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FRA KURSUSAFDELINGEN
Seks kursister i sejlklubskolen har torsdag
den 13.11. bestået SRC-prøven på Svendborg Navigationsskole - en af dem oven i
købet med 47 rigtige svar af 47 mulige!
18 kursister har bestået den praktiske del
af dulighedsprøven og er i gang med teorien i sejlklubbens vinterhyggelige lokaler.
”Teoriprøven afholdes, når kursisterne kan
hvad de skal”, siger underviser Eigil Olsen,
der mener, at det vil blive engang i foråret.
7 kursister er i gang med Yachtskipper III,
mens der er 3, der er i gang med at nærme
sig toppen af, hvad vores kursusafdeling
ifølge beføjelserne kan føre frem til, nemlig
Yachtskipper I.

NYT KURSUS I MOTORPASNING
At kende til sin marinemotors opbygning,
pasning under drift, fejlsøgning og almindelig vedligehold, hører med til sikkerheden til
søs.
Klubbens kursusafdeling vil under forbehold
af tilstrækkelig tilslutning arrangere et kursus til duelighedsprøve i motorpasning den
1. og 3. weekend i marts 2004. Kurset er
på i alt 30 timer og vil blive afholdt hos
"SIMAC" i Svendborg, hvor også prøven
skal aflægges. (SIMAC = Svendborg International Maritime Academy).
For at få udstedt duelighedsbevis i motor-

pasning kræves forudgående bestået
duelighedsprøve i sejlads.
Nærmere oplysninger og tilmelding snarest hos Kaj Hansen 62 54 22 67 og Eigil
Olsen 62 50 10 71.
Prisen for kurset afhænger af deltagertallet: jo flere kursister jo billigere. Med
15 deltagere bliver prisen omkring 600
kr. hvilket er meget billigt! - Et tilsvarende kursus endda med lavere timetal
koster i København 2000 kr.

EFTERLYSNING
"Muff" er kommet på land, det samme
er de faste fortøjninger, men de sidste
desværrre uden min bistand. Jeg efterlyser derfor mine forfortøjninger fra
plads nr. 31 i Inderhavnen. Det var to
nye, 16 mm blå 3-slåede roblonfortøjninger, begge med sorte "kødben". Oplysninger om mine forsvundne fortøjninger modtages med taknemmelighed.

Finn V. Petersen "Muff".

ORDENTLIGT FODTØJ !
Hørt ved standerstrygningsfesten:
”Der er ikke noget i vejen med bro G! Det drejer sig kun om at have ordentligt fodtøj: Jeg vover mig aldrig ud på
bro G uden at have mine ski på!”

Ahlefeldtsgade 5
5900 Rudkøbing
Tlf. 62 51 13 54
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KLUB STA NDEREN STRØ GET
Det var rigtigt efterårsvejr med
snuskregn og rusk, da klubstanderen
blev strøget for sæson 2003. Formanden så tilbage på en god sejlersæson:
Optimisterne har haft god tilslutning
med 20 deltagere til deres sejladser
samt god forældreopbakning. Der har
været afholdt lokalt klubmesterskab,
som blev vundet af Christina Mogensen.
Afdelingen er inspirerende ledet af Uffe
Mogensen med god hjælp af Danni.
Klubben arbejder på at anskaffe to
to-mandsjoller til næste sæson.
Seniorernes aftenkapsejladser har også
haft god tilslutning med 16 deltagende
både. Men ellers beklagede formanden
sæsonens mange aflyste ture og arrangementer og nævnte som en mulig
grund, at der måske blev arrangeret for

STANDERSTRYGNINSFESTEN
blev en god afslutning på sæsonen for
de omkring 30 deltagere, der samledes i
klubhuset om aftenen lørdag den 8. november ved bordene, der var blevet
smukt pyntet af turudvalgets medlemmer. Hver især havde anstrengt sig med
madkurvene, og drikkevarer var der heller ikke mangel på. Der blev talt og fortalt, sunget og spillet, moret og danset
til godt over midnat.

mange ture, samt at der måske skulle nogle nye kræfter til, som kunne tilføre noget
nyt til aktiviteterne. Det er også et stort
problem, at der ikke er nogen, der har
meldt sig hverken til hus- og festudvalget
eller til rengøring af klubhuset.
Lena Jensen fra optimisterne blev hædret
med det knækkede sværd for udvist godt
kammeratskab og gå-på-mod under træningen.
Pokalen for en særlig indsats gik til Uffe
Mogensen for sit omfattende og vellykkede
arbejde med optimisterne.
De fremmødte udbragte et trefoldigt leve
for sejlklubben, inden man søgte indendørs
for at afslutte aftenkapsejladserne med
præmieuddeling. Vindere og placering er
omtalt på hjemmesiden og i Rudskallens
oktobernummer.

”SECOND LIFE” I VINTERKVARTER
Havnebasinerne ser tomme ud her sidst
i november. Men i inderbasinet ved
Skudehavnen ligger dog et par både, bl.
a. en Maxi 95 "Second Life" - stadig
med rig og sejl, og der er minsandten
også stadig liv og varme ombord.
Her overvintrer Karla og Poul Jensen i
en snæver stue på ca. 8 m2 Det lyder
ikke af meget, men her er både seng,
bord og stol, pantry, fjernsyn og PC.
Kraften kommer gennem autoriseret
elmåler fra land, adressen er autoriseret
postkasse ved havnekontoret og den
lille petroleumsovn giver livgivende varme fra sig i rigelige mængder, når vi
lige ser bort fra de nedre regioner, der
gerne havde været fodkulden foruden.
Men Karla og Poul holder den stangen
med hjælp fra solide sutsko.

Hvordan er parret nået hertil og hvordan former livet sig på så få kvadratmeter? spørger "Rudskallens" udsendte,
da han er blevet budt velkommen ombord med en kop varm, nylavet kaffe,

og han får så historien:
Poul har tidligere arbejdet på "Gori" i
Kolding, men da helbredet ikke mere
kunne tåle terpentindampene, gik han
for 6 år siden på førtidspension. De
flyttede nu til Rudkøbing, og købte et
hus på Kragholmvej. Byen kendte de
fra flere anløb med deres LA-krydser:
Her var rart at være, her følte man sig
godt tilpas både med natur, folk og fæ.
Men for cirka et halvt år siden lavede
de tilværelse helt om: Livet efter pensionen skulle ikke være ”Ruhestand”,som tyskerne siger. Nej livet skulle opsøges og nye udfordringer prøves af.
Huset blev solgt, bilen blev udskiftet
med en cykel og båden blev byttet til
den større Maxi 95. Nu skulle fortøjningerne kastes til det som før havde
bundet og kursen sættes gennem Kielerkanalen og ud i Nordsøen. Herfra til
bagbord "og så fremad til smørret
smelter", som Poul siger med et lunt
smil. Ingen specielle mål eller tidsplaner, blot ud mod nye horisonter og udfordringer.
Desværre fik Karla nogle rygproblemer, som ikke kunne repareres inden
vinteren. Derfor kom de ikke afsted i
år og derfor ligger båd og besætning
nu i det lune vinterkvarter, med frisk
luft og højt til loftet, hvor tiden går
med hygge, læsning, småforbedringer
og udformning af nye finesser, der
snart skal vise deres værd, når det
igen bliver tid at bryde op med foråret.
red.

Rudkøbing Sejlklubs huske-kalender

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

Husk julestuen
den 3. december!
december 2003
onsdag 3. kl. 19,- Julehygge med sejlerfilm i klubhuset
Klubaktiviteter:
mandage
kl. 19,tirsdage
kl. 19,tirsdage
kl. 19,onsdage
kl. 19,torsdage
kl. 19,-

Duelighedskursus
Radiokursus
Bygning af halvmodeller (på skolen)
Yachtskipperkursus III
Yachtskipperkursus I

Kontak t 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:
Jimmy Larsen tlf. 62 51 54 56
jkl@jimco.dk
Helle Svensson tlf. 62 51 30 46
Hellesvensson@ofir.dk
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.

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

alrum@private.dk

Skriv, Ring, Mail, Fax til Rudskallen
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
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.
Følg i mellemtiden med på hjemmesiden: www.rudkoebingsejlklub.dk !

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

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

