”Rudskallen” udkommer med 4 numre om året. Orientering til medlemmerne
bringes løbende på sejlklubbens hjemmeside: www.rudkoebingsejlklub.dk
Her ligger også diverse beretninger, strømtabel og lignende.
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KUN ET KURSUS KOM I GANG

Også i år har klubben tilbudt undervisning til duelighedsprøve, radiobevis og
Yachtskipper I og III. Kun et hold blev
oprettet her i efteråret, men det er til
gengæld stort: 17 kursister har meldt
sig til duelighed. Undervisningen foregår hver mandag aften fra kl. 19,00 i
klubhuset, og kurset forventes afsluttet
midt i marts måned, hvor et nyt radiokursus vil blive udbudt. Det er endnu
ikke et lovkrav, at fritidssejlere skal have det nye certifikat, men mon ikke det
kommer? Kurset vil strække sig over 5
tirsdagsaftener frem til midten af april,
hvor der vil blive aflagt prøve. Kursusudgift inklusive bøger og prøve beløber
sig til omkring kr. 1500,-

EFTERÅRSMØDE MED HAVNEN
hvor bestyrelse og havnens ledelse
mødes både for at evaluere sæsonen
og for at se fremad, forsøges afholdt
omkring månedskiftet oktober/
november eller snarest herefter.

KREDSMØDE I SEJLKLUBBEN
Torsdag den 2. november om aftenen
lægger klubben hus til DS Fynskredsens årlige planlægningsmøde, hvor
blandt andet den kommende sæsons
kapsejladser skal koordineres.

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, Michael Olsen, Jakob Schäfer,
Jørn Ole Jensen.
Turudvalg: Sonnich Sonnichsen
Bladudvalg: Jørn Ole Jensen, Per Munch, Ulla
Lørring, Marianne Sommer.
Bådsmænd: Uffe Mogensen, Sonnich Sonnichsen.
Juniorafdeling: Uffe Mogensen, Hans Chr.
Mogensen, Dannie Madsen, Kjeld Larsen.
Telefonnumre og E-mailadresser på alle udvalgsmedlemmer findes på hjemmesiden.

HVOR SKAL VI HEN DU?
- Således sagde TV-trolden Hugo, når han
bankede på skærmen. Ja, hvor skal vi hen
med sejlklubben? Med aflysningen af årets
sidste fællesarrangement på vandet - Åleturen til Strynø - står det fast, at for første
gang i klubbens historie har alle sæsonens
fællesture måttet aflyses på grund af
manglende tilslutning! Vist var der begrundelser: for godt vejr og for dårlige vejr, for
kort tur og for lang tur. - Er klubfølelse og
glæde ved fælles oplevelser en vissen
blomst fra i fjor? Eller er der noget galt? Kære medlem. Hvad er grunden? Læs formanden indlæg i bladet. Send din mening
til hjemmesiden og/eller Til ”Rudskallen”.
Red.

Ahlefeldtsgade 5
5900 Rudkøbing
Tlf. 62 51 13 54
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STANDERSTRYGNING MED FEST
MØD OP VED SIGNALMASTEN
Standeren stryges lørdag den 4. november kl. 14,- efter at formanden
har sagt farvel til sæson 2006, og vi
fælles har råbt hurra for dansk sejlsport og Rudkøbing sejlklub.
Derefter er der afslutning på aftenkapsejladsrækken med præmieoverrækkelse, - formentlig over en øl i
klubhuset.
Om aftenen kl. 19,- markeres sæsonafslutningen i klubhuset med en
lille fest, - eller måske en stor? Det
må være op til deltagerne.

HUSK TILMELDING TIL FESTEN!
Deltagelse i aftenens fest kræver tilmeldig forud, så snart som muligt og senest onsdag den 1. november kl. 18,00.
Der kan ikke sidde flere end 60 personer i klubhuset, så hvis det tal er nået
inden du får dig tilmeldt, er du kommet
for sent!
Menuen er: "Nakkesteg stegt som vildt"
til en spotpris af 50 kr. pr. kuvert. Drikkevarer skal som sædvanlig også købes
i klubben.
Tilmelding til Finn Birger, Poul Tom eller
Per Munch. Se tlf.numre under kontaktrubrikken inde i bladet.

MALING AF KLUBHUS

REGNARS ODYSSÉ

Bare rolig: Det er overstået. - Et fagligt
og korporligt modent hold fik på halvdelen af den afsatte tid malet hvad der
efter planen skulle males i år: klubhusets nordside samt jollehusets side mod
vandet.
Holdet var også stærkt sammensat og
bestod af Per Munch, Erik Busch, Erik
Dirksen, Jens Christiansen og Christian
Gammelgaard. Det forlyder, at den efterfølgende og velfortjente æggekage
med bistand af offentlige trafikmidler
blev indtaget med passende tilbehør i
Svendbog på ”Sundet”.

Ja undskyld, selvfølgelig også Anettes,
men det var der ikke plads til i overskriften. Anette og Regnar er i deres nyerhvervede båd, Fandango 32 "ASRA", på
vej mod Caribien.
De sejlede hjemmefra den 28. juli og er
den 22. oktober nået frem til Lagos i Portugals sydvestlige hjørne og melder, at
de den 24. oktober vil være på vej mod
De Kanariske Øer, omkring 600 sm. mod
SW. De har allerede haft mange oplevelser - gode som mindre gode - undervejs.
På klubbens hjemmeside, kan du læse
deres rejsebreve og følge dem på turen.

AFLYST - AFLYST - AFLYST
Indlæg fra formanden:
Sejler Rudkøbing Sejlklubs medlemmer
hver sin vej? - Ja, selvfølgelig gør de
det.
Det er bare en skam, når sejlklubbens
turudvalg prøver at arrangere en fælles
tur til Kappeln i maj, tur til Flensborg i
juni, til voldspil i Nyborg i august, til Dageløkke med senior Optimist Cup også i
august og endelig til Slien i september.
Ja, selv åleturen til Strynø i oktober
måtte aflyses. Der kan være mange
grunde til alle de aflysninger. Åbenbart
mangler interessen - så det må vi lære
af.
Men her til vinter prøver vi under alle
omstændigheder med julestue i december, udflugt i januar, sejleraften i februar
og kapsejladsaften i marts.
Og så er det op til generalforsamlingen
hvad der skal ske i sommeren 2007!
Støt din klub - den prøver at støtte dig.
Finn Birger Hansen

HOVEDKAPSEJLADSEN

Hovedkapsejlads 16. september 2006:
Vejrudsigten lovede frisk vind, og det fik
vi: SØ-lig vind 5-10 m/sek. var lovet, og
det fik vi også, endda med pust, der på
banen virkede stærkere, måske op mod
12 m/sek. Kun 8 både deltog, og det er
en markant tilbagegang fra sidste år,
hvor 13 både var med. Vinder blev folkebåden Rødtop"med X-79 One-Off "Peggy
Gordon" og folkebåden "Agpa" på de næste pladser. Læs om sejladsen og resultaterne på hjemmesiden. Præmieoverrækkelse vil ske ved standerstrygningen.

CENSORSKIFTE
Selv om man ikke skulle tro det, så er
klubskolemestre ikke uforgængelige,
eller rettere: Deres CPR-numre kan blive så mosbegroede, at søfartsstyrelsen
ikke kan læse dem længere. Det må så
være grunden til, at klubbens gamle
skolemester og censor ved duelighedsprøverne gennem 25 år, Bent Jensen,
har måttet sige farvel til det hverv, han
på bedste vis har bestridt i 25 år, hvilket styrelsen da også har takket ham
varmt for, en tak, vi alle må tilslutte os!
Klubben står dog hermed ikke uden
censor, da vor gamle formand og yachtskipper af 3. grad, Keld Petersen, heldigvis har sagt ja til at overtage funktionen, hvilket søfartsstyrelsen har godkendt. Keld har i skrivende stund haft
de første 2 hold oppe til praktisk prøve
og det forlyder, at både han og eleverne klarede sig fint!

JUNIORAFDELINGEN

Opti-Cup blev sejlet søndag den 17. september 2006. Der var 9 deltagere i sæsonens store og afsluttende begivenhed i
juniorafdelingen, heraf to gæstesejlere
fra Marstal. Sejladserne foregik i frisk
øst-sydøstlig vind, så der var noget at
kigge på for de mange gæster til det
samtidige brugtbådsmarked. Sejladserne
nød også stor forældreopbakning. Klubmester blev Sebastian Larsen. Resultatet
af sponsorpræmiesejladserne blev: 1.
Petra fra Marstal, 2. Sebastian fra Rudkøbing og 3. Frederik fra Marstal.

Rudkøbing Sejlklubs huske-kalender
lør. 04.11.: 14.00 Standerstrygning, derefter præmieoverræk
kelse vedr. aftenkapsejladserne.
lør. 05.11.: 19.00 Standerstrygningsfest. HUSK TILMELDING!
ma. 27.11: 19.00 Bestyrelsesmøde
ons. 06.12.: 19.00 Julestue i klubhuset med gløgg og æblesk.
ma. 15.01.: 19.00 Bestyrelsesmøde
lør. 20.01.:
Evt. Tur til Walsted eller Ring Andersen
ons. 14.02.: 19.00 Sejleraften med indlæg/evt. film
ons. 14.03.: 19.00 Sejleraften: kapsejladsregler mm.
lør. 28.04.: 19.00 Standerhejsning med generalforsamling

Nye sejl. Rig. Bedste materialer.
Rullesystem. Udstyr.
Nyt cad-cam sejlskæreanlæg
Hurtig reparation.
Forhandler UK Halsey Sails på Fyn

HAVNEPLADSEN
RUDKØBING
Tlf. 62 51 34 04

mobil: 40 16 07 16

KURSER
mandage

19.00 Duelighedsundervisning

Kontakt til Rudkøbing Sejlklub
Formand:
Finn Birger Hansen, tlf. 6251 1645 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:
Chr. Gammelgaard tlf. 6251 1984 chr_gammelgaard@mail.tele.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.)

Skriv, ring eller mail til Rudskallen
Ansvarshavende redaktør og layout: Jørn Ole Jensen, tlf.: 6251 2247
og 2332 6378. E-mail: joj@loerring.dk joernolejensen@yahoo.dk
Øvrige medlemmer af bladudvalget::
Per Munch, tlf.: 6241 2667 og 4011 3867
Ulla Lørring, tlf.: 6251 2247
Marianne Sommer, tlf.: 6254 1355
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 !

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

Sejlernes Madsted
på lystbådehavnen
Modtager også selskaber
(min.-max. 15 - 35) uden
for sæsonen.

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

