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HAVKAJAKKER I RUDKØBING
Havkajakroere ses der stadig flere af i de
sydfynske farvande, og også kajakker
har behov for landingsplads og opholdssted. Med Per Munch som initiativtager
har sejlklubben meldt ud til kommunen,
at vi er villige til at udleje en del af vort
jolleskur til opbevaring af havkajakker,
og der peges samtidig på, at det røde
træhus ved siden af restaurant "Neptun"
kunne flyttes over i nærheden af roklubben og her fungere som opholdsrum /
klubhus for havkajakroerne. Kommunen
har grebet ideen med tak og under naturturismeprojektet søgt mål 2-midler til
sagen, der ser ud til at blive ført ud i livet, idet projektkoordinator Søren Lisby
indstiller projektet til gennemførelse.

AFTENKAPSEJLADSERNE
Onsdagssejladserne fik et meget vellykket forløb i år, hvor 9 ud af 12 planlagte
sejladser blev gennemført og op til 14
både deltog i flere af sejladserne.
Samlet vinder i 1.start blev ”Feliz” med
”Ulla” på andenpladsen. I 2. start blev
vinder ”Peggy Gordon” med ”Lærke” på
andenpladsen.
Se resultatliste og omtale af de enkelte
sejladser på hjemmesiden. Præmieoverrækkelse sker efter standerstrygningen.

ÅLETUREN TIL STRYNØ
28 sultne og forventningsfulde besætningsmedlemmer fordelt på 14 både
drog til Strynø i frisk til hård vind lørdag
den 25. september, og de lagde forsigtigt til på grund af bolværkernes skrøbelige tilstand. Smakkecentret gav gæstfrit
plads til både frokost og eftermiddagskaffe, der så kunne nydes i fællesskab.
Om aftenen mødtes vi til ålespisning på
Strynø kro, hvor snakken gik lystigt men
også koncentreret, mens de stegte ål
blev skyllet ned til sidste ben. Muntre
”Nachspiele” kunne senere høres fra flere både i den propfulde havn til godt ud
på natten. Søndagen bød på godt efterårsvejr og en dejlig slædetur agten for
tværs hjemad til storstaden.

VINDEREN AF PKA-CUP 2004

Besætningen på folkebåden ”Rødtop” linet op
efter pokaloverrækkelsen.

Ahlefeldtsgade 5
5900 Rudkøbing
Tlf. 62 51 13 54
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NY BRO G VIA BRUGERBETALING
I den lokale avis har vi kunnet læse, at
byrådet er indstillet på at bevilge ½
million kr. til en ny bro G, men også at
den nye bro skal finansieres ved en
forhøjelse af bådpladslejerne på 30%
måske endda 37%!
Klubbens bestyrelse har naturligvis behandlet sagen og besluttet at reagere
ud fra en erkendelse af, at kommunekassen har det skidt, men også, at vi
må have den bro nu! Bestyrelsen har
derfor henvendt sig til Teknisk udvalg
og gjort opmærksom på, at et lån på
500.000 kr med en tilbagebetalingstid
på 5 år kan optages til 115.000 kr. om

året. Et sådant lån vil kunne finansieres
med en stigning af pladslejerne på
17,4%. Bestyrelsen har derfor besluttet at
acceptere en stigning på 17,4% såfremt
der ikke kommer andre stigninger og man
gør samtidig opmærksom på, at denne
finansieringsmodel må være en engangsforeteelse! Vi må forvente, at lystbådehavnen fremover bliver vedligeholdt af de
samlede lejeindtægter, da lystbådehavnen
efter vores opfattelse ikke er en underskudsforretning! - Det forlyder, at både
forvaltning og udvalg har taget godt imod
klubbens udspil, og tilbage står nu om byrådet vil gøre det samme.

FOLKEBÅD VANDT PKA-CUP 2004
Årets klubmesterskabssejlads blev
afviklet i herligt sensommervejr: solskin, vejrbyger og en frisk sydlig vind
omkring 8 m/sek. - Der var meget
bidevindsejlads og kryds, så jagten
fra både med lav sømiletid på de, der
var startet tidligere, satte ind med
det samme. Ren læns var der ikke
tale om på noget ben, men der blev
god lejlighed til at lade spilerne trække på det sidste ben fra Rudkøbing S
anduvning og til mål. 15 både deltog,
og vinder af sejladsen blev ikke uven-

tet folkebåden "Rødtop", der ifølge handicapreglen TA2004 skulle have - og derfor
fik - 49 minutter og 32 sekunders forspring
til en anden af sejladsens favoritter, X79'eren "Peggy Gordon". Da "Rødtop" gled over
mållinien som vinder af sejlads og pokal,
manglede "Peggy Gordon" dog kun et lille
minut i at have hentet folkebåden. Det blev
altså til en 2. plads til "Peggy Gordon",
men den blev så til gengæld vundet i sejladsens suverænt hurtigste sejltid: 3 timer,
34 minutter og 26 sekunder for de 21,85
sømil!. Se resultatlisten på hjemmesiden!

STANDERSTRYGNING

Standeren stryges for sæson 2004 lørdag den 6. november kl. 14.00 med
efterfølgende standerstrygningsfest i
klubhuset kl. 18.30, hvor der serveres
skipperlapskovs til 100 kr. pr. næse.
Tilmelding er nødvendig af hensyn til
indkøb og madlavning, og den skal ske
til enten formand eller næstformand.

VEDTÆGTSREVISION

Bestyrelsen gennemarbejder nu vedtægterne med henblik på at kunne
fremlægge ændringsforslag på generalforsamlingen til foråret. Gældende vedtægter kan ses på hjemmesiden, og
forslaget til vedtægtsændringer vil også
blive lagt ud på siden efter bestyrelsesmødet den 27. oktober 2004.

JULE-KOMSAMMEN

Onsdag den 8. december kl. 19.00 inviteres medlemmerne til julehygge i sejlklubben. Her kan man ruste sig mod den
kolde tid med gløgg og æbleskiver, sludre sig frem mod næste sæson og sammen se en sejlerfilm.
Dette arrangement er gratis.

BRUGTBÅDSMARKEDET

Brugtbådsmarkedet blev igen i år en
succes og var begunstiget af godt vejr.
Der var rigtig mange mennesker på havnen, og en del grej og både skiftede ejer
den weekend i september. I klubhuset
var der hygge og travlhed i den velbesøgte weekend-café på grund af både
CUP-sejladser og bådmarked.

JUNIORAFDELINGEN
OPTIMIST-CUP 2004
Optimist-CUP 2004 blev afviklet i frisk
vind fra SW, hvilket gav optimale forhold
på banen med masser af luft og kun
små bølger. Banen var lagt ud så startog mållinien og topmærket lå tæt på
land, hvilket gjorde den meget ”tilskuervenlig".
Cebastian Larsen blev en ny suveræn
klubmester. Han gjorde rent bord ved at
vinde samtlige sejladser: Først 3 gange i
sejladserne for begyndere, derefter 3
gange, da han fik lov at sejle med de
øvede i deres sejladsrække, - og som

kronen på værket vandt han - hårdt
presset af Henrik Hansen - den sidste
sejlads om årets optimistpokal!

VINTER-UNDERVISNING
Der afholdes vinterundervisning hver
tirsdag kl. 19,00 til 20,30 i klubhuset
fra uge 43 til uge 49, og igen fra uge
10 næste år. Der sættes joller i søen og
sejles igen sidst i april/først i maj.
Af hensyn til bestilling af bøger og undervisningsmaterialer er tilmelding til
Uffe Mogensen nødvendig.

Rudkøbing Sejlklubs huske-kalender
Arrangementer
lørdag
lørdag
lørdag

9. eller 16. oktober:
6. november kl. 14:
6. november kl. 18,30:

onsdag

8.december kl. 19,-

Undervisning
mandage
kl. 19,tirsdage
kl. 19,tirsdage
kl. 19-20,30
tirsdage

kl. 19,-

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

Fisketur
Standerstrygning
Standerstrygningsfest
med skipperlabskovs
Julegløgg og film i klubhuset

Duelighedskursus
Radiokursus
Optimistundervisning uge 43-49
og igen fra uge 10
Træarbejder (sløjdsalen på skolen).

Kontakt 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:
Helle Svensson tlf. 62 51 30 46
Hellesvensson@ofir.dk
Sonnich Sonnichsen tlf. 62 51 23 06
Optimist leder: Uffe Mogensen tlf. 62 50 20 98.
Medlemskartotek: John Alrum tlf. tlf. 62 24 34 19
Skolemester: Bent Jensen tlf. 62 51 11 64.
Underviser:
Eigil Olsen tlf. 62 50 10 71
Klubhus:
Skudehavnen 63, tlf. 62 51 42 62.

johnalrum@yahoo.dk

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

Sejlernes Madsted
på lystbådehavnen

Ansvarshavende redaktør og layout: Jørn Ole Jensen,
tlf.: 62 51 22 47 / 23 32 63 78 fax 62 51 22 47
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, Ejvind Skov, Ulla Lørring, Eva Schuldt
Rudskallen udkommer i marts, maj, aug/sept. og oktober måned.
Deadline den 20/ 02 - 20/04 - 10/08 - 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

