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BÅD-OPTAGNING 2011

Er allerede fastlagt! Det er en simpel nødvendighed at være i god tid, hvis man vil
lave en aftale med en både god og prisrimelig vognmand, da alle både i områdets havne pudsigt nok vil op nogenlunde samtidig! Sejlklubben har fundet to dage: lørdag den
8. oktober og torsdag den 13. oktober. Tilmelding som sædvanlig til formanden…

DS-TURBØJERNE

Fremover skal vi føre DS-stander, hvis vi vil
ligge ved en af DS-turbøjerne i vore farvande. Bøjerne er jo beregnet til de sejlere, der
via deres klubkontingent betaler for dem.
DS-standeren kan du få ved henvendelse til
formanden eller ved fremmøde i klubhuset,
når der sejles aftenkapsejlads.

KURS PARIS!

Mandag den 30. maj tidligt om morgenen
satte Dorte og Jens i ”Lady Bump” kurs mod
Paris. Forventes hjemme igen om 3 mdr.
”Rudskallen” ønsker god Tur!

Åbningstider Super Brugsen:
Mandag - Fredag………………… 9.00 - 19.00
Lørdag………………………………… 8.00 - 16.00
Søndag……………………………. 10.00 - 16.00

STANDERHEJSNINGSFESTEN

Standerhejsningsfesten var fuldt besat:
Der kunne ikke proppes flere medlemmer om bordene i klubhuset. Stemningen var som sædvanlig i top og snakken ved bordene gik naturligvis mest på
"hvad man havde lavet ved skuden i
vinterens løb", "sæsonens aftenkapsejladser" og "sommerens ferieture".

NY GRILLPLADS!

En ny og bedre grillplads har havnefogeden stillet os i udsigt, men indtil videre er der ikke sket mere end at de gamle store ”griller” er blevet fjernet. Vi vil
gerne have en flisebelagt grillplads med
nogle store griller og pæne læhegn mod
syd og vest til os og havnens gæster.
Læhegnet skal ikke være højere, end at
man kan kigge over det, når man sidder ved bordene.
Der er stillet 3 små griller op, og vi får
vist nok også en række fliser langs brohammeren og en græsbelagt grillplads.
Men det bliver ikke helt let at slå græs
mellem borde, stole og grillsteder. Den
arbejdstid, der skal bruges her, så vi
gerne konverteret til indkøb af fliser.
Men måske strider en flisebelagt plads
mod selve ”Masterplanen” for havnen?
- Grillaftener bliver arrangeret og meldt
ud fra klubben med kort varsel, idet
godt vejr er en betingelse for succes!
Åbningstider Bager:
Mandag - Fredag……………….. 6.30 - 19.00
Lørdag………………………………… 6.30 - 16.00
Søndag.……………………………… 6.30 - 16.00
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FRA GENERALFORSAMLING og STANDERHEJSNING 2011
Fra Generalforsamlingen
Fra generalforsamlingen lød der ros til
bestyrelsen for godt arbejde, og formanden fik en særlig klapsalve som kvittering
for hans velfortjente kommunale udnævnelse til ”Årets ildsjæl”, - så det kan næppe
undre, at bestyrelsen efterfølgende har
konstitueret sig med samme folk på hidtidige poster: Næstformand: Peter Hansen,
kasserer: Karen Dirksen og sekretær: Per
Munch. Helle Svensson blev valgt som
suppleant for 1 år. Den post var vakant,
idet dens indehaver, Kenneth Nielsen, i
årets løb er indtrådt som juniorleder i bestyrelsen. Som revisor blev Jens Højte
afløst af Eivind Stubgaard. Kelds beretning
og Karens regnskab blev godkendt uden
kritiske bemærkninger. Det samme blev
bestyrelsens forslag om en kontingentforhøjelse på 50 kr. for alle medlemsgrupper.

Der arbejdes på at stable et arrangement på
benene søndag-mandag den 24.-25. juli. Det er
ugen før festivalen. Der sker ikke noget i byen,
så hvorfor ikke lade noget ske på havnen!
.

Generalforsamlingen vedtog, at også referater fra bestyrelsesmøder skal lægges ud
på hjemmesiden på samme måde som
generalforsamlingsreferater.
Poul Tom og Søren har planer om udarbejdelse af en klubsangbog. Det sanghæfte, der blev udgivet i forbindelse med klubbens 50-års jubilæum i 1976, er efterhånden slidt ned. Det er planen, at hver familie
i sejlklubben vil få en sangbog foræret,
som de kan have ombord, så den er ved
hånden både i hjemhavn og ved sammenkomster i fremmede havne.

Standerhejsningen
En stor del af klubbens aktive medlemmer var
mødt frem til standerhejsningen den 9. april kl.
14,00 hvor formanden bød velkommen ved
flagmasten og udtrykte store forventninger til
den kommende sæson. Især noterede han sig
med glæde, at juniorarbejdet var kommet i gang
igen for alvor, så vi i forsommerens mandage vil
se glade børn og unge i vore 14 optimistjoller
og og 2 piratjoller.
- Standeren blev sikkert gelejdet op mellem
flagmastens øvrige liner af to fra havnens faste
stab: Kim og Arne.

AFTENKAPSEJLADS 2011

FÅR DU KLUBBENS NYHEDSBREVE?

R udkøbing Sejlkl ubs huske-kal ender

Kapsejladsudvalget 2011 har fået ny formand. Dvs. ny og ny… Flemming Hansen har
påtaget sig jobbet, og Flemming er bestemt
ikke ukendt med at være formand, - heller
ikke i sejlklubsregi, hvor han var klubformand
fra 2000 til 2005. Flemming synes, at årets
kapsejladser er kommet godt fra start. Der er
12 både tilmeldt nu, sejladserne tegner godt,
og alle besætninger samles i klubhuset efter
sejladserne og hygger sig gevaldigt sammen,
mens de gennemgår bl.a. sejladserne.
Udover Flemming består udvalget af Leif Kær
Nielsen, Ulrik Bastholm og Morten Henriksen.
Udvalget – og dermed kapsejlerne og resten
af klubben – betjenes endvidere af Lone Nielsen. Lone betoner, at hun ikke er sekretær for
udvalget, hun er ikke koordinator eller initiativtager. Hun har ikke nogen bestemt funktion:
hun går bare til hånde. Udvalget ønsker i år at
benytte DS-kapsejladsberegnings-systemet
”Sailwave” , og det har Leif brugt mange
kræfter på: Været hos DS og haft instruktør i
klubben, og med godt resultat: Nu kører systemet og det fungerer efter klubbens behov.
Jørn Ole Jensen har siden 2004 været medlem af kapsejladsudvalget og har kørt beregningerne af såvel aftenkapsejladser som hovedkapsejlads i et regneark, samt lavet programmer, tegnet baner og skrevet kapsejladsstoffet på hjemmesiden. Det kan han nu
(næsten) frigøre sig for, og han har derfor
med rimelig god samvittighed kunnet trække
sig fra kapsejladsudvalget.
Årets aftenkapsejladser afvikles således: Alle
både starter samtidig hver onsdag kl. 19.00.
Bådene sejler i 2 løb: et for både med og et
for både uden spiler. Slaget ledes på land af
en kompetent trio bestående af Anne-Jette
Nielsen, Inger Hansen og Ulla Jørgensen.
Uden nogen til at løfte som disse tre piger
gør, var der ingen aftenkapsejlads! Også her
går Lone ”til hånde”…

Hvis ikke, Så er det sikkert fordi du ikke har
givet os din E-mailadresse, - eller også
bruger du ikke E-mail. Vi vil godt tilbyde
indtil videre at sende nyhedsbreve til dig
med post, men da portoen er dyr gælder
dette tilbud kun dig, der ikke bruger computer endnu. Ring til Lone Nielsen, tlf.
62513962. Lone vil så skrive brevene ud,
sætte dem i en frankeret konvolut og sende
dem til dig.. Nyhedsbrevene både supplerer og reducerer behovet for antallet af årlige klubblade. Det samme gør årets generalforsamlingsbeslutning om, at referater af
bestyrelsesmøder skal lægges ud på hjemmesiden. Forårsnummeret af Rudskallen vil
dog fortsat blive udsendt til alle. Desuden
vil der lige før sommerferien komme et
nummer med bl.a. konstitueringer og valg
samt datoer for sæsonens arrangementer.

mandage kl. 19,00: juniorsejlads
onsdage kl. 19,00: senior aftenkapsejlads, skippermøde 18,15
tor. 16.06. kl. 18,00
Grillaften, flyttes hvis vejret er os imod!
ons. 22.06. kl. 19,00
Sidste aftenkapsejlads før ferien
ons. 10.08. kl. 19,00
Første aftenkapsejlads efter ferien
ons. 14.09. kl. 19,00
Sidste aftenkapsejlads i år
lør-søn. 17. og 18.09
Brugtbådsmarked
lør. 17.09.
Hovedkapsejlads
søn. 18.09.
Optimistmesterskab
lør. 24.09.
Åletur
lør. 08.10.
Bådoptagning
tor. 13.10.
Bådoptagning
lør. 05.11. kl. 14,00
Standerstrygning
lør. 05.11. kl. 19,00
Standerstrygningsfest
Tur-arrangementer og grillaftener arrangeres efter vejr og
behov og annonceres på hjemmesiden, ved nyhedsbreve pr. Email og ved opslag i klubhuset!!

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

JUNIORER FOR FULDE SEJL!
Juniorarbejdet kom i gang sidste eftersommer
med Kenneth Nielsen som leder. Det har udviklet sig henover vinteren, og nu kører det for
fulde sejl! Hver mandag aften er børn og unge på vandet, mens engagerede forældre
kigger på, hjælper til eller er i klubhuset for at
gøre klar til skafning. Alle vore joller kan ses
sejlende på én gang. Også en af vore piratjoller har været på vandet med en seniorsejler
og to optimister om bord. Der sejles også i
kajakker takket være samarbejdet med Kassebølle Friskole.
Fem af jollerne var i vinter nærmest skrot,
men takket være Knud Mogensens fine og
professionelle arbejde er de nu renoverede
og mangler ”kun” en overhaling på beslagsiden for at være helt OK. Vi vil så igen have12
klargjorte optimistjoller til vore børn og unge.

Ørstedsgade 9
5900 Rudkøbing

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.

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:
Lone Nielsen tlf. 6251 3962
mosevaenget@sport.dk
Anne-Jette Nielsen, tlf.62572494 annielsen@mail.dk
Juniorleder.: Kenneth Nielsen, 62514061
janca@privat.dk
Tilforordnede: Bestyrelsessuppleanter og redaktør.
Undervisere: Eigil Olsen tlf. 6250 1071 og 2324 2471
Jean Hansen tlf. 6257 2982 og 2087 6394
Klubbens mailliste føres af Lone: rudkoebingsejlklub@gmail.com

Skriv, ring ell er ma il t il R udskall en
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 lejlighedsvis oktober måned.
Følg med i klubben på hjemmesiden: www.rudkoebingsejlklub.dk,
Her kan du selv give dit bidrag ved at kontakte redaktøren.
Indlæg fra medlemmer er alt for sjældne og derfor 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

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

