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Snit en MODEL af din båd

Kære medlem af Rudkøbing Sejlklub!

Har du tid, lyst og fingerfærdigheder til under hyggelige former at fremstille en flot halvmodel af din båd,  
så er her et godt tilbud. 
Bygning af halvmodeller har i mange år været en populær vinter-syssel i sejlklubbens regi. Nu åbnes der  
mulighed for, at flere kan komme med. Hvis behovet er der, opretter sejlklubben endnu et ”snittehold”.
Hvis halvmodelbygning er noget for dig, så kom og hør mere til informationsmøde i Rudkøbing Sejlklubs hus:

ONSDAG DEN 10. OKTOBER 2018 KL. 19.00-21.00 
 Hvad er en linjetegning af en båd? Nogle eksempler på tegninger, proces og færdige halvmodeller.
 Hvilken båd vil du lave en halvmodel af? Kan der skaffes en linietegning eller andre tegninger?
 Hvordan gør man? Værktøj, materialer og andet praktisk. Selvfølgelig også tid til dine spørgsmål.

Byggeaftener bliver efter efterårsferien - altså fra uge 43 -  i sløjdlokalet på Ørstedsskolen i Rudkøbing.  
Modelsnitterne mødes onsdage fra kl. 19.00 - 21.00. Der kan være max. otte personer på det nye snittehold.  
Princip: Først til mølle. Venligst tilmelding til info-aften til finn@birgerhansen.dk.

Sejlerhilsen fra bestyrelsen i Rudkøbing Sejlklub

Fo
to

: F
BH

SS
N

_0
9_

18

Nyhedsbrev sept. 2019
Nyt fra bestyrelsen:

Vedr. klubhusudlejning sker der følgende ændringer:
Da Lars Helbo er mere i Odense end i Rudkøbing, har vi fået Lene Pedersen og Arne 
Nielsen til at overtage denne opgave.
Man skal kontakte Arne Nielsen på tlf. +45 40 46 49 94 eller mail.: annielsen@mail.dk
Tusind tak til Lars som har taget turen fra Odense til Rudkøbing og retur.

Bådoptagning 2019:
Lørdag d. 05.10.2019 fra kl. 9.00
Fredag d. 25.10.2019 fra kl. 10.30
Søndag d. 27.10.2019 fra kl. 8.00 (kun hvis ikke alle er komme op inden).
Kontakt :
Michael på mail: mbay@adr.dk
Christian på mail: bonlokke57@gmail.com
Halvmodelbygning
Tirsdag d. 08.10.2019 kl. 19.00. Tirsdagsholdet starter (fuld booket).
Onsdag d. 09.10.2019 kl. 19.00. Enkelte pladser ledige.
Standerstrygning
Lørdag d. 02.11.2019 kl. 14.00 & sammenkomst kl. 18.30 i klubhuset.
Julehygge
Onsdag d. 04.12.2019 kl. 19.00. Julehygge med gløgg og æbleskiver, samt 
juleunderholding ved Berrit og Jørgen Jensen, Poul Tom Hansen og Søren Stidsholt 
Nielsen.
Foredrag med billeder
Onsdag d. 22.01.2020 kl. 19.00. Om en sejltur fra Dublin til Danmark i april 2019, ved 
Finn Birger.
Suppegilde
Lørdag d. 29.02.2020 kl. 18.00. Karen og Peter er igen mestre for suppegildet.
Standerhejsning og generalforsamling 
Lørdag d. 18.04.2020 fra kl. 14.30
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