Rudkøbing Sejlklub
www.rudkobingsejlklub.dk

rudkoebingsejlklub@gmail.com

Skudehavnen 67, 5900 Rudkøbing

Nyhedsbrev februar 2021

Snit en

MODEL af din båd

Rudkøbing Sejlklub, Skudehavnen 67, 1 sal, 5900 Rudkøbing
CVR - 30453085
Bank: Fynske Bank Reg. nr. 0860 konto nr. 0001095110
Mobile Pay: 343325
Mail: rudkoebingsejlklub@gmail.com
Nyt fra bestyrelsen:
For oven er der praktiske oplysninger om sejlklubben.

Vi i bestyrelsen håber inderligt, at der kan blive normale tilstande i den kommende sæson.
Suppegilde: Lørdag d. 27.02.2020 kl. 18.00. er aflyst pga Corona.

Foto: FBH

Rudkøbing Sejlklub fylder 95 år torsdag d. 18.03.2021
Vinteren 2020/21 er snart gået uden der er sket ret meget, alle vores aktiviteter er blevet
aflyst, det er selvfølgelig meget trist. En af de store ting var Duelighedskursus - hvor
underviserene
klar - og
det gør de stadig.
Kære medlemstod
af Rudkøbing
Sejlklub!

Har du tid, lyst og fingerfærdigheder til under hyggelige former at fremstille en flot halvmodel af din båd,
Rudkøbing
Sejlklub har fået sponsoreret 40.000 kr. fra Fynske Bank til juniorafdelingen.
så er her et godt tilbud.
Vi leder
efter
2 pæne brugte
Laserjoller,
som
forhåbentlig
døbes regi.
til standerhejsningen.
Bygning
af halvmodeller
har i mange
år været en
populær
vinter-syssel ikan
sejlklubbens
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:

Bådisætning 2021: d. 03.04.2021 og d. 30.04.2021
ONSDAG DEN 10. OKTOBER 2018 KL. 19.00-21.00
Kontakt: Michael på mail: mbay@adr.dk eller Christian på mail: bonlokke57@gmail.com
U Hvad er en linjetegning af en båd? Nogle eksempler på tegninger, proces og færdige halvmodeller.
U Hvilken båd vil du lave en halvmodel af? Kan der skaffes en linietegning eller andre tegninger?
d.U10.04.2021
fra kl.
14.30
Standerhejsning,
generalforsamling
sammenkomst.
Hvordan gør man?
Værktøj,
materialer
og andet praktisk.
Selvfølgelig også tid tilog
dine
spørgsmål.

Lørdag
Indkaldelsen
til generalforsamlingen vil blive udsendt i starten af marts måned, vi håber
Byggeaftener bliver efter efterårsferien - altså fra uge 43 - i sløjdlokalet på Ørstedsskolen i Rudkøbing.
megetModelsnitterne
den kan gennemføres
på kl.
helt
normal
vis.
mødes onsdage fra
19.00
- 21.00.
Der kan være max. otte personer på det nye snittehold.
Håber alle har det godt og er ved godt mod, vi ses i sejlklubben.
Sejlerhilsen fra bestyrelsen i Rudkøbing Sejlklub

Husk - aktuel klub-info her: rudkobingsejlklub.dk

SSN_09_18

Princip: Først til mølle. Venligst tilmelding til info-aften til finn@birgerhansen.dk.

