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NY RIG TIL "MJØLNER"
Museumsskibet "Mjølner" er forhalet fra sin
vante plads på midtermolen til Rudkøbing
Bådebyggeri i fiskerihavnen og blevet rigget
af. Selv mast og bovspryd er taget ud. Det
skyldes, at "Mjølner" har modtaget et lån fra
Skibsbevaringsfonden, som nu gør det muligt at få en rigning,som skibet havde, da
det i 1922 blev bygget i Svendborg hos Ring
Andersen til skipper Mikkelsen i Ristinge.
"Mjølner" vil desuden blive forsynet med
lossespil og -bom, så fartøjet kommer til at
fremstå meget lig sin oprindelige fremtoning. Tro nu ikke at den gamle rigning er
gået til spilde - nej den er solgt til David
Nash, som ejer nordsøkutteren Yukon. Den
ligger ved Sejlskibs- og Pakhusforeningen i
Søndre bassin og David har travlt, for Yukon
skal afgå til veteransejlskibenes Mekka til
sommer - nemlig havnebyen Brest i Bretagne, som hvert fjerde år holder et kæmpe
veteranskibstræf. Skulle nogen i øvrigt have
mod på at sejle med dertil kan det arrangeres med David for gode ord og betaling.
Ole Mortensøn

NYT SKIV TIL LEIF OG LONE
Leif og Lone Nielsen har fået spændende
nyt skiv: En Elvstrøm 95-CBC. Hvis du ikke
kender den, er der ikke noget at sige til
det, da der kun er bygget 5 af slagsen.
Det forlyder, at Leif i starten ikke var særlig varm på en Elvstrøm med sænkekøl.
Men piben fik en anden lyd, da han hørte,
at det nærmest var en Bianca Lido med
delvis sænkekøl, bygget på Bianca Værft.
Vi iler med et stort TIL LYKKE !!
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GENERALFORSAMLING den 3. APRIL 2004
Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Rudkøbing sejlklub
lørdag den 3. april 2004 kl. 14,30
i klubhuset.
Dagsorden ifølge vedtægterne.
Evt. forslag til dagsordenspunkter fra
medlemmerne skal være formanden i
hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.

På valg er: formand: Flemming Hansen
best.medlemmer: Per Munch og Jimmy
Larsen
suppleant: John Alrum,
revisor: Jytte Munch,
rev.suppl.: Flemming Christensen.
Desuden skal der vælges medlemmer til
diverse udvalg.
Endelig dagsorden bringes i Rudskallens
martsnummer.
Bestyrelsen

2-MANDS JOLLER TIL JUNIO- UNDERVISNING KRÆVER
RERNE I ÅR?
MEDLEMSSKAB AF KLUBBEN
APRILSNAR
Det føles som aprilsnar og jeg iler med at
dementere min påstand i forrige nummer
om at MUFF`s agterfortøjninger er blevet
"neglet".
En af mine kammerater (forhenværende)
havde taget dem med hjem, og ikke sagt
et ord før nu. Med den slags venner behøver man ikke at ha nogen fjender.
Jeg er nu trods alt glad ved at ha´ fået
dem tilbage. Med godt nytår fra
Finn V. Petersen MUFF.

Ahlefeldtsgade 5
5900 Rudkøbing
Tlf. 62 51 13 54

Det sidste par år har der både været
talt om og arbejdet på at skaffe nogle
større joller til juniorafdelingen. Springet direkte fra optimist til kølbåd er
simpelthen for stort, derfor er der behov for nogle 2-mandsjoller. Bestyrelsen har da også arbejdet ihærdigt på
sagen, og det forlyder, at der kan forventes afgørende nyt ved standerhejsningen den 3. april kl. 14,00

Fra Fynskredsmødet den 6. november
2003 beretter Flemming Hansen, at man
enedes om fælles regler i forbindelse med
undervisning i sejlklubberne, og disse regler følger den linie, der har været fulgt i
Rudkøbing sejlklub:
Elever/kursister skal være medlem af og
betale medlemskontingent til den undervisende klub. Dette gælder uanset de evt.
i forvejen er medlem af en anden sejlklub.

MILJØRIGTIG FJERNELSE AF BUNDMALING
GODT INITATIATIV FRA RUDKØBING HAVN
Havnefoged Mogens Westergaard oplyser, at havnen nu har anskaffet værktøj
til miljørigtig fjernelse af bundmaling.
Værktøjet, der ses afbildet her på siden,
gør det muligt for havn og sejlere at leve op til de nye retningslinier for fjernelse af bundmaling. Det er nemlig således, at det er den mekaniske fjernelse
af bundmaling, der er den helt store
miljøsynder, når vi taler om forurening
af kobber på havneareler. Havnen vil
stille værktøjet gratis til rådighed for
sejlerne, der til gengæld også vil få pligt
til at anvende det, når bunden skal slibes, for ikke at tale om, når der skal

skrabes helt i bund!
Havnen vil opkræve et depositum på kr.
1000 for lån af værktøjerne: Industristøvsuger, excentersliber og vakuumskraber. Ved aflevering får man de
1000 kr. tilbage. Dog fratrækkes udgifter til anvendte forbrugsstoffer: sliberondeler mv. Læs mere om værktøjet,
der markedsføres i samarbejde med
Dansk Sejlunion og foreningen for lystbådehavne i Danmark, på :
http://www.sejlsport.dk/miljo/bilag/
Brochure_internet.pdf - Og henvend
dig på havnekontoret, når/hvis bunden
skal have en ordentlig omgang!

Rudkøbing Sejlklubs huske-kalender
april 2003
lørdag 3.
lørdag 3.

kl. 14,kl. 14,30

Klubaktiviteter:
mandage
kl. 19,tirsdage
kl. 19,tirsdage
kl. 19,onsdage
kl. 19,torsdage
kl. 19,-

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

Standerhejsning
Generalforsamling

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

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:
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

