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...går strygende med god tilslutning og
opbakning, siger en glad Uffe Mogensen.

Bukøtur den 9.10. august 2003
Lørdag den 9 august sejlede en mindre
flåde på ni optimistjoller, en wayfarerjolle og en Tornada katamaran bemandet
med i alt 15 børn og unge fra sejlklubbens bro med kurs mod Bukø. I tre følgebåde var der 6 ledere og forældre.
NNØ-vind og sydgående strøm.
Alt tegnede til ren hyggesejlads mod
Bukø, men sommervejr kan være lunefuldt. Vinden øgede og gik mere i øst, så
i stedet for lækker halvvind blev det i
Noret til hårdt kryds, hvor flere måtte
arbejde en god del mere i jollen, end de
var vant til. Følgebådene blev dog kun
prajet en enkelt gang med henblik på
assistance. En af drengene havde fået
krampe i benene og havde brug for et
lille hvil. Bukø blev anløbet. Jan og Ruth
var taget i forvejen og havde reserveret
den østlige strandbred til de unge. Efter
en tiltrængt badetur blev der sejlet og
råhygget i Noret til langt efter normal
sengetid. Wayfarerjollen og Tornadoen
blev afprøvet af de unge, der fik lys i
øjnene ved at opdage, at der er et sejlerliv efter optimistjollen. Disse joller
blev nu flittigt brugt til udforskning af
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AFTENKAPSEJLADS OG PKA-CUP

Lindelse Nor lige fra det Lådne Hoved
til Langø.
Efter en overnatning i telt var det atter
tid til at stikke til søs. Vinden var svag
fra SØ drejende Ø, og på trods af sydgående strøm og vindhuller lykkedes
det for de fleste at sejle hjem ved
egen kraft. Enkelte måtte dog have en
trosse for at klare den øgende modstrøm. Efter afrigning og oprydning
kunne alle deltagere se tilbage på en
skøn sejlerweekend.

Optimist-Cup med forsinkelse
Optimist-Cup'en måtte aflyses søndag
den 21. september på grund af kulingsvejr, men blev i stedet gennemført efterfølgende fredag den 26. om
eftermiddagen, hvor vinden var S 6-7
m/sek.
Vinder af "Optimist-Cup 2003" blev i
en alle-mod-alle sejlads Christina Cecilie Mogensen.
B- og C-sejlerne havde også kapsejladser hver for sig, hvor flere sponsorpræmier blev fordelt. Vinder blandt Bsejlerne blev Anders Lund Hansen og
blandt C-sejlerne blev Jeff Johansen.
Efter sejladserne råhyggedes i klubhuset.

Ahlefeldtsgade 5
5900 Rudkøbing
Tlf. 62 51 13 54

Sæsonens aftenkapsejladsserie havde
fin deltagelse med 15 tilmeldte både. Der
var planlagt 12 sejladser og 9 blev gennemført. En sejlads blev aflyst på grund
af manglende vind, to andre på grund af
for meget vind. Hver sejlads afsluttedes
med hyggelig evaluering over kaffe og
kage i klubhuset. Se resultaterne i skemaet nederst. Sejltider samt omtale af
hver sejlads ligger på klubbens hjemmeside: www.rudkoebingsejlklub.dk.

Lørdag den 20.09. blev PKA-Cup'en afviklet i svag til let nordlig vind. Ni både
deltog og bådene startede alt efter deres
præmietid, således at der teoretisk skulle
blive opløbskamp ved mållinien. Den
manglende vind i starten var et klart minus for de både, der startede først. Vinder
blev Nils Kokkenborg i 6mR "Sophie" med
1 min. 44 sek. til nr. 2, Jacob Nielsen i
X79 "Helt Xet". Resultatliste og udførlig
omtale af sejladsen ligger på hjemmesiden.

MELODIEN, DER BLEV VÆK !
- Eller er det medlemmerne, der er blevet væk for melodien? En kendsgerning
er det, at der har været usædvanlig
dårlig tilslutning til årets medlemsarrangementer. Kun få søndagssildeborde,
de fleste med ringe tilslutning. Suppegildet i februar aflyst. Ingen vil være i
hus- og festudvalg. Standerhejsningsfest i april aflyst. Kun fire - heraf 3 bestyrelsesmedlemmer - meldte sig til at
male klubhus. Kun tre både til Nyborg
Voldspil i august. Fællesspisning efter
PKA-Cup aflyst. Åletur til Troense i september aflyst.
Egentlig har det vel kun været Chr.
Himmelfartsturen og onsdagssejladser-

STANDERSTRYGNINGSFEST
Turudvalget arrangerer i år standerstrygningsfest lørdag den 8. november 2003 kl. 18,00 for klubbens
medlemmer, specielt juniorerne
med forældre glæder de "gamle"
klubmedlemmer sig til at hilse på.
Der skal i år medbringes madkurv
til eget forbrug. Drikkevarer kan købes i klubhuset til de sædvanlige
billige priser.
Tilmelding senest
mandag 03.11. kl. 17
til enten Helle 62513046, Hanne
62513238, Lene 62512647, Sonnich
62512306 eller Per 62512667

RUDKØBING

Bystræde 1 - 5900 Rudkøbing - Tlf. 62 51 14 32

ne, der har haft rimelig tilslutning af de
arrangementer, der udgør en vigtig del
af klubbens sociale liv.
Hvad skal der til for at klubbens arrangementer bare er det, man har lyst til
deltage i? Fjerner medlemmerne sig
fra klubben, eller er det omvendt?
Vor tidligere kasserer, Ole Nielsen, har
grublet sig frem til denne bramfrie opfattelse: "Ved nærmere eftertanke mener jeg også at vores stander med de
3 døde sild, der ryster på hovedet,
passer bedst til vores klub!"
Hvordan får vi mere liv og glæde i klub
og klubhus? Lad os se dit bud herpå i
næste nr. af Rudskallen.

UDVALGENE SOM FESTARRANGØRER ?
Da der intet hus/festudvalg er i klubben
for tiden, har turudvalget påtaget sig at
arrangere standerstrygningsfesten,
men foreslår, at klubbens udvalg skiftes til at arrangere sammenkomster i
klubregi. Standerhejsningsfesten til foråret foreslås arrangeret af sejladsudvalget.

ALLE KURSER KØRER
Et lyspunkt er det, at alle udbudte kurser ser ud til at komme i gang. Mange
af deltagerne, især på Yachtskipper III,
er dog fra andre sejlklubber, oplyser
vores underviser, Eigil Olsen.

Rudkøbing Sejlklubs huske-kalender
oktober 2003
lørdag 11.

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

Fisketur

november 2003
lørdag 08. kl. 14,- Standerstrygning
lørdag 08. kl. 14,- Standerstrygningsfest i klubhuset
tilmelding senest mandag den 3. november!
december 2003
onsdag 3. kl. 19,- Julehygge med sejlerfilm i klubhuset

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.
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

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

