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. 91
NYHEDSBREV NO. 91

VINTEREN OG HAVNEN

KAT I SUPPEN!

Vinteren har været lang og ind imellem
hård, men havnen er generelt sluppet forbløffende godt fra det, når man tager molers
og spunsvægges dårlige stand i betragtning.
I fiskerihavnen er en halv bro væltet. I lystbådehavnen er et par pæle trukket op af
isen, og foran det miserable molehoved ved
bro G er isen drevet væk med det meste af
afviserpælene. Det sidste kan vi kun græde
tørre tårer over, da pælene var så tynde i
vandlinjen, at det ville være farligt at komme
i nærheden af dem!
Fra havnen forlyder det, at Bro A og B er
ved at få de nye strømstandere sat op, og at
molehovedet ved Bro G vil blive forstærket
med sten og forsynet med nye afviserpæle.

var der bestemt ikke, men efter suppen blev
der slået katte ud af to tønder! Suppegildet
den 27. februar blev en stor succes, med
pragtfuld suppe og peberrodskød, kreeret af
Erling og Karan, der blev hyldet for mesterværkerne. Der blev spist, der blev snakket og
sunget, så det var en lyst. Efter kaffen blev
selskabet præsenteret for en artig overraskelse fra Jytte og Per Munch: To fastelavnstønder, to køller og en terning i et raflebæger.
Der blev slået efter seksere og derefter af de
heldige på tønderne. Mændene fik ikke uventet slået deres tønde ned først, og kattekonge
blev Arne Nielsen, der formentlig har fået
håndelaget ved at slå pæle i havnen! Pigerne
fik efterhånden også puslet deres tønde ned.
Jytte Munch blev kattedronning. Se billedet af
kongeparret herunder:

STANDERHEJS OGogGENERALFORSAMLING
STANDERHEJSNING
GENERALFORSAMLING
INDKALDELSE

STANDEREN HALES OP

Bestyrelsen indkalder til generalforsamling lørdag den 10. april 2010 kl.
14,15 med følgende:

Klubben åbner den nye sæson med standerhejsning lørdag den 10. april kl.
14,00. Her skal formanden bistået af forventningsfulde medlemmer nok sørge for
at få standeren helt i top oven på den
kolde vinters trængsler!

DAGSORDEN
1: Valg af dirigent
2: Bestyrelsens beretning til debat
og godkendelse.
3: Revideret årsregnskab til debat
og godkendelse.
4: Fastsættelse af kontingent.
5: Valg:
Formand: på valg er:
Keld Pedersen. (modtager genvalg)

BÅD-ISÆTNING 2010

Tre bestyrelsesmedlemmer: På valg er:

finder som bekendt sted lørdag den 3. april
og mandag den 12. april. Senest den 24.
marts skal man tilmelde sig hos formanden.
Du skal oplyse 1) foretrukken dato og klokkeslæt. 2) Skal der køres fra bådstativ på
havnen eller står du ved beddingen på
vogn. 3) Bådens størrelse og navn samt
selvfølgelig dit eget navn og telefonnummer.
Skal båden hentes uden for havnens område kommer der ekstra gebyr på. Det gælder
om at være så klar som muligt. Jo hurtigere
bådene kommer i vandet, jo billigere bliver
regningen til hver enkelt! Se nærmere på
hjemmesiden.

Per Munch

(modtager genvalg)

Lone Nielsen (modtager genvalg)
Michael Olsen (modtager ikke genvalg)
Bestyrelsessupleanter: På valg er:
Anne-Jette Nielsen (modtager genvalg)
Revisor: På valg er:
Jytte Munch (modtager genvalg)
6: Forslag fra medlemmerne
7: Eventuelt

Ahlefeldtsgade 5
5900 Rudkøbing
Tlf. 62 51 13 54

MARTS 2010

MARTS 2 0 1 0

SPISNING OM AFTENEN
Efter generalforsamlingen skal vi lige
hjem og klæde om for at gøre os klar til
aftenens standerhejsningsfest:
Klubben tilbyder en lækker 2-retters menu til kun kr. 125 inkl. kaffe!
NB: Husk tilmelding til formanden
senest lørdag den 3. april!
Er du tilmeldt klubbens
E-mail-service?
Gå ikke glip af vore arrangementer i klubben. Nogle arrangementer planlægges med kort varsel. Derfor
sender vi jævnlig nyhedsmail rundt til de
medlemmer, der har E-mailadresse og som
ønsker at holde sig opdateret med, hvad
der foregår i og omkring sejlklubben. Har
vi din E-mailadresse? Send den til Lone
Nielsen, mosevaengetlone@gmail.com
og følg med på klubbens hjemmeside:
http://www.rudkoebingsejlklub.dk

KOM TIL AFTENKAPSEJLADS!

AFTENKAPSEJLADS 2010

Aftenkapsejlads i Rudkøbing Sejlklub er
kapsejlads på hyggeniveau. Det betyder
at vi på vandet dyster mod hinanden på
en fair måde ud fra gældende kapsejladsregler, og alle kan deltage.
Vi lægger meget vægt på det sociale
sammenhold blandt de deltagende besætninger. Vi opfordrer derfor alle besætninger til at deltage i det hyggelige
samvær i klubhuset umiddelbart efter
aftenens kapsejlads er afsluttet. I klubhuset drikker vi kaffe og hygger os. Aftenens resultat bliver kundgjort og der
uddeles en præmie til en af de deltagende både som på en positiv måde har
gjort sig særligt fortjent til denne præmie

Nu står sejlsæsonen snart for døren. Vi
sejler onsdagskapsejlads onsdag aften
med skippermøde i klubhuset kl.18.15
og første start kl. 19.00.
Onsdag den 28. april kl. 19.00 er
der møde i klubhuset vedr. afviklingen
af årets aftenkapsejladser. Der sejles
ikke denne aften, men det er vigtigt at
møde op. Vi gennemgår sæsonens program, valg af kapsejladsbaner samt de
mest basale kapsejladsregler som er
nødvendige at kende for at afvikle en
fair sejlads. Vi vil også gennemgå lidt
tips og tricks, som er rigtig gode at
kende på kapsejladsbanen, hvis man
vil sejle stærkt. Og ikke at forglemme så skal vi selvfølgelig drikke
kaffe og spise kage, hygge os og
måske fortælle et par røverhistorier fra sidste sæson.
Vi håber at se mange nye og gense alle
jer, der sejlede kapsejlads sidste sæson. Der sejles onsdagskapsejlads følgende datoer:
Før sommerferien:
Efter ferien
5. maj
11. august
12. maj
18. august
19. maj
25. august
26. maj
1. september
2. juni
8. september
9. juni
15. september
16. juni
f. kapsejladsudvalget
Michael Koll

Det er ikke en forudsætning for at deltage i aftenkapsejladsen at man er erfaren
kapsejler. Vi hjælper alle nye deltagere i
gang. Kapsejladsregler mv. lærer man
hen af vejen – og indtil da henstiller vi til
at alle de garvede kapsejlere tager hensyn til dig som ny sejler.
Aftenkapsejladsen er også en god mulighed for at lære sin båd at kende og få
prøvet sig selv af under trygge rammer
med andre sejlere på vandet. Så har du
mod på kapsejlads så mød os i klubhuset – vi ser frem til at hjælpe dig i
gang, også med en gasteplads, hvis
du vil starte med det.
Har du spørgsmål er du også velkommen
til at kontakte mig på email:
banner23racer@gmail.com
Michael Koll, formand for kapsejladsudvalget

Strømtabel sæson 2010

for Rudkøbingløbet kan man finde og
hente hjem på hjemmesiden. Tabellen
er god at have ved kortbordet. Red.
Langelands
Marineforretning

RUDKØBING

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

Rudkøbing Sejlklubs huske-kalender
lør.
lør.
lør.
lør.
man.

03.04.
10.04.
10.04.
10.04.
12.04.

kl. 14,00
kl. 14,15
kl. 19,00

Båd-Isætning for tilmeldte
Standerhejsning
Generalforsamling i klubhuset
Standerhejsningsfest.
Båd-Isætning for tilmeldte

Vedr. Aftenkapsejladserne:
kl. 19,00
Sejlermøde om kapsejladserne,
alle interesserede er velkomne!
aftenkapsejladser starter med skipper i klubhuset kl. 18,15!
05.05. kl. 19,00
Starten går til 1. aftenkapsejlads!
16.06. kl. 19,00
Sidste aftenkapsejlads før ferien
11.08. kl. 19,00
Første afenkapsejlads efter ferien
15.09. kl. ??
Sæsonens sidste aftenkapsejlads

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. 28.04.
Alle
ons.
ons.
ons.
ons.

Tur-arrangementer og grillaftener arrangeres efter vejr og behov
og annonceres på hjemmesiden, ved E-mailrundsendelse og
ved opslag på havnen!!

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

