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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

Rudkøbing Sejlklub
www.rudkobingsejlklub.dk          rudkoebingsejlklub@gmail.com          Skudehavnen 67, 5900 Rudkøbing

fællessejlads
med maritim landgang i Svendborg

Læs mere om Rudkøbing Sejlklubs kommende aktiviteter på www.rudkobingsejlklub.dk. Husk bl. a.:

Tirsdags-grillafTen ved klubhuset - alle dage fra kl. 18.00: 19. juni, 28. august og 18. september. 

Rudkøbing Sejlklub

Vi tænder 
for hyggelige klubaftener

Rudkøbing Sejlklub fyrer igen i 2018  op under 
den gode tradition med fælles grill ved klubhuset:

l Tirsdag den 29. maj kl. 18.00
l Tirsdag den 19. juni kl. 18.00
l Tirsdag den 28. august kl. 18.00 og
l Tirsdag den 18. september kl. 18.00

Aktive folk fra klubben har fyret op under grillen.  
Du medtager selv mad og drikke. Kaffe og kage 
kan købes. Ingen tilmelding. Kom glad og vær 
med i det glødende fællesskab i din sejlklub!

Gode sejlerhilsener fra bestyrelsen
Læs mere om Rudkøbing Sejlklubs kommende aktiviteter på www.rudkobingsejlklub.dk. Husk bl. a.:

SVendborg-Sejltur med besøg hos Ring-Andersen og på lystsejladsmuseet mm. lørdag den 16. juni. 
fælleS Sejltur til Peter Gast Schiffahrtsregatta i Ærøskøbing lørdag den 25. august.
StanderStryg 3. november.  julehygge 5. december.  Suppegilde 23. februar 2019  StanderhejS 6. april 2019.

Så er der igen nyt fra Rudkøbing Sejlklubs 
energiske eventbureau. Kursen er lagt for 
sæsonens første sejlklub-fællestur:

lørdag deN 16. juNi 2018

Når bådene er gjort fast i Svendborgs lyst-
bådehavn ved Jessens Mole, mødes vi 
kl. 10.30 ved porten til Ring-Andersens  
træskibsværft på Frederiksøen. Gå til venstre, 
når du kommer over på Frederiksøen.
Martin Stockholm, der er udlært skibstømrer 
på værftet, viser rundt og fortæller om skibene, 
håndværket og værftets151 år lange historie. 

Efter besøget på Ring-Andersen skridter vi hen 
ad kajen til Danmarks Museum for 
Lystsejlads. Også her vil Martin Stockholm 
være en kyndig rundviser. Efter tyve år på  
Valdemars Slot flyttede den flotte samling til 
værftshallen på Frederiksøen, og hele museet 
blev nytænkt. Rudkøbing Sejlklub betaler  
rundvisningen, og der er gratis indgang.

Kl. 13.00 går vi over Frederiksbroen tilbage til 
Svendborg. Vi har reserveret plads på 
Restaurant Svendborgsund (på havnen) for 
indtag af stedets legendariske æggekage. 
Du betaler selv. Pris for æggekage er 148 kr.

Tilmelding nødvendig senest fredag den 
8. juni 2018 til finn@birgerhansen.dk. Vi ses!

Sommerlige sejlerhilsener fra 
Rudkøbing Sejlklubs bestyrelse

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
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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 fra Rudkøbing Sejlklub.

Bygning af halvmodeller har i mange år været en populær vintersyssel i klubbens regi. Sidste år var 
interessen så stor, at vi måtte udvide med endnu et hold. Også i år satser vi på at starte to ”snittehold”.

Hvis bygning af en halvmodel eller lignende, mindre træarbejde er noget for dig, så starter vi på 

Ørstedsskolen i Rudkøbing, onsdag den 9. oktober 2019 kl. 19.00.

Mødestedet er sløjdlokalet. Her vil vi mødes hver onsdag i et par timer vinteren igennem. 

Venligst tilmelding snarest muligt til finn@birgerhansen.dk. Først til mølle ...

Med venlig hilsen
Rudkøbing Sejlklubs bestyrelse

www.rudkobingsejlklub.dk

Ny sæsoN 2020-2021

Kære medlem af Rudkøbing Sejlklub,

Har du tid og lyst til at bruge snitterne for at tilvirke en halvmodel af din båd, så har Rudkøbing  
Sejlklub et godt tilbud til dig.

Bygning af halvmodeller har i mere end 25 år været en populær vintersyssel i sejlklubbens regi.  
Vi startede en lille flok, og i de seneste år har der været to hold igang. Under hyggelige former  
arbejder snitterne med tegninger, træ, knive, stemmejern, lim og sandpapir.

Tirsdags-snitteholdet begynder den 6. oktober. Det er fuldtegnet. Men der er endnu enkelte  
ledige pladser på holdet onsdag aften. Vi starter på 

Ørstedsskolen i Rudkøbing onsdag den 7. oktober 2020 kl. 19.00. 

Hvis interesse, da venligst kontakt sejlkkubbens næstformand Arne Nielsen for tilmelding  
og nærnere information. Tlf. 4046-4994.

Med venlig hilsen Rudøbing Sejlklubs bestyrelse
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SNITTEHOLD-START: 6.oktober 2020    SNITTEHOLD-START: 7.oktober.    båDOpTAgNINg: 9.oktober.  
båDOpTAgNINg: 31.oktober.    STANDERSTRygNINg: 7. november.    gENERALfORSAmLINg: 7. november.  
fOREDRAgS-AfTEN: 25. november.    juL fORuDE: 9. december.    gODT NyTåR: 9. januar 2021.  

2020 / SNITTEHOLD-START: 6.oktober.    SNITTEHOLD-START: 7.oktober.    båDOpTAgNINg: 9.oktober.  
båDOpTAgNINg: 30.oktober.    STANDERSTRygNINg: 7. november.    gENERALfORSAmLINg: 7. november.  
fOREDRAgS-AfTEN: 25. november.    juL fORuDE: 9. december.    2021 / gODT NyTåR: 9. januar.  


