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SKOLEMESTER I SKOTLAND
Skolemester Bent Jensen og fru Ingeborg tog
fredag den første august med fly til Glassgow
via Stanton og herfra med tog til Fort Williams,
hvor de påmønstrede "Søvang", en 42 fods
ketch hjemmehørende i Svendborg, og de
næste 14 dage sejles der rundt mellem De
Indre Hebrider og gennem den Caledoniske
Kanal for at slutte turen i Inverness. Skolemesteren afviser dog kraftigt forlydender om, at
turens formål skulle være at samle inspiration
til nye opgaver til brug for navigationsundervisningen, - han er heller ikke videre meddelsom, når spørgsmålet rejses om størrelsen af
evt. indkøb af nye ukendte whiskymærker,

IF'er UDFLAGET

men han slutter dog af med en skottehistorie:
To skotter sidder på en bænk i solnedgangen og nyder en flaske god whisky. Den
ene siger, tydelig påvirket af den velsmagende drik: "Altså, skulle jeg forlade denne
verden før dig McBrian, vil du så ikke gøre
mig den tjeneste, at tage en lignende skøn
flaske som den, vi deler nu og hælde indholdet nænsomt ud over min grav?
McBrian svarer rørt: Selvfølgelig vil jeg det
gamle ven, - men du har vel ikke noget
imod, at jeg lader flasken passere nyrerne
først!"

Målet er et rigtigt Rudkøbing-skib, en flot
Bianca 27.

Rudkøbing-IF'eren »CherIF« vil i fremtiden få
tysk flag på hækken.
Søren Stidsholt Nielsen har solgt sin båd
gennem 11 år til en køber i Kiel, - og det gik
stærkt. Mindre end en uge efter at båden var
annonceret til salg på bl. a. internet, henvendte den tyske køber sig og handelen
kom i orden til forlangt pris.
Køberen havde sejlet IF på charterbasis i
Sverige sidste sommer. Efter at have set
omkring 15 brugte IF'ere, slog han så til, da
han så »CherIF«.
Nu kikker Søren efter en anden langkøler.

A U G U S T august
20032003

SOMMERTUR TIL DAGELØKKE
Turudvalget indbyder til weekendarrangement i dageløkke:
lørdag-søndag den 23.-24. august 2003
pris: 35 kr. pr. person
Vi mødes kl. 15.oo lørdag eftermiddag til
kaffe på Dageløkke havn.
Senere lørdag eftermiddag afvikles Senior
Optimist-cup 2003, der afvikles i de 4
optimistjoller, som klubben medbringer.
Både de turdeltagere, der har lyst til at
dyste, men også de, der vælger at blive på
land, kan se frem til en spændende og underholdende oplevelse.
Sidste år vandt Jan Hansen pokalen, som
han erhvervede efter en skarp finaledyst
med Claus Petersen, der havde vundet de
to foregående år.
Kl. 18.00 er der fællesspisning af medbragt
mad og drikkevarer. På havnen er der op-

stillet grill, som vi kan benytte.
(Klubben medbringer grillkul). Efter spisningen spilles op til fællessang og dans indtil vi
ikke orker mere.
Søndag morgen kl. 9 er der fælles morgenbord, hvor klubben giver rundstykker og en
lille én til halsen.
Kaffe, ost og hvad I ellers kunne tænke jer,
sørger I selv for.
Tilmelding senest mandag, den 18. august
kl. 18.oo
til et af følgende medlemmer af turudvalget:
Helle Svensson
62 51 30 46
Hanne Hansen
62 51 32 38
Lene Petersen
62 51 26 47
Sonnich Sonnichsen
62 51 23 06
Per Munch
62 51 26 67

MALING AF KLUBHUS
Så er det igen tiden, hvor vi skal give klubhuset lidt maling. Denne gang drejer det sig
om den ene side af klubhuset incl. vinduesrammer, vinduesrammerne på den anden
side, samt det nye hus.
Malerarbejdet foregår i ugerne 35 og 36
(25.08 - 07.09) her i år 2003, og om medlem
bør alle naturligt have en interesse i at yde
en indsats til vedligeholdelse af vores dejlige

Ahlefeldtsgade 5
5900 Rudkøbing
Tlf. 62 51 13 54

klubhus, hvorfor vi håber på stor opbakning
til arbejdet.
Alle jer, der giver en hjælpende hånd, vil
klubben efter afslutning af arbejdet belønne
med æggekage samt lidt til halsen.
Datoen for æggekagespisningen fastsættes
senere.
Per Munch

Rudkøbing Sejlklubs huske-kalender

SIKKEN EN SOMMER !
Det har været - og er stadig -en dejlig sejlersommer, hvor dårligt vejr kun få dage har
holdt sejlerfolket i havn. Sådan huskes sommerturen, og opslag hos DMI bekræfter oplevelsen af juli:
Middeltemperatur på 18,1°C mod normalt
15,6º. samt 295 soltimer mod normalt 244 og
tropenætter (nattemperatur over 20º) allerede
fra den 21. juli. - Nedbør fik vi dog også mere
af nemlig 73 mm mod de normale 66 mm.
Men da halvdelen af regnen faldt i skybruddet
den 25. juli, så fylder ”regntiden” ikke meget i
kalenderen. Vi er altså sluppet for den uendelige kæde af vandrende lavtryk fra sydvest,
som så ofte er sat ind efter Sct. Hans og har

forfulgt os juli måned ud.
Når solen bager, har vi havet til at køle os i.
Badevandstemperaturen er dog her den første uge af august nået op på 25º i det sydfynske øhav, så det er vel så som så med
køligheden. Endelig skal vi så også i hedebølgetiden holde øje med blågrønalgerne,
der kan have mange forskellige farver og
kan være giftige, når de optræder i stort tal.
Heldigvis kan algerne så også ses, idet badevandet vil ligne grøn eller brun suppe. Når
algerne dør, ser det ud som om vandet er
fyldt med hvide fnug. Danmarks miljøundersøgelser siger generelt, at man kan bade,
når vandet er klart.

UNGDOMSAFDELINGEN

MY FAIR LADY

Ungdomsafdelingen har ikke holdt sommerferie. Hver tirsdag i juli har omkring 20 børn
været samlet omkring afdelingens aktiviteter.
I weekenden 9.-10. august var afdelingen på
tur til Bukø med 14 børn og 6 voksne tilmeldt.
Efter et grundigt skippermøde lørdag sejledes
der til Bukø efter frokost. På Bukø var dagen
helliget forskellige aktiviteter på vandet. Om
aftenen blev der grillet. Søndag var der
"Bukø rundt race" inden turen igen gik mod
Rudkøbing for svag sydlig brise.
Herlig tur i varm sommerweekend!

RUDKØBING
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Det nye initiativ fra turudvalget: en sejltur til
Nyborg Voldspil, kom forsigtigt men vellykket i
gang: 3 både tog af sted fredag den 7. august: : Finn og Laila i Luna 26 "Muff", Eva og
Ove i LM27 "Athene" og Eva, Sonnich med
børnene Linda og John i LM27 "JohLin". Fredagens tur til Lundeborg bød på svag vind fra
S og sol samt grill og harmonikaspil i Lundeborg. Lørdag formiddag svag nordlig vind, der
først om eftermiddagen slog over i frisk østlig
søbrise, så der var brug for motorerne. Redaktørens Naver skulle også have været af
sted, men vejrudsigten truede med motorsejlads hele vejen frem og tilbage, og da naveren er en sejlbåd, blev det bilen i stedet. Efter
hyggeligt grillbord på Nyborg havn nød vi alle
den flotte opførelse af "My fair Lady" på volden og ser frem til en gentagelse af turen næste år, hvor Volden byder på ”South Pacific”.

august 2003
onsdag 13. kl. 19,00 Første onsdagssejlads efter ferien.
lør-søn 23.-24.
Senior Optimist Cup i Dageløkke
september 2003
onsdag 17. kl. 19,00 Sidste Onsdagssejlads
lørdag 20.
PKA-Cup
lør-søn 20.-21.
Brugtbådsmarked
torsdag 25.
Bestyrelsesmøde
lør-søn 27.-28
Ålespisningstur

Nye sejl. Rig. Bedste materialer.
Rullesystem. Udstyr.
Nyt cad-cam sejlskæreanlæg
Hurtig reparation.

HAVNEPLADSEN
RUDKØBING
Tlf. 62 51 34 04

mobil: 40 16 07 16

oktober 2003
en af de to lørdage omkring uge 42: Fisketur

Kontak t til Rudkøbing Sejlklub
Flemming Hansen, tlf. 62 51 32 38
sommerlyst14@hansen.mail.dk
Næstformand: Keld Pedersen, tlf. 62 51 26 47
bellevue49@mail.dk
Kasserer:
Karen Dirksen, tlf. 62 50 16 63
stengade@mail.tele.dk
Sekretær:
Per Munch tlf. 62 51 26 67
jpmunch@mail.tele.dk
Øvrige bestyrelsesmedlemmer:
Jimmy Larsen tlf. 62 51 54 56
jkl@jimco.dk
Helle Svensson tlf. 62 51 30 46
ellesvensson@ofir.dk
Optimist leder: Uffe Mogensen tlf. 62 50 20 98.
Skolemester: Bent Jensen tlf. 62 51 11 64.
Klubhus:
Skudehavnen 63, tlf. 62 51 42 62.

Mange års erfaring med
kvalitetsreparationer i glasfiber.
Aptering. Montering af motor og
instrumenter. Egen ophalerlift.
Produktion af erhvervsgodkendte
Rudkøbing Joller 9 - 21 fod.

Formand:

Havnegade 19 Rudkøbing
Tlf. og fax: 62 51 57 05
Mobil: 20 49 23 80

Skriv, Ring, Mail, Fax til Rudskallen
Ansvarshavende redaktør og layout: Jørn Ole Jensen,
tlf.: 62 51 22 47 / 23 32 63 87 fax 62 51 22 47
email: joern.ole.jensen@skolekom.dk joj@rudkom.dk
Øvrige medlemmer af bladudvalget::
Per Munch, email: jpmunch@mail.tele.dk
Flemming Christensen, email: flchr@mail1.stofanet.dk
Rudskallen udkommer hver måned, dog ikke i juli og januar.
Deadline er den 20. i hver måned.

RUDKØBING
SKUDEHAVN
HotelApartments · Restaurant
Kursus - og Mødelokaler
Havnegade 21 5900 Rudkøbing
tlf. 62 51 46 00 fax 62 51 49 40

