skal ske - og så
vi kan nå at give vore meninger til
kende”, lyder altså opfordringen fra
Søren, "Bianco". - Den opfordring må
vi tage til os. Det er nu klubberne skal

gøre deres hjemmearbejde og præsentere vore væsentligste synspunkter om
og forventninger til udvikling, udnyttelse og udbygning på havnen.

KAN DET PASSE!
Et nyt medlem spurgte om det virkelig
kunne passe, at han som Rudkøbingborger blev sat bagerst i køen og nu
som nr. 60 til en bådplads i havnen og
at en masse ”udenøs” var placeret foran? - Jovist, pr. den 15. maj 2007 mistede beboerne på Langeland fortrinsret til øens havnepladser efter politisk
beslutning i udvalget for Trafik, Teknik
og Miljø. Tidligere havde man som
skatteborger i vor fattige kommune
dog den fordel at vi stod først for ved
tildeling af bådpladser, og kommunen
havde med havnepladser et attraktivt
tilbud til mulige tilflyttere. Nu behøver
man som sejler og bosiddende i Odense eller Svendborg slet ikke at overveje, om man skulle flytte til Langeland.
Man kan rolig blive boende og nyde det
store bysamfunds fordele og samtidig
tage for sig af vores. I Svendborg kan
man kun blive skrevet på venteliste,
hvis man bor i kommunen! Det er det
normale, og flere steder mister man
endda sin bådplads, når og hvis man
flytter fra kommunen. Er vi tossegode eller bare tossede??

Ahlefeldtsgade 5
5900 Rudkøbing
Tlf. 62 51 13 54
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i Danmark! Solen skinnede i 347 tiDagen afsluttes med spisning og
mer, altså mere end 11 timer i genhyggeligt samvær i klubhuset kl.
nemsnit hver dag. De første 3 uger
18,00. Menuen er velkomstdrink, foraf juni fortsatte det solrige sommerret, biksemad med det hele, kaffe og
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til sol og varme skulle man altså i år
have holdt sin sejlerferie i maj-juni!
Nå, men det kunne vi jo ikke vide….
Lørdag den 1. november kl. 14,00
stryges klubstanderen for sæson
2008. Ca. kl. 14,30 i klubhuset er
der evaluering og præmieoverrækkelse til kapsejladsdeltagerne samt
en øl til alle, der møder op. 12 både
har deltaget i sejladserne. Der var
også planlagt 12 sejladser, men 2
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vind og i 2 andre var vinden for svag,
så 8 sejladser blev gennemført med
både til start og i mål. Der har været
god stemning både på banen og i

VÆR MED ATLANTEN RUNDT !

Bente og Peter Brendstrup har været
næsten Atlanterhavet rundt på et 6års togt i deres båd ”Carpe Diem”. De
har nu slået sig ned i Tranekær og er
nye medlemmer i klubben. Onsdag
den 14. januar fra kl. 19 vil de dele
deres sejleroplevelser og erfaringer
med os i klubhuset. Her er der noget
at glæde sig til. Se nærmere om programmet på vores hjemmeside og forbered jer til foredraget på deres hjemme-side:
http://www.sycarpediem.dk !

HJERTESTARTER OG REDNINGSSTIGER PÅ LYSTBÅDEHAVNEN !
Takket være initiativ og investering af
Ole og Anne-Margrethe, restaurant
"Neptun", er der nu opsat en hjertestarter i skab med alarm lige under skiltet
"Restaurant". Står man i en situation
med muligt hjertestop på havnen, så
skynder man sig til "Neptun",
åbner skabet uden at lade sig forskrække af alarmtonen, tager hjertestarteren
og spurter hen til personen med muligt
hjertestop. Når hjertestarterpakken åbnes, vil en stemme trin for trin fortælle,
hvad man skal gøre.
En stor tak skylder vi værtsparret for
denne sikkerhedsforbedring på havnen,
som vi hver især kan gøre endnu bedre
ved at gennemgå eller genopfriske såvel
hjertestarter- som førstehjælpskursus!

HOVEDKAPSEJLADSEN
Rudkøbing Sejlklubs Hovedkapsejlads
2008 blev afviklet lørdag den 20. september. samme dag som bådmarkedet
begyndte på havnen.
I år sejlede man på en ny bane og på
en ny måde for at gøre kapsejladsen
mere synlig, idet bådene skulle 2 gange rundt på en kortere bane og folk på
havnen blev holdt orienteret om sejlads og stillinger over højtaleranlæg.
- Der var mere nyt, idet man sejlede
om en ny pokal.
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14,00
Standerstrygning
14,30 ca. Præmieoverrækkelse, aftenkap.
18,00
Standerstrygningsfest
19,00
Bestyrelsesmøde
19,00
Julestue, gløgg, æbleskiver & film
19,00
Sejladsforedrag med lysbilleder:
Bente og Peter Brendstrup.
kl. 19,00
Suppegilde

KURSER
Mandage
tirsdage
onsdage

tirsdage

kl. 19,00 Undervisning til Duelighedsprøve
kl. 19,00:
VHF-SRC Radiokursus (6 tirsdage)
kl. 19,00
Yachtskipper 1 og 3
Yderligere oplysninger hos Eigil Olsen
kl. 19,00:

Snittehold laver halvmodeller mv. i
sløjdsalen på Rudkøbing skole

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

Nr. 1 : Michael og Niels Koll samt en
kapret gast, Henning Rasmussen i
Banner 23 Racer: "Too fast for you"
a

Her er skabet åbnet og den sorte taske
med hjertestarteren står klar.
Kommunen har også ved opsætning af
stiger og redningskranse bidraget til at
øge sikkerheden på havnen.

Rudkøbing Sejlklubs huske-kalender

Nr. 2 : Steen Berthelsen og (har ikke
besætningens navne) i Aphrodite 101:
"Vibe"
Nr. 3 : Flemming Hansen, Flemming
Tolbod og Arne Nielsen i Nordship 34,
"Miss Sommerlyst"
I land var en del medlemmer i aktion
med at sælge kaffe, vand, øl, pølser og
andet godt sammen med folk fra bådlauget, der havde sørget for øl- og pølsevogne. Lørdagen blev afsluttet festligt med indtagelse af Lones pragtfulde
buffet plus andet godt.

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:
Lone Nielsen tlf. 6251 3962
mosevaenget@sport.dk
Michael Olsen tlf. 6251 5000
ringvejen@webspeed.dk
Juniorafd.:
Jesper Juel Jensen tlf. 2335 3808 mjjuel@privat.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
Rudskallen udkommer i marts, maj/juni og oktober måned.
Deadline den 01/ 03 - 15/05 - 20/09.
Følg med i klubben på hjemmesiden: www.rudkoebingsejlklub.dk,
her kan du selv give dit bidrag, enten ved at kontakte redaktøren eller du
kan skrive direkte i medlemsbloggen. (kodeord: sejler)

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

NEPTUN
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

