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Nyhedsbrev juli 2020

Snit en

Nyt fra formanden:

MODEL af din båd

Rudkøbing Sejlklubs ledsagebåd kom til at hedde RUSK.
Mandag d. 10.08.2020 starter juniorundervisningen efter sommerferien.
Lørdag d. 15.08.2020 Hovedkapsejlads, kontakt Frits Feodor Nielsen.
tlf. +45 26 12 74 85 eller mail: fritsfeodor@gmail.com
Tirsdag d. 25.08.2020 fra kl. 18.00 Grillaften.
Lørdag d. 29.08.2020 Fællestur til Ærøskøbing..
Fredag d. 9.10.2020 fra kl 07.00 bådoptagning.
Fredag d. 30.10.2020 fra kl. 07.00 bådoptagning.
Foto: FBH

Duelighedskursus: Rudkøbing Sejlklub starter et kursus, som gerne skulle slutte med et
Duelighedsbevis i teori, hvis der er tilslutning nok.
Kontakt Finn Birger Hansen på mail: finn@birgerhansen.dk
Der skal påregnes nogle udgifter til undervisningsmaterialer og eksamensafgift.
Kære
Rudkøbing
Sejlklub!måned 2020.
Kurset
vilmedlem
starteafsidst
i oktober
Har du tid, lyst og fingerfærdigheder til under hyggelige former at fremstille en flot halvmodel af din båd,

Lørdag
så erd.
her07.11.2020
et godt tilbud.fra kl. 14.30. Standerstrygning, generalforsamling og sammenkomst.
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”.
Onsdag
d. 25.11.2020 kl.
19.00
kommer
fra Mærsk,
John Criddle,
og
Hvis halvmodelbygning
er noget
for dig,
så kom tidligere
og hør mereskipper
til informationsmøde
i Rudkøbing
Sejlklubs hus:

fortæller om
livet på
et stort
containerskib.
ONSDAG
DEN
10. OKTOBER
2018 KL. 19.00-21.00
Onsdag d. 2Hvad
eller
9.12.2020
kl.
19.00
julehygge
- dato
fastsættes
afog
udvalg.
er en linjetegning af en båd? Nogle eksempler
på tegninger,
proces
færdige halvmodeller.
Godt nytår Hvilken
2021 båd
i klubhuset
d. 09.01.2021
fra en
kl.linietegning
14.00 eller andre tegninger?
vil du lave lørdag
en halvmodel
af? Kan der skaffes
Hvordan gør man? Værktøj, materialer og andet praktisk. Selvfølgelig også tid til dine spørgsmål.

Suppegilde:
Lørdag
d. 27.02.2021
kl. 18.00.
Karen
og Peter
igen mestre
for suppegildet.
Byggeaftener
bliver efter
efterårsferien - altså
fra uge 43
- i sløjdlokalet
påer
Ørstedsskolen
i Rudkøbing.
Modelsnitterne
mødes onsdage
kl. 19.00 - 21.00.
Der kan95
være
Onsdag
d. 18.03.2021
runderfraRudkøbing
Sejlklub
år.max. otte personer på det nye snittehold.
Sejlerhilsen fra bestyrelsen i Rudkøbing Sejlklub
Læs mere om Rudkøbing Sejlklubs kommende aktiviteter på www.rudkobingsejlklub.dk. Husk bl. a.:
TIRSDAGS-GRILLAFTEN ved klubhuset - fra kl. 18.00: 18. september. ØLSMAGNING 21. september

Husk
- aktuel
klub-info
her:
www.rudkobingsejlklub.dk
Husk
- aktuel
klub-info
her:
rudkobingsejlklub.dk
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Princip: Først til mølle. Venligst tilmelding til info-aften til finn@birgerhansen.dk.

