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MEDLEMSDEBAT
DEN ÅRLIGE FISKETUR

Fisketuren var annonceret til lørdag
den 11. oktober, men blev på grund af
blæst flyttet til søndag. Der var kun tilmeldt 2 både, "JOHLIN" og "MUFF" med
i alt 5 mand ombord, (imponerende antal?), men da Sonnich kom til skade
med sin fod om lørdagen, var det kun
"MUFF" der kom afsted med 3 mand.
Turen gik til Vejsnæs-bugten og varede
i alt 9 timer. Det indbragte en torsk på
74 cm og 4,55 kg fanget af Finn "Fip",
plus en stegetorsk på 40 cm fanget af
Erik. Jeg fangede sædvanen tro ikke
en disse. I år var der i modsætning til
de 2 foregående år ingen efterårsbadere, eller andre "pinlige" episoder. Vejret
var strålende med høj solskin og næsten ingen vind, så alle 3 havde en rigtig god tur.
Skipper på Muff,
Finn V. Petersen

HVAD VIL VI MED KLUBBEN

Nu må det være på tide at finde ud af
hvad medlemmerne vil med deres sejlklub! Der er meninger nok, når snakken går på broerne eller rundt om i
cockpit'ene, men alle de gode ideer og
forslag når sjældent bestyrelsen.

Som en umiddelbar reaktion på artiklen i sidste nr. om manglende klubaktivitet, vil vi foreslå, at der bliver sat
en kasse op i klublokalet, hvori medlemmerne anonymt kan give deres
mening/forslag til kende, hvorefter
bestyrelsen kan drøfte det indkomne
og tage forslag/meninger til efterretning. Derfor må det være muligt at
samle ideer anonymt!
Et ønske herfra kunne være, at der
blev bragt et referat af bestyrelsesmøderne i Rudskallen, så medlemmerne blev orienteret om, hvad der
sker i deres klub.
Sonnich og Eva
"JOHLIN"

SILD ELLER IKKE-SILD
Vedr. Ole Nielsens bemærkninger i
sidste nr. af Rudskallen:
Det er ikke fiskene, (Rudskaller/sild) uanset hvilken vej de vender, der
er skyld i aktivitetsniveauet i Rudkøbing Sejlklub.
Selv en landkrabbe vil ikke skyde
skylden på en stander.

De bedste sejlerhilsner
Finn Birger Hansen

Ahlefeldtsgade 5
5900 Rudkøbing
Tlf. 62 51 13 54

N O V E NOVEMBER
M B E R 2 0 0 32 0 0 3

STANDERSTRYGNING OG MA DKURVSFEST
Havnebassinerne tømmes og næsten
alle både er nu på land. Det er koldt
og vådt at vaske de seje og fedtede
belægninger af vandlinien, men hellere nu end senere. Klubstanderen
mangler vi at stryge, og det sker
som bekendt lørdag den 8. november
kl. 14,- hvor formanden vil give standeren og den nu afsluttede sæson
nogle gode ord med på vejen ned.

Efter standerstrygning gøres status over
sæsonens sejladser, og der uddeles
præmier og pokaler. De, der ikke har
vundet noget, kan dog glæde sig til en
”klubhus-bajer”. Om aftenen samles vi
igen i klubhuset nu med vore madkurve
for sammen at fordøje sæsonen der nu
er slut. Drikkevarer kan købes.
Husk tilmelding senest mandag den 3.
november kl. 17.

PENG E TIL 2-MAN DS JOLLE

NYT PÅ HJEM MESIDEN

Rudkøbing Sejlklub har fra Nordea via
Nordeafonden modtaget 12.500 kr. til
indkøb af en brugt 2-mands jolle.
I juniorafdelingen blev denne meddelelse modtaget med glæde, for her har
man længe ønsket flåden af optimistjoller udbygget med nogle 2-mandsjoller. Bestyrelsen satser på at erhverve 2 stk. 2-mands joller af typen Way
Farer joller - eller Piratjoller - til brug
for undervisning af juniorer. Udover de
rent sejladsmæssige udfordringer byder 2-mandsjollerne også på samværsmuligheder, der kan være med til at
fastholde de unge for sejlsporten.

Siden maj har der været mere end 1200
opslag på siden. Nye sider er "Debatsiden", hvor medlemmerne selv direkte
kan komme med kritik og forslag, blot
skal lovgivning og alm. netetikette overholdes, dvs. ingen injurier eller uhøvisk
tale! "Nyheder", hvor de seneste oplysninger fra bestyrelse og klub bliver bragt, og
”Kistebænken", hvor man kan sætte forskelligt grej til salg eller bytte. Siden har
fået en del ros pudsigt nok fra medlemmer af andre sejlklubber. Flere kursister og dermed også medlemmer - har vi fået
via hjemmesiden. Følg med på:

www.rudkoebingsejlklub.dk

SOMMERTUR PÅ EIDEREN
Vi var to både, Bandholm 27 "Kasko" og
Naver 29 "Ulla" samt Jette, Ebbe, Ulla og
undertegnede, der tog af sted på en 12dages tur i juni/juli på den gamle grænseflod mod syd, og det blev en dejlig tur.
Kielerwoche var netop begyndt, så Kielerfjorden åbnede sig med et virkelig flot
skue: En hel flåde af "Oldtimere", der
stævnede imod os på kryds, så det var bare om for os at kombinere vigeregler med
alm. hensyntagen til større skibe.
Kielerkanalen er ikke specielt ophidsende,

men dog en imponerende våd motorvej, og
vi føler os ret små de første gange, en stor
kontainerbåd kommer op på låringen. Efter
et par dages ophold i Rendsborg forlader vi
snart kanalen og går til Gieselau-slusen,
hvor vi er på Eideren. Vi ligger rigtig hyggeligt ved slusen i næsten vindstille, mens
vinden trækker tungt i trætoppene. Vi hilses velkommen af en stor tam and, der
gerne vil håndfodres. Den var fræk nok til
at gøre både Ebbe og mig til grin ved at
følge os på broen i hastig gang. Vi havde
travlt, vi skulle nemlig vende bøfferne på
grillen. Alle ved slusen påstod efter at have
grinet af, at såvel gangart som rumpens
placering og bevægelser var helt ens på
alle tre kapgængere!
Godt igennem slusen går det stilfærdigt gennem landskabet.

Rudkøbing Sejlklubs huske-kalender
november 2003
lørdag 08. kl. 14,- Standerstrygning
lørdag 08. kl. 18,- Standerstrygningsfest i klubhuset
tilmelding senest mandag den 3. november!

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

december 2003
onsdag 3. kl. 19,- Julehygge med sejlerfilm i klubhuset

Vel kan man sige, at vi sejler i en stor
grøft, men i så fald er det en meget
smuk grøft, med gule og hvide åkander
langs de bevoksede bredder. Masser af
svømmefugle, fisk og en odder ser vi
samt stork og ørn.
Det kraftige bygevejr hører vi kun som
brusen og rusk i digekronernes trætoppe, mens vi for fulde sejl stilfærdigt glider mod vest. Vi provianterer i de små
landsbyer langs Eideren. I Pahlen finder
vi f.eks. en slagter, der stadig laver egne
spegepølser, ”sauerfleisch” og gammeldags upumpet røget flæsk.
Frideriecksstadt er en dejlig oplevelse, og
meget specielt er det i gummibåd at sejle
rundt i de snævre kanaler i dette lille
"Nordens Venedig". Længere mod vest
når vi ikke i denne omgang, da tiden er
begrænset, og vi har hygget os for længe
for mange steder undervejs. Tønning,
Eiderspærreværket og Helgoland har vi
derfor til gode til en anden gang. - Denne
tur kan absolut anbefales og egner sig
særlig godt til fællessejlads. Underligt så
få både, der tager denne vej, vi mødte i
hvert fald uventet få på vores tur. Vil
man forberede sig, så er der Internettet:
Brug Google og start f.eks med at søge
på "Gieselau". Straks vrimler det med
gode ideer.
Red.

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
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.
Skolemester: Bent Jensen tlf. 62 51 11 64.
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.

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.
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

