Sidste om bro G:
Mens dæksplankerne rådner videre og de timeglasformede pæle segner om, iler
vi med et positivt rygte:
Renovering af bro G har været fremme blandt havnens investeringsønsker i flere
år, men renoveringen er hvert år strøget i budgetprioriteringen. Det forlyder nu,
at der stadig er penge afsat til bro G i de løbende budgetforhandlinger for 2005.

NY VEJRSTATION TIL KLUBBEN
Sejlklubben fik ved klubhusindvielsen
en vejrstation i gave fra Rudkøbing
kommune. Den har dog aldrig fungeret
efter hensigten, og nu har kommunen
draget er herlig konsekvens heraf, idet
vi har fået en helt ny og velfungerende
vejrstation overdraget og opsat i klubhuset - Tak for det!

KURSUSAFDELINGEN
Så lægger klubbens kursusafdeling
ud igen:
Duelighedskursus hver mandag
- første gang den 6. september 2004
Yachtskipperkursus III og I hver
torsdag
- første gang den 9. september 2004
Radiokursus SCR (VHF/DSC) hver tirsdag
- første gang den 5. oktober 2004
Tilmelding og evt. spørgsmål til Eigil Olsen,
tlf. 62501071 mb. 23242471
Mødetider alle kurser: klubhuset kl. 19,00

SURF I KLUBHUSET
Connie fra Nakskov med mand og 2 børn
på vej til Sønderborg i deres nyerhvervede Luna26 "Ægir" var i sommerferien glade for det åbne klubhus, hvor de kunne
sidde i lune og tørre omgivelser og nyde
deres mad. De var også glade for vores
nye E-mail- og surfmulighed på Internettet. På billedet til højre er Connie netop i
gang med at checke sin mail.

Ahlefeldtsgade 5
5900 Rudkøbing
Tlf. 62 51 13 54
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CUP-SEJLADSER I SEPTEMBER
PKA-CUP 2004:

Kapsejladsen "PKA-cup" finder sted lørdag den 18. september. Bådene starter
efter udregnet handicapmål, dvs. at
den på papiret langsomste båd starter
først. Det skulle give et spændende opløb ved mål, hvor første båd i mål er
vinder af sejladsen og dermed årets
klubmester, der skal have sit navn i pokalen efter Niels Kokkenborg, der i sin
6 Meter R "Sophie" blev klubmester i
både 2002 og 2003.
Banens længde er omkring 20 sm.
Start/mål-linien er som under aftenkapsejladserne ud for klubhuset. Derfra går
det sønder-ud til en stor trekantbane
mellem Strynø, Marstal og Ristinge.
Der er skippermøde med kaffe, rundstykker og Gl. Dansk i klubhuset lørdag
kl. 8. Første båd går over startlinien kl.

9 og feltet kan forventes i mål ved 16tiden. Om aftenen er der hygge og fællesspisning af medbragt mad i klubhuset - og
afhængig af vejret kommer der sikkert
gang i grill-ristene.
Udover selve pokalen til vinderen er der
præmie til hver 3. båd.
Tilmelding til sejladsudvalget v. formand/
næstformand senest onsdag den 8. september.

Optimist-CUP 2004:

Samme weekend hvor seniorerne sejler
PKA-Cup afholder juniorerne sæsonens
hovedkapsejlads i form af en række Optimist-Cup sejladser. Sejladserne afvikles
søndag den 19. september.
Tilmelding og nærmere om sejladsen hos
ungdomsafdelingens leder, Uffe Mogensen.

BRUGTBÅDSMARKED 2004

MALING AF KLUBHUS

Rudkøbing havn vil også i år afholde
brugtbådsmarked den samme weekend, som sejlklubben afholder sine
CUP-sejladser - altså den 18.-19.
september. Havnen indbyder denne
weekend alle gæstesejlere til at ligge
gratis i Rudkøbing. Nærmere oplysning hos teknisk forvaltning.

Hvert år maler medlemmer en side af
klubhuset. I år er det siden ud mod
havnebassinet, der skal under penslen.
Der males i uge 37, og du kan melde
dig til hos enten Per, Flemming eller
Keld. Din arbejdsindsats markeres efterfølgende med fri æggekagespisning
incl. fast og flydende tilbehør.

FRA RUDKØBING HAVN
Først på sommeren modtog vi flg. fra
kommunens tekniske chef, John Kjær
Andersen:
Havnemester Mogens Westergaard er
desværre sygemeldt så vi har måttet
organisere os lidt anderledes i denne
sejlersæson.
Drift:
Teknisk forvaltning har overtaget den
daglige ledelse og planlægning på
havnen. Det sker i samråd med Bent
og Helge for at sikre kontinuitet fra
tidligere år.
Haakon, Michael og Thorbjørn sørger
for opkrævning hos vore gæster.
Erling sørger for en gedigen rengøring og medtager de nye faciliteter
ved Søndre bassin.
Rødt og grønt skilt: Husk at skifte
til grønt, når I sejler ud og ikke skal
overnatte hjemme. Brug havnes tlf.
nummer 6251 4372 for at få stillet på

Rudkøbing Sejlklubs huske-kalender

rødt igen, så I kan komme hjem til den
vante plads.
Gæster og Internet:
Havnen har indgået aftale med sejlklubben om at klubhusets sydlige lokaler er tilgængelige for gæstesejlere. Vi
har opsat en skærmterminal og en
printer, hvor man bl.a. gratis kan arbejde med E-post. Vi har også oprettet
et lille hotspot, så man fra det meste
af lystbådehavnens område med trådløst netkort kan komme på nettet fra
egen PC.
Oprydning:
Vi gør os umage med at få havnens
arealer til se ordentlige ud. Hjælp os
ved at mærke bådstativer med skibsnavn og et telefonnummer. Vi gennemgår havnens områder og tillader os
at fjerne udtjente og anonyme effekter.
Jeg ønsker alle en god sejlsæson.

FALD IKKE I VANDET I RUDKØBING HAVN !
Er man prisgivet, hvis man falder i
vandet i Rudkøbing Lystbådehavn?
Jørgen Mathorne ”Nadir” har dette berettigede spørgsmål på læben efter at
han en sen aften i august var med til
at få en dame, der var faldet i vandet,
op på det tørre. Konkret forløb det måske relativt udramatisk: Jørgen hørte
plasket, damen svømmede godt og var
helt rolig, og det lykkedes Jørgen at få
fat i ægtefællen og ved fælles hjælp at
få hende og hendes lille hund halet op

på dækket af en anden båd.
------Men hvad hvis ingen havde hørt noget, og personen havde været en dårlig svømmer? Næsten alle både har i
dag så højt et fribord, at man her
ikke har en chance. Der er ikke i bassinerne noget steds en trappe, som
man kan komme op af. Der er ingen
redningskrans eller stige på broerne...
Er sikkerheden god nok, - eller
går det bare nok - eller hvad ??

Arrangementer
lørdag 28. august

Senior Optimisttur til Dageløkke

lørdag 18. september
søndag 19. september
lørdag 25. september:

PKA-cup
Optimist-cup
Ålespisningstur til Strynø

lørdag

Fisketur

9./16. oktober:

Aftenapsejladser:
Onsdagssejladser efter ferien: 11.august og de flg. 5 onsdage
med start kl. 19,-

Kontakt til Rudkøbing Sejlklub
Formand:

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:
Helle Svensson tlf. 62 51 30 46
Hellesvensson@ofir.dk
Sonnich Sonnichsen tlf. 62 51 23 06
Optimist leder: Uffe Mogensen tlf. 62 50 20 98.
Medlemskartotek: John Alrum tlf. tlf. 62 24 34 19
Skolemester: Bent Jensen tlf. 62 51 11 64.
Underviser:
Eigil Olsen tlf. 62 50 10 71
Klubhus:
Skudehavnen 63, tlf. 62 51 42 62.

johnalrum@yahoo.dk

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

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

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

Skriv, Ring, Mail, Fax til Rudskallen

Sejlernes Madsted
på lystbådehavnen

Ansvarshavende redaktør og layout: Jørn Ole Jensen,
tlf.: 62 51 22 47 / 23 32 63 78 fax 62 51 22 47
email: joern.ole.jensen@skolekom.dk joj@rudkom.dk

Modtager også selskaber
(min.-max. 15 - 35) uden
for sæsonen.

Øvrige medlemmer af bladudvalget::
Per Munch, Ejvind Skov, Ulla Lørring, Eva Schuldt
Rudskallen udkommer i marts, maj, aug/sept. og oktober måned.
Deadline den 20/ 02 - 20/04 - 10/08 - 20/09.
Følg i mellemtiden med på hjemmesiden: www.rudkoebingsejlklub.dk !

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

