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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
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        Husk - aktuel klub-info her: rudkobingsejlklub.dk

Nyhedsbrev juni 2021
Alle mandage kl. 18 - 20 juniorsejlads, der starter
ved bådhuset

Alle onsdage er der aftensejlads for kølbåde fra kl. 18

Mandag d. 21.06.2021 kl. 18.45 dobbelt båddåb ved 
jollehuset/slæbestedet 
2 RS Terajoller, skænket af Fynske Bank, skal have 
navn
Der vil være mulighed for en enkelt pølse og en sodavand/øl

Grill-aftener er følgende dage:
15.06, 24.08 og 14.09, alle dage kl. 18.00
efterfølgende kaffe/the og kage 10 kr.

Der arbejdes på at arrangere 1 eller 2 fællesture i løbet af sejlsæsonen, 
hvis dette kan tillades pga. Corona


