”Rudskallen” udkommer med 4 numre om året. Orientering til medlemmerne
bringes løbende på sejlklubbens hjemmeside: www.rudkoebingsejlklub.dk
Her bliver Rudskallen også lagt ud. Medlemmer, der selv kan og vil hente
”Rudskallen” på hjemmesiden bedes give besked herom til redaktionen, så klubben kan spare udgiften til porto, papir, tryk, labels og konvolutter.
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BÅDMARKED OG ÅBENT HUS
Også bådmarkedet den 24.-25.09 nød

godt af det pragtfulde septembervejr. Havnen skønner, at 4-5000 mennesker gæstede
havnen. Meget var til salg og en del blev
solgt, herunder 5 både på selve markedsdagene. Der var ikke overvældende med fourageringsmuligheder, så sejlklubbens ”Åbent
Hus” havde stort besøg og fin omsætning.
Herunder ses søndagens kantine personale.
Foto: Søren, ”Bianco”

FISKETUREN ER VEJRAFHÆNGIG

Oktobers fisketur (se kalenderen) er afhængig af vejret både hvad angår dato og
fiskeplads. Der er skippermøde i klubhuset
kl. 8,00. Kontakt turudvalget.

VELLYKKET ÅLESPISNING
Seks Rudkøbing-både tungt lastede med
besætninger og forventninger om sprødstegte, saftige ål stævnede den 23. eller
24. september mod Ærøskøbing, hvor
”Landbogården” var målet: Her skulle
årets ålespisning finde sted. Inspireret af
det gode sensommerlige vejr startede de
fleste både allerede om fredagen, og lørdag eftermiddag lå Rudkøbingflåden samlet i solen og varmede op til aftenens ålegilde. Om aftenen satte man sig omkring
et veldækket bord på ”Landbogården”. Her
diskede man op på hvid dug med friske
blomster og ikke mindst med masser af
velsmagende, sprøde ål plus kalvemedaljon til de alternative ikke-ålespisende. I
finalen en superb isdessert, og stemningen
nåede hurtigt samme højder som de hyggelige omgivelser og den dejlige mad.
Turudvalget skal også have ros for det friske morgenbag leveret i cockpittet søndag
morgen.
tekst og foto: Søren ”Bianco”

STANDERSTRYGNINGEN 2005
STANDEREN STRYGES

STANDERSTRYGNINGSFESTEN

Standerstrygningen er en af årets vemodige begivenheder, men trøst jer:
Den er en nødvendighed for at vi kan
få standeren sat igen til foråret!
Standeren stryges lørdag den 5.
november kl. 14,00 og til den tid vil
de fleste både allerede befinde sig på
land. Efter standerstrygningen er der
en øl samt præmieoverrækkelse i
klubhuset.
Når standeren skal sættes igen den
8. april 2006 skulle det gerne blive
på en renset, slebet og nylakeret signalmast.

Festen løber af stabelen om aftenen lørdag den 5. november fra kl. 19,00 og
kommer sikkert til at vare længe! Klubben giver maden. Menuen er endnu ikke fastlagt, men den bliver god og rigelig. Drikkevarer kan/skal købes på stedet til de sædvanlige særdeles rimelige
priser.
Adgang til festen opnår medlemmerne
efter ”først til mølle”-princippet, så der
er afgjort en risiko ved ikke at tilmelde
sig straks!
Tilmelding til formand eller næstformand.

PKA-SEJLADS I SENSOMMERSOL
10 både deltog i årets PKA-sejlads
den 24. september, hvor der startes
individuelt efter TA2004-mål. Vinden
var mere til det samtidige bådmarked
end til kapsejlads: svag WNW og lidt
svingende, både i styrke og retning.
Men som også resultatlisten viser:
Det var en rigtig god dag for både
med spiler på den noget langstrakte
17,6 sømil lange bane! Men det blev

REPARATIONSARBEJDER
Malerholdene er færdige med facade
og vinduer i denne omgang. Terrassedørene er taget ud til en større renovering, klubbådene trænger til reparationer og propelafskærmning. Signalmasten står også til den store tur i vinter.

Ahlefeldtsgade 5
5900 Rudkøbing
Tlf. 62 51 13 54

S E P T E MSEPTEMBER
B E R 2 0 0 52 0 0 5

en skøn sensommersejlads for alle
med sol og varme.
Vinder blev L23 "Sylfiden" fra Thurø
sejlklub med Poul Steesby ved roret.
"Sylfiden" kom i mål 59 sekunder før
Larsen 28 "Kalas" med Fritz F. Nielsen
ved styrepinden. ”Petí” med Leif Nielsen kom ind 48 sekunder senere som
nr. 3. Se hele resultatlisten og læs om
sejladserne på hjemmesiden.

OPTI-CUP 2005
Årets optimist cup blev afviklet søndag den
18.09. i en frisk vind fra sydvest. Der var
planlagt 4 starter, hvoraf 2 blev gennemført.
Opti-Cup 2005 blev en lærerig oplevelse for
vore første og andet års sejlere. Den kraftige
vind var en stor udfordring, for nogle for stor,
men det er vigtigt at man lærer sine begrænsninger at kende under sikre forhold.
Den kraftige vind var en fordel for de "gamle"
sejlere i forhold til de små og lette, hvilket
kan ses i resultaterne. Opti-Cup 2005 blev
sponsoreret af Fionia Bank, Nordea, Svendborg Sparekasse, Expert Rudkøbing og Farvebasen. Henrik Hansen fra Kulepile blev året
"Optimester" og til lykke med det! - Det betyder, at familien Hansen nu sidder på "det hele", hvad angår optimistmesterskaber, idet
Henriks far, Jan Hansen, for et par år siden i
Dageløkke blev "Senior Optimist Mester".
Dette mesterskab har ikke været afholdt de
sidste to år. Men måske næste år?
RESULTATERNE:
1. sejlads om sponsor præmier.
1. Christina Mogensen
2. Henrik Hansen
3..Oliver Larsen
2. sejlads om årets klub mesterskab (optimist
cup)
1. Henrik Hansen
2. Christina Mogensen

KONTINGENTRESTANCER
Bestyrelsen har konstateret for mange restancer. Det koster kassereren besvær og
klubben penge. I den forbindelse strammes der op på undervisningsholdene. Det
præciseres, at kontingent skal være betalt
senest 2. undervsningsaften og at ingen
kursist kan gå til prøver før klubkontingent
er betalt!

KLUBBENS UDVALG

Vedligeholdelsesudvalg: Per Munch, Erik
Dirksen, Erik Busch og Bent Jensen.
Husudvalg: Finn Birger Hansen, Poul Tom
Hansen, Bent Jensen, Flemming Tolbod, Poul
Jensen, Jørn Ole Jensen.
Sejladsudvalg: Finn Birger Hansen, Flemming Tolbod, John Alrum, Jørn Ole Jensen.
Turudvalg: Sonnich Sonnichsen, Peter Rieck
Bladudvalg: Jørn Ole Jensen, Per Munch,
Ulla Lørring, Flemming Christensen, Marianne
Sommer.
Bådsmænd: Uffe Mogensen, Sonnich Sonnichsen.
Juniorafdeling: Uffe Mogensen,
Michael Koll, Dannie Madsen, Kjeld Larsen.
Telefonnumre og E-mailadresser på alle
udvalgsmedlemmer findes på hjemmesiden.

Rudkøbing Sejlklubs huske-kalender
ma. 03.10.: kl. 19,00:
15.-16.10.:
lø. 05.11.:
kl. 14,00
lø. 05.11.:
kl. 19,00
ma. 21.11.: kl. 19,00
on. 07.12.:
kl. 19,00
lø. 08.04.06:
lø. 23.09.06:
Undervisning i klubhuset
mandage
kl. 19,00
tirsdage
kl. 19,00
Onsdage
kl. 19,00

Bestyrelsesmøde
Pilketur (evt. 22.-23.10)
Standerstrygning
Standerstrygningsfest.
Bestyrelsesmøde
Julestue: gløgg, æbleskiver og film
Standerhejsning og fest.
Åletur til Strynø
Duelighedskursus
Radiokursus
Yachtskipper I og III

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

Undervisning Rudkøbing skole

HAVKAJAKKER I HUS

Havkajakker møder vi i stigende antal på
vore sommerture, og især forholdsvis beskyttede farvande som de sydfynske er særdeles velegnede til kajaksejlads. Det hus vi
omtalte i sidste nr. nærmer sig færdiggørelsen. Her kan kajakroerne få opbevaret deres kajakker, og de vil kunne nyde en kop
kaffe og lignende. For de 35 kr. i havnepenge kan roerne benytte havnens toilet– og
badefaciliteter.

ONSDAGSSEJLADSERNE 2005
Der var planlagt i alt 11 onsdagssejladser
og kun en måtte aflyses på grund af for
hårdt vejr. I alt 13 både deltog i sejladsrækken og de 8 af dem i mindst 7 sejladser. Der var mange rigtig gode sejladser,
og der er plads til endnu flere deltagere
næste år, hvor vi lægger banen lidt om i
forsøget på at sikre et krydsben til hver
sejlads næsten uanset vindretningen.
Årets vinder blev ”Peggy Gordon” med 11
point, nr. 2 blev ”Lærke” med 22 point og
nr. 3 blev ”Prob” med 46. Alle resultater
og omtale af de enkelte sejladser kan ses
på hjemmesiden. Præmieuddeling finder
sted efter standerstrygningen 05.11.05

tirsdage

kl. 19,00

træarbejder (sløjdsalen) efter uge 42

Kontakt til Rudkøbing Sejlklub
Formand:
Finn Birger Hansen, tlf. 6251 2677 finnbirger@wanadoo.dk
Næstformand: Poul Tom Hansen, tlf. 6251 3046 poultom@ofir.dk
Kasserer:
Karen Dirksen, tlf. 6250 1663
stengade@mail.tele.dk
Sekretær:
Per Munch tlf. 6251 2667
jpmunch@mail.tele.dk
Øvrige bestyrelsesmedlemmer:
Sonnich Sonnichsen tlf. 6251 2306 s.sonnichsen@jubii.dk
Bent Jensen tlf. 6251 1164
bentamigo@yahoo.dk
Juniorafd.: Uffe Mogensen tlf. 6250 2098. skolevej17bum@mogensen.mail.dk
Tilforordnede: Bestyrelsessuppleanter og redaktør.
Underviser:

Eigil Olsen tlf. 6250 1071 og 2324 2471

Klubhus:

Skudehavnen 63, tlf. 6251 4262. (kun ved stævner o.lign.)

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 eller mail til Rudskallen

Sejlernes Madsted
på lystbådehavnen

Ansvarshavende redaktør og layout: Jørn Ole Jensen,
tlf.: 62 51 22 47 / 23 32 63 78
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, Ulla Lørring, Flemming Christensen, Marianne Sommer
Rudskallen udkommer i marts, maj/juni, aug/sept. og oktober måned.
Deadline den 20/ 02 - 20/05 - 20/08 - 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

