I vinterhalvåret 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".

NYHEDSBREV NO. 90
NYHEDSBREV NO. 90

RUDKØBING HAVN

har haft en tilfredsstillende sæson med
et godt besøgstal, og gæsterne har
været glade for at være her. Mange
turister har benyttet sig af sejlklubbens åbne døre i sæsonen. Vi hilser
også med glæde, at kommunen trods
den slunke kassebeholdning har frigivet midler til de nødvendige nye
elstandere på bro A og B. Havnens folk
skylder vi tak for godt arbejde og
samarbejde i det daglige..

JUNIORAFDELINGEN
er det ikke lykkedes os at få i gang i
denne sæson. Såvel optimistjoller som
piratjoller står indendørs og venter på
at blive rørt på vandet. Men vi mangler ledere! Vi er nu overbeviste om, at
hvis ikke nogle forældre til sejlglade
unger vil påtage sig opgaven, så får vi
den ikke løst. En ny juniorleder kommer ikke til at stå uden hjælp. Dansk
Sejlunion har netop ansat en person til
at få gang i sejlsporten blandt børn og
unge. Denne person kan vi trække på.
Hvis du/I er interesseret i at hjælpe
såvel klubben som dine børn til at få
et aktivt juniorsejlerliv, så hører bestyrelsen gerne fra dig. Vinteren kan
bruges til planlægning og uddannelse.
Det er bare om at komme i gang.

KURSUS I FØRSTEHJÆLP PÅ SØEN

Med støtte fra Torm Fonden og i samarbejde med Dansk Sejlunion kan sejlklubben tilbyde os dette vigtige kursus,
som er målrette fritidssejlere og er
bygget op på de scenarier, vi kan komme ud for på søen.
Kurset er på 12 timer og foregår i klubbens lokaler 4 aftener á 3 timer.
Det omfatter gennemgang af 4 moduler: Hjerte-lunge redning, livgivende
førstehjælp, førstehjælp ved tilskadekomst, førstehjælp ved sygdomme.
Kurset koster kun kr. 200,- pr deltager. De første to hold er allerede fuldtegnet, da der højst må være 14 på et
hold. En overvældende interesse for
dette vigtige emne, siger formanden,
der modtager tilmelding på tlf.
62512647. Det vides ikke, hvor mange
hold, vi kan få bevilget.

JOLLESKURET

kan vi for tiden ikke selv udnytte fuldt
ud. Faktisk kan vi godt klare os med
det halve. Derfor har bestyrelsen lejet
den anden halvdel ud til to lejemål:
Det ene til Kassebølle friskole, der også
låner vore joller til sejlundervisning i
skoletiden, det andet lejemål har den
lokale afdeling af DSRS, der har behov
for lokale til base og til opbevaring af
diverse udstyr.

Ahlefeldtsgade 5
5900 Rudkøbing
Tlf. 62 51 13 54

SEPTEMBER 2009

SEPTEMBER 2 0 0 9

STANDERHEJSNING
HOVEDKAPSEJLADS
og GENERALFORSAMLING

Buffet efter sejladsen:
Lørdag aften er der behov for at slappe
Lørdag den 19. september
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der den 12. april med det kendte program:
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”Klubmesterskab” ligger lige for.
- Lone lover plads til de første 60 tilmeldte, så vent ikke for længe!
Sejladsen er speciel på den måde, at
Sidste frist for tilmelding er den 13.09.
bådene starter individuelt efter bådens sømiletid, således at langsomste båd starter først, og banelængden fastsættes samme morgen, som
sejladsen afholdes. Ved meget svag
hele weekenden den 19. og 20. sepvind bliver banen afkortet, men da
tember tager sejlklubben som nævnt
længste bane er 14,8 sømil uden
aktiv del i. Følg med i det program
krydstillæg og langsomste båd har
som havnen vil udarbejde og offentlig7½ time til at nå rundt, bliver der
gøre.
sjældent problemer. Vi starter med
morgenkaffe i klubhuset kl. 8.
Som sidste år er banen lagt således,
at bådene flere gange sejler tæt på
Bente og Peter Brendstrup vil onsdag
havnen og derved også spiller aktivt
den 13. januar fortsætte, hvor de slap
med i det liv, der denne weekend
den 14. januar i år: San Blas øerne på
kan forventes på havnen, hvor det
Panamas nordøstkyst, hvor verdens
årlige brugtbådsmarked afvikles. I
næstmindste folk, kunaindianerne, holklubhuset kan der hele weekenden
der til. ”Carpe Diem” sejler videre op
købes øl, vand, kaffe og håndmadlangs det enorme rev ud for Belize, og
der. Program for hovedkapsejladsen
det bliver spændende at høre, hvor
ligger til download på hjemmesiden.
langt vi når, inden aftenen er omme.
Tilmelding senest 18.09. kl. 18,00.

BRUGTBÅDSMARKEDET

SEKS ÅR RUNDT ATLANTEN

ÅLETUR TIL TROENSE

Lørdag den 26. september kl. 18,00 i
Troense sejlklubs lokaler serveres denne
lækre spise: Stegt ål med persillesovs og
kartofler. Hvem skulle have troet det? Ål
er ikke til at få fat i til almindelige penge. Alligevel er det lykkedes næstformanden Peter ”Christoff” at fremskaffe
det nødvendige antal af de lækre søslanger. De indtages med det fornødne tilbehør, og drikkevarerne har man selv med.
Klubhuset står åbent for os hele weekenden fra fredag aften. Søndag er der fælles morgenbord. Klubben sørger for
rundstykker og en lille en til at jage morgenduggen væk med. Pris pr. person
kun kr. 150,- Tilmelding til Peter senest
fredag den 18.09. på tlf. 62541724.

FÆLLES BÅDOPTAGNING I OKTOBER

Som omtalt i forrige nr. arrangerer klubben fælles bådoptagning. Det bliver lørdag den 10. og fredag den 16. oktober.
Prisen er sat til kr. 400 pr. båd, som
dækker optagning og nedsætning i vogn
eller stillads på havnens område. Skal
båden transporteres uden for havnens
område beregnes et tillæg til prisen. Tilmeld din båd til formanden, så snart du
ved, hvilken dato, der passer dig bedst.
Bådstativ skal være på plads, og alt
hvad der skal klargøres være klargjort,
når vognmanden sænker stropperne ned
om båden, ligesom det forventes, at
man afsætter tid til at hjælpe hinanden.
Tilmelding senest 1. okt.! - Man skal
ikke regne med, at man kan komme tøffende uden for nummer i sidste øjeblik
og komme med. Når først planen er lagt,
er det op til vognmanden, om han har
tid mere efter den planlagte optagning.

STANDERSTRYGNING

Efteråret har indfundet sig og snart
skal vi til det: Standeren hales ned
lørdag den 31. oktober kl. 14,00. Herefter er der præmieoverrækkelse vedr.
aftenkapsejladserne i klubhuset, og om
aftenen er der spisning.

NYE VINDUER OG ALTANDØR

har vi nu fået hjem. Økonomien ser
nogenlunde ud, takket være tilsagn om
støtte fra A.P. Møller, Nordea og fra
Langeland kommune. Tak for det!
Men vinduerne skal også sættes i! Flere medlemmer har heldigvis allerede
sagt ja til at give et par hænder med,
og bestyrelsen indkalder til formøde
mandag den 14. september kl. 19,00,
hvor vi skal snakke om arbejdsfordeling og planlægge arbejdet. Man starter mandag den 21. september og håber på at være færdige den 9. oktober.
Den vestlige gavl samt nogle flader på
jolleskuret skal også males. Hvis du vil
være med, men ikke kan komme til
mødet den 14. september, så ring til
Per Munch på 62512667. Arbejdet
bærer lønnen i sig selv, men honoreres
også med en god gang æggekagespisning med masser af stegt flæsk, - som
sædvanlig lækkert og kunstfærdigt
fremtryllet af Karan ”Christoff”.

MARITIME KURSER

for medlemmer begynder nu:
Duelighedsprøve mandage fra 31.08
Yachtskipper 3 onsdage fra 23.09.
Radiokursus SRC/DSC fra
06.10.Yderligere oplysninger hos Eigil
Olsen, se under ”Kontakt...”
Langelands
Marineforretning

RUDKØBING

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

Rudkøbing Sejlklubs huske-kalender
man. 14.09.
lør. 19. 09.

kl. 19,00 Formøde vedr. vinduesarbejdet
kl. 09,00 Start på Hovedkapsejlads
Senest kl. 16,00 Præmioverrækkelse
kl. 19,00 Buffet i klubhuset.
weekend 19.-20.
Brugtbådsmarked på Havnen
weekend 26.-27. september Åletur til Troense
lør. 10.10.
Fælles bådoptagning
fre. 16.10.
Fælles bådoptagning
lør. 31.10. kl. 14,00
Standerstrygning med efterfølgende
præmieoverrækkelse vedr. aftenkap.
kl. 19,00
Spisning
ons. 09.12.
ons. 13.01.
lør.
lør.

27.02.
10.04.

kl. 19,00

Julestue, gløgg og æbleskiver + film
År 2010
kl. 19,00
Bente og Peter Brendstrup: Andet fore
drag med lysbilleder fra ”6 år rundt Atlanten”.
kl. 19,00
Suppegilde
kl. 14,00
Standerhejsning og Generalforsamling

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

Kvalitetsreparationer i glasfiber.
Aptering. Montering af motor og
instrumenter.
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:
Lone Nielsen tlf. 6251 3962
mosevaenget@sport.dk
Michael Olsen tlf. 6251 5000
ringvejen@webspeed.dk
Juniorafd.:
Vakant
Tilforordnede: Bestyrelsessuppleanter og redaktør.
Undervisere: Eigil Olsen tlf. 6250 1071 og 2324 2471
Jean Hansen tlf. 6257 2982 og 2087 6394

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 ved at kontakte redaktøren. Indlæg er
meget velkomne!

v. Knud Mogensen
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
Vinteropbevaring
Rig- og elarbejde
Skibselektronik

Din lokale
udstyrsbutik

Reparation og renovering af træ– og glasfiberbåde
Havnepladsen 20 · 5900 Rudkøbing www.biancayacht.dk

