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SØRENS DRØMMEPIGE
Søren Stidsholt Nielsen har efter salget af
IF'eren til Kiel realiseret en af sine drengedrømme og anskaffet sig en ægte Bianca 27,
årgang 1974, indkøbt og hjemsejlet fra Helsingør.
Bianca'en med byggenummer 415 udmærker
sig ved bl. a. ny motor, nyt rulleforsejl, nyt
teak-træværk og er desuden meget velholdt
om læ.
Bådens navn under Rudkøbing-standeren:
"Bianco".
Læs i øvrigt det kommende Bådnyt, hvor
denne klassiske Rudkøbing-båd
er brugtbåds-testet.

CUP-SEJLADSER I SEPTEMBER

"Bianco" på weekendbesøg i Ærøskøbing

LADY BUMP I PARIS

FRA HAVNEFOGEDEN

Sejlklubbens medlemmer har fået sommerhilsen fra Jens og Dorthe, som i deres gode
skib "Lady Bump" efter en tur gennem Tyskland og Holland nu har passeret Paris, hvor
de i flere dage lå fortøjet næsten under Eifeltårnet - et perfekt udgangspunkt for ekspeditioner i byernes by.

Før bådoptagning:
Træktove/ledetove mellem brohammer og
pæle kan være til god hjælp, når man skal
ud og ind ad sin bådplads. Men disse tove
er til stor gene for havnens folk, når de efter
sæsonen skal male og klargøre broerne.
Husk derfor at fjerne dine tove inden du tager din båd på land!.

Alt meldes vel ombord, og turen går nu sydover mod Middelhavet. Vi ønsker dem herfra
en fortsat god tur.

S E P T SEPTEMBER
E M B E R 2 0 0230 0 3

Vedr. bådmarkedet 20/21 09.
Har du noget, du vil sælge her, så tilmeld
dine effekter snarest, så de kan komme
med i bådmarkedets salgsmateriale.

Ahlefeldtsgade 5
5900 Rudkøbing
Tlf. 62 51 13 54

PKA-CUP:

Optimist-CUP:

Kapsejladsen "PKA-cup" lørdag den 20.
september markerer afslutningen på klubbens kapsejladser og fremstår derfor som
et klubmesterskab, åbent for alle medlemmer, hvor bådene starter efter udregnet
handicapmål, dvs. at den på papiret langsomste båd starter først. Det skulle give et
spændende opløb ved mål, hvor første
båd i mål er vinder af sejladsen og dermed
årets klubmester, der skal have sit navn i
pokalen efter klubmester 2002, Niels Kokkenborg i "Sophie".
Banens længde er omkring 20 sm. Start/
mål-linien er som under aftenkapsejladserne ud for klubhuset. Derfra går det sønderud til en stor trekantbane mellem Strynø,
Marstal og Ristinge.
Der er skippermøde med kaffe, rundstykker og Gl. Dansk i klubhuset lørdag kl. 8.
Første båd går over startlinien kl. 9 og feltet kan forventes i mål ved 16-tiden. Om
aftenen er der hygge og fællesspisning af
medbragt mad i klubhuset - og afhængig
af vejret kommer der sikkert gang i grillristene. Udover selve pokalen til vinderen
er der præmie til hver 3. båd.
Sejladsen må lige være noget for dig! Tilmelding til sejladsudvalget v. formand/
næstformand senest onsdag den 17. september.

Samtidig med seniorerne (PKA-Cup) afholder
juniorerne søndag den 21. september sæsonens hovedkapsejlads i form af en række Optimist-Cup sejladser. Der sejles i to hold i alt 9
sejladser, hvorefter dagens vinder kan løfte
pokalen.
Tilmelding og nærmere om sejladsen hos
ungdomsafdelingens leder, Uffe Mogensen.

BRUGTBÅDSMARKED
Både CUP-sejladser og brugtbådsmarked
den 3. weekend i september.
Der bliver travlhed på havnen i weekenden
den 20.-21. september. Ud over seniorernes
PKA-cup lørdag, og juniorernes optimist-cup
søndag, er der både lørdag og søndag havnens store brugtbådsmarked.
Havnen indbyder denne weekend alle gæstesejlere til at ligge gratis i Rudkøbing, hvor de
kan se og byde på ”varerne”. Har du en båd eller noget grej - som du vil sætte til salg på
markedet, så gør du klogt i snarest at henvende dig til havnefoged Mogens Westergaard,
så dine effekter kan komme med på
"spisesedlerne".

FRA TURUDVALGET
Åletur til Troense d.27+28 september, hvor
ålene med tilbehør igen leveres fra Bregninge
Kro. Der arrangeres fælles kaffebord efter
ankomsten til Troense kl.15. Ålespisning i
Troense Sejlklubs hus kl.19. Fælles morgenmad søndag i klubhuset. Pris for ål og morgenmad 165 kr.
Tilmelding er bindende af hensyn til ålebestillingen ved Bregninge Kro.
Sidste frist for tilmelding er mandag d.
22.09. kl.17 til et af flg. turudvalgsmedlemmer:Hanne tlf: 62513238, Lene 62512647,
Per 62512667, Sonnich 62512306,
Helle 62513046.
Fisketur den11.10., hvis vejret er godt,

KURSUSAFDELINGEN
Så starter klubbens kursusafdeling igen:
Duelighedskursus hver mandag
- første gang den 8. september 2003
Yachtskipperkursus III hver onsdag
- første gang den 10. september 2003
Yachtskipperkursus I hver torsdag
- første gang den 11. september 2003
Radiokursus SCR (VHF/DSC) hver tirsdag
- første gang den 7. oktober 2003
Tilmelding og evt. spørgsmål til Eigil Olsen,
tlf. 62501071
Mødetider alle kurser: klubhuset kl. 19,00

RUDKØBING

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

ellers d. 18/10-03. Yderligere information og
tilmelding til Sonnich 62512306. Opslag om
turen vil senere blive sat op i udhængsskabene på havnen.
Standerstrygningsfest: !??- ja en sådan
skal vi vel have trods det, at der intet festudvalg er i klubben. Men tilslutningen til de seneste arrangementer (suppegilde og standerrejsningsfest) i sejlklubbens hus har været så lav, at arrangementerne måtte aflyses
i sidste øjeblik.
Hvad mener medlemmerne?

Rudkøbing Sejlklubs huske-kalender
september 2003
mandag 8. kl. 19,- Kursusafdelingen lægger ud -se herom på
modstående side.
onsdag 17. kl. 19,- Sidste Onsdagssejlads
lørdag 20.
PKA-CUP
lør-søn 20.-21.
Brugtbådsmarked
søndag 21.
Optimist-CUP
lør-søn 27.-28
Åletur
oktober 2003
lørdag 11.

Senior-optimistcuppen i Dageløkke 23/24.08.
fik et usædvanligt forløb. - Den blev nemlig
udsat til næste år. Der var strid blæst både
fredag og lørdag, hvilket dog ikke afholdt 7
både fra at tage af sted. Desværre måtte man
her konstatere, at vindstyrke og sø nåede
højere op end forsvarligt var over for både
optimistjoller og seniorer, så man indskrænkede sig til moleræs og råhygge. Aftenen forløb festligt i Dageløkke med fællesspisning,
sang og bægerklang anført af (altså sangen.)
Claus og Gunnar på veltrimmede guitarer.

HERRE I EJET HUS
Bestyrelsen har besluttet at indfri klubbens
kreditforeningsgæld i klubhuset. Vore bygninger på havnen fremstår nu gældfrie.

HAVNEPLADSEN
RUDKØBING
Tlf. 62 51 34 04

mobil: 40 16 07 16

Fisketur

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

Kontakt til Rudkøbing Sejlklub

Senior Optimist Cup udsat

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

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.

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.

RUDKØBING
SKUDEHAVN
HotelApartments · Restaurant
Kursus - og Mødelokaler
Havnegade 21 5900 Rudkøbing
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