
Stiftet 1877

Sejlsport til tiden

’08December
26. Årgang . Nr. 4

N 69.25o

Ø 015.45o



Adresseliste for Randers Sejlklub 

Bestyrelse: 
Formand:  
Henrik Husum Nielsen  8641 6053 
Løvstræde 2b, 8900 Randers 
E-mail: hh@randersts.dk 
 

Kasserer og sponsorer: 
Kai Jensen   8642 3493 
E-mail: kai.jensen@direkte.org  
 

Sekretær:  
Claus Christiansen  8641 4283 
E-mail: clc@kosancrisplant.com 
 

Sejlerskoler & materielindkøb: 
Claus Overgaard  2223 5040 
E-mail: cov@vestas.com 
 

Ungdomsafdelingen: 
Erik Christensen   2868 3503 
E-mail: erikjane@pc.dk 
 

Suppleanter: 
Jens Sølvstrøm Jensen 
    

Internetadresse: 
www.Randers-Sejlklub.dk 
 

E-mail:  
rsk@randers-sejlklub.dk 
 

Postadresse:   
Toldbodgade 14, 8900 Randers 
 

Klubhus/restauration: 
Pia Klitte   8641 8495 
E-mail: pia@snowball.dk 
 

Søsætning: 
Frits Ødum   8644 8144 
 

Redaktion af Hjemmeside & Klokkebøje: 
Per Christensen     
E-mail: per@perma.dk 

Juniorsejlerskolen: 
Leder: Poul Andreasen    4033 6411 
E-mail: poul.andreasen@os.dk 
Frank Lavrsen   8640 8670 
E-mail: f.lavrsen@get2net.dk 
Niels Nielsen   8640 8427 
Bådsmand: Peter Kops  8643 6941 
 

Seniorsejlerskolen: 
Adm.: Ole Uglsøe Christensen 8643 9017 
E-mail: jouc@post12.tele.dk 
Bådsmænd: 
Anders Munk   8642 8116 
E-mail: munk@allplast.dk 
Claus Christiansen  8641 4283 
 

Kapsejladsudvalg: 
Emner modtages meget gerne 
 

Aktivitetsudvalg: 
 
 

Havneudvalg: 
Plads– og havneopsyn: 
Jens Sølvstrøm Jensen  8643 4657 
E-mail: soelvstroem@mail.tele.dk 
Ib Thomsen   8643 9622 
 

Målere: 
Ole Byrgesen   8641 5276 
Leif Rasmussen   8643 9131 
Claus Overgaard  2223 5040 

Indholdsfortegnelse: Side: 
Formanden orienterer 3 
Godt nytår 3 
Velkommen til Pia 4 
Alting har sin tid 5 
Ref. forårsgeneralforsamling 6 
Forårsfest 7 
Kontingentsatser 10 
Klubaften 13  
Randers-Nordkap 15 
Bustur til Karup 16 
Kalender 2009 17-18 

Forsidebillede:  
På positionen som er nævnt på billedet på 
forsiden garanterer ”Murer” Knud at der er ca. 
120 hvaler at beundre i et område med en 
radius på 1 sm. 
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Formanden orienterer 

Kom nytårsaftensdag 

mellem kl. 11 og 14  

i klubhuset og 

ønsk  Godt nytår 

Datoen fortæller jo at vi er kommet 
forbi den korteste dag på året og der 
er flere lyse timer til rådighed. Ifølge 
de kloge vil vi også være mere aktive, 
så det må jo smitte af på fremmødet til 
klubarrangementerne, og måske en 
tidlig forårsklargøring af bådene. 
 
På efterårsgeneralforsamlingen var der 
et afsluttende indlæg om at Randers 
Sejlklub mangler synlige Visioner og 
Strategier. 
Flere indlæg tilkendegav at det kunne 
være en meget god ide at klubbens 
medlemmer i fællesskab satte sig sam-
men og arbejdede frem til et resultat 
der kan fremlægges på forårsgeneral-
forsamlingen. 
Vi har hyret en erfaren tovholder ind, 
der kan guide deltagerne frem til et 
resultat. 

Fra havnen i Udbyhøj har vi medde-
lelse om at havnepengene i 2009 er 
fordoblet til kr. 100,- for hele somme-
ren. Altså en stigning på 100% 
 
Traditionen tro vil jeg håbe, at vi mø-
des den 31 december i Restaurant 
Sejlklubben til gløg og æbelskiver og 
ønsker hinanden et Godt nytår. 
 
Alle medlemmerne og deres familie 
ønskes en rigtig glædelig jul og et 
godt nytår. 
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Restaurationen 

Efter en travl sommer i et tredelt partnerskab overtog Pia Klitte forpagtningen af restaurationen 
alene og holdt d. 17/8 en meget velbesøgt reception. 

Billedet viser Pia bagest i midten sammen med sit personale. 
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Alle vore gæster 
ønskes et godt nytår 

og vi siger tak for den 
fine modtagelse vi 

har fået. 
 Venlig hilsen 

  Pia 

Alting har sin tid  

og den gamle redaktør er ble-
vet lidt grå og har fundet det 
betimeligt at gå på pension. 
I stedet har 

Per ”FREE” Christensen 
sagt ja til at tage over. 
Tag godt i mod ham og hjælp 
ham med stof til Klokkebøjen. 
       Med venlig hilsen 
          Aksel Thorsen 

atho Per ”FREE” Christensen 
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Dagsorden: 
Valg af dirigent. 
Valg af protokolfører. 
Bestyrelsens beretning. 
Beretning fra udvalgene. 
Indkomne forslag. 
Kontingent fastsættelse. 
Valg til bestyrelsen og suppleanter. 
Valg af revisor og suppleant. 
Eventuelt. 
 
Velkomst v/ Formanden Henrik Husum, som 
startede med en opfordring. 
”Husk tilmelding til afriggerfesten på lørdag den 
1. november, i pausen.” ellers må vi aflyse, den 
ellers gode fest.  
 
Sang – og det blev nr. 36 i den gode sangbog 
”Fra Halifax til Spanien” 
 
Forslag til dirigent 
Søren ”Bifrost” Jensen – og det blev det…. 
 
Valg af protokolfører 
Bestyrelsen foreslår Hanne Skåning – og det 
blev det. 
 
Bestyrelsens beretning 
Det som har fyldt meget for medlemmerne 
siden forårsgeneralforsamlingen, var den ringe 
stand vores broer var i, da vi satte bådene i 
vandet. Mange planker skulle skiftes og red-
ningsstigerne var ikke sat på plads. Endvidere 
var broerne ikke sværtede. 
At der også var sammenfald med Kr. Himmel-
farts- og Pinseferien, hvor der var meget aktivi-
tet på broerne, gjorde det jo ikke bedre, da det 
kunne have endt i uheld. 
 
Det, som måske fyldte endnu mere, var, at de 
gule DS ankerbøjer ikke var blevet lagt ud, og 
ikke blev det i 2008. 
Og det er stadigvæk et problem, vi arbejder 
med, sammen med de andre klubber på fjor-
den, og der bliver jævnligt holdt møder om 
dette, men det er endnu ikke klarlagt, hvordan 
vi løser denne opgave. 
Randers Havn vil påtage sig udlægning og ind-
dragning, som lønarbejde.   
 

Efter aftale med bestyrelsen, har Pia Klitte over-
taget forpagtningen af restauranten fra 1. okto-
ber 2008. Malene, Dennis og Pia var blevet 
enige om, at det ville være den bedste måde at 
fortsætte på, så i stedet for treenighed, er der nu 
kun én. 
Vi glæder os til samarbejdet med Pia, og hun 
ønsker også at være en del af Randers Sejlklub, 
og de traditioner, der nu engang er her. 
Men da hun jo er forholdsvis ny, må vi jo også 
fortælle hende om traditionerne, da hun ikke 
kender dem alle.  
Det må vi prøve at huske alle sammen. 
 
Mange har spurgt efter, hvad det er for en para-
bol, der blevet sat op på gavlen. 
Jeg kan fortælle, at det er Skyline/ELRO, der har 
opsat den, med det formål at alle kan bruge 
trådløst internet, når de ligger i Randers havn. 
Flere har forslået, at vi bare skulle rive 
”skramlet” ned, men som Hornemann sagde: 
”Der må være en løsning.” – og vi må lytte til 
de gæve og gode folk omkring. 
Der er et årligt strømforbrug på ca. 180,00 kr. 
som vi har lovet at betale. 
Til gengæld tegner Skyline et 3 årligt sponsorat 
på 6.000 kr. hos os, ligesom alle andre firmaer 
kan gøre. 
Endvidere bliver der lagt bredbånd ind i klub-
huset, for Skylines regning. 
Vi har også indgået den aftale med Skyline, at 
alle der køber deres produkter igennem Sejl-
klubben, støtter Sejlklubben med et beløb. Man 
skal bare henvende sig til mig, eller en anden i 
bestyrelsen. Så laver vi bestillingen. 
Når man ligger i havnen og vil bruge sit inter-
net, skal man formentligt  købe et skrabelod 
med en kode,  i restauranten, og får 2 timer 
eller mere. Men herom senere, når vi ved noget 
mere. 
 
Poul Andreasen bad på sidste generalforsam-
ling, om bestyrelsen ville overveje kontingent-
fritagelse for de medlemmer der var trænere, 
udvalgsmedlemmer med mere. 
Vi har drøftet det, og mener ikke, at det er en 
retning, vi vil ind på i RSK. Der vil være rigtig 
mange, som kan være potentielle fritagelser. 
Men som hovedregel vil vi altid sige, at der er 
ingen, der skal have udgifter forbundet med at 

Generalforsamling efteråret 2008 
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FORÅRSFEST 2009 
 

Lørdag d. 14/3 kl. 19.00 
 

Pris og menu: 

Se opslag i klubhuset og hjemmesiden 

Tilmelding senest d. 9/3 til Pia, tlf.: 8641 8495 

spiller op til dans 
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udføre et frivilligt arbejde for RSK. Vi betaler 
bl.a. gerne kursusgebyrer, og transport til og fra 
kursus. 
 
Poul Andreasen var også så fremsynet, at han 
foreslog havneudvalget, når de nu skulle inve-
stere, at købe en kran, der kan løfte 1500 kg 
(det vejer en H-båd). Jeg ved at havneudvalget 
har set på en kran som står i Kongsdal, og den 
kan kun løfte ca. 400 kilo. 
Men havneudvalget vil komme ind på emnet i 
deres beretning. 
 
I ca. 20 år har ATHO (Aksel Thorsen) været 
redaktør på klubbladet ”Klokkebøjen” og meget 
mere, og nu mener han ikke, at det skal være 
ham længere. Selvom vi har sagt, at han godt 
må blive lidt længere, siger han at nr. 4  2008 
er det sidste nummer han laver, i hvert fald som 
hovedredaktør. 
Til glæde for klubben har vores webansvarlige 
Per Christensen, Free, sagt ja til at lave Klokke-
bøjen, med støtte fra Aksel og alle os andre. 
Men det kræver noget stof og nogle billeder, 
ellers vil det ikke kunne lade sig gøre. 
 
Junior-ungdomsudvalget 
I stedet for at købe en ny følgebåd, som koster 
mange penge, har vi lånt en RIB gummibåd af 
en ven af Sejlklubben, endvidere er optimistjol-
leflåden forøget med 1 ny og 2 gode brugte 
joller. Som tidligere nævnt er sponsorerne: 
Tuborgfondet, Randers Autoindretning og Fre-
deriksbergslagteren 
Tilgangen til sejladserne er formidabel og det 
kræver selvfølgelig dygtige og inspirerende 
trænere, og nok sejlende materiel. Og det har vi 
da heldigvis, begge dele. 
Vi mangler omklædning og bad og det har vi 
forhåbentlig en løsning på, ved opstart 2009. 
 
Havneudvalget 
Jeg må desværre sige, at de har fået alt for man-
ge unødige sager, at skulle forholde sig til, så-
som: 
Broernes tilstand, Bols Rev bøjen og ikke 
mindst de gule ankerbøjer, og diverse møder i 
forhold til dette. 
Men heldigvis er der da stadigvæk mange både, 
der gerne vil have en plads i vores havn, og får 
den gode service, vi alle kan lide.  
 
 

Kapsejladsudvalget 
Udvalget er stadigvæk ikke besat, men vi har da 
gennemførte nogen kapsejladser, henover sæso-
nen. 
 
Seniorsejlerskolen 
Det har ikke knebet med elever her i 2008, 
men Ole vil gerne have gang i et hold mere, så 
2-3 friske medlemmer kan lige melde sig til 
ham bagefter som instruktører. Man skal bruge 
ca. 6-8 aftener fra maj til oktober,  og få videre-
givet de mange gode sejlvaner og oplevelser på 
Randers Fjord. 
Også her er vi villige til at betale for nødvendi-
ge kurser. 
For at vi til stadighed kan have en optimeret 
skolebåd, har vi været så heldige at kunne udvi-
de staben af bådsmænd. 
1 bådsmand: Anders Munk; 2 bådsmand: Thor-
kild Møller Hansen; 3 bådsmand: Jens Sølv-
strøm Jensen. Når der er 3, skulle der være en 
chance for at Filur altid kan få den omsorg, hun 
ønsker sig, og har behov for. 
 
Aktivitetsudvalget 
Vi har i bestyrelsen bestemt at holde lav profil i 
2008-2009. 
Fremmødet har tidligere været langt under det 
ønskelige, formentlig fordi medlemmerne har 
meget travlt med andre vigtige gøremål. 
Se efter annoncer i Klokkebøjen og på klubbens 
hjemmeside. 
Vi vil i 2009 lave en klubaften, hvor indholdet 
vil være en sejltur i bunden af Gran Canyon, 
USA, samt en bustur til Flyvestation Karup, hvor 
vi skal røre ved en helikopter, måske endda få 
lov til at sidde i den. 
 
Og bestyrelsens beretning blev godkendt. 
 
Beretning fra udvalgene 
 
Ungdom v/ Poul Andreasen. 
Det har været en god sæson med mange børn – 
især efter OL – og vi har fantastiske forældre, 
som virkelig er med til at støtte op om arrange-
menter og øveaftner. 
Dansk Sejlunion har mange erfaringer med 
børn og unge, som vi lærer af. Problemet er – 
som alle steder – at holde interessen ved lige, 
når de bliver 13-14 år -   og vi prøver at lave 
vinter arrangementer - fx motion for børnene og 
forældrene i Randers Hallen – og det er da med 
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Bestyrelse og dirigent lytter til indlæg 

Klubbens nye sekretær: Claus Christiansen 

Modtagere af 25 års-nålen: 
Aksel Thorsen og Svend Tøttrup 
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KONTINGENTSATSER 2009 

Voksne, aktive 530,- 

Juniorer 450,- 

Ekstraordinært, (passive) 250,- 

Æresmedlem 0 

Frimedlem 0 

Livstidsmedlem 25 års kontingent 

Ordinært seniormedlem 320,- 

Familie: 2 voksne 710,- 

Familie: 2 voksne + 1 juni. 1060,- 

Familie: 1 voksen + 1 jun. 880,- 

Familie: 2 voksne + 2 jun. 1350,- 

Familie: 1 voksen + 2 jun. 1040,- 

henblik på, at skabe et sammenhold. Jo mere, 
de er sammen, jo større er muligheden for, at 
de fortsætter til næste år. 
Vi har haft en tur til Uggelhuse med forældre, 
og der er efterfølgende forældre, som har meldt 
sig til Senior Sejlerskolen.1 torsdag i måneden 
er klubaften for juniorer, og de har et opgave-
hæfte, som flittigt bliver brugt. 
Klubmiljø – det er meget vigtigt, at de har ad-
gang til klublokalet – for at gøre klar og være 
sammen. 
Niels bliver for fremtiden tour-manager. 
 
Kapsejlads v/Henrik Husum.  
På grund af for få tilmeldte både, heraf 4 fra 
Uggelhuse, blev vi desværre nødt til at aflyse 
årets afslutningssejlads. Men det lykkedes at få 
afviklet 14 onsdags kapsejladser med 9 tilmeld-
te både, men der kan sagtens være flere.  
Malene-Dennis-Pia-Cup blev gennemført uden 

den store dramatik, da vinden døde under sej-
ladsen. Men det blev nu spændende alligevel, 
da Lady L med Hornemann ved roret, mente at 
kunne blive skubbet godt i gang af en russisk 
coasters bovbølge …. Det er lang tid siden, vi 
har hørt så megen tuden fra et større skib i hav-
nen. 
Heldigvis er der både, som ønsker at prøve 
kræfter udenfor Randers Fjord – Lady L og Oli-
via, samt Echo fra DBL, har været i Hobro og 
givet de lokale på Ambu-sejladsen kamp til 
stregen. Endvidere har Randos og Søfinans 
været noget omkring i Danmark og Europa og 
sat deres fingeraftryk der. 
Og så er der lige dem, der deltog i Kanaløen 
rundt, med start fra Uggelhuse. 
Udvalget er stadig ubemandet, så det er ved 
kollektiv indsats, at vi har gennemført sejladser-
ne igen i år. Men 2 eller 3 personer kunne gøre 
det så meget bedre, så vi ser frem til at nogle 
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melder sig til dette spændende udvalg – og 
klubben sørger for evt. kursus til de, som måtte 
være interesserede.  
 
Havneudvalg v/ Jens Sølvstrøm. 
Vi mangler landpladser – kunne godt bruge 4-5 
mere, men vi har pakket det godt. 
Og med hensyn til mastekran, er den de har i 
Kongsdal favorit og ca. 400 kg. er den i stand til 
at løfte. Prisen vil være omkring 100.000 – 
150.000 kr. og det har vi på kontoen. 
Der har været over 200 overnatninger fra gæ-
stesejlere, og det er flot. 
Prisen fra Randers Havn for at lægge bøjer ud, 
vil være 18.000 kr. og 5.000 for at vedligeholde 
Boels Rev – og det må vi så dele med de øvrige 
klubber på Fjorden. 
Vi har besluttet at kontakte Randers Kommunes 
kulturforvaltning, om disse udgifter – efter en 
samtale med Dansk Sejlunion, som fandt Hav-
nens holdning særlig. 
Spørgsmål og kommentarer til udvalget: Karl 
Due – det er lang tid siden, vi ( Havneudvalget)  
bestemte sig for en kran, der kan løfte 1.500 kg. 
og det må vel stadig gælde ?  
Jens Sølvstrøm vil finde omtalte referat frem. 
Poul Andreasen: Nu er det på Generalforsam-
ling igen – skal vi høre om det næste år også ??? 
Per ”Free” – når vi er flere klubber til at betale, 
må det vel være begrænset, hvor meget det vil 
koste hver klub at få bøjerne ud -  men det er jo 
ikke alle klubber, der er i DS.  -  og vil de så 
betale til det ??? 
 

Karl Due: Generalforsamlingen i RSK skal og 
kan ikke beslutte noget som helst om en kran, 
det er i Havneudvalgs regi. 
Birthe ”Herbbi” – Vi skal blive bedre til at infor-
mere de nye i forskellige udvalg. 
 
Seniorsejlerskolen v/ Ole Uglsøe 
Det har været en fin sæson, men det er for 
mange at være 5 + lærer på ”Filur”  -  
Ellers har det været rigtig godt – og vores in-
struktører er gode og stabile – og gode elever 
på alle områder, så et par instruktører mere ville 
gøre underværker. 
Men alle har været tilfredse, trods pladsmangel. 
 
Aktivitetsudvalg v/ Henrik Husum. 
Vi har ingen faste i udvalget – så vi må hjælpe 
hinanden til de omtalte 3 arrangementer til 
foråret. 
 
Uddeling af nåle 
25 år 
 
Frits Ødum 
Elisabeth Kristensen 
Sven Erik Nielsen 
Jens E. Kristensen 
Aksel Thorsen 
Svend Tøttrup 
 
- og de to sidstnævnte var tilstede og modtog 
den fine nål.  
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Uddeling af plaketter 
N Trunte 
S Luna 
Ø Trunte 
V Trunte 
Og besætningen på ”Luna” modtog med smil 
kindkys og tillykke. 
”Trunte” – det gode skib er vel på vej mod 
Randers Fjord. 
 
Uddeling af pokaler 
UNO – Aksel Thorsen 
- og han har ikke slev lavet diplomet!  
BEA – Bent Schmidt Jensen  
De to ovenstående herrer modtager disse poka-
ler for lang og tro tjeneste i RSKs regi – og det 
håber vi da, de fortsætter med.  
Spilkoppen – Arne Bülow – ja, det er jo den 
uheldige A.B. der denne gang må stille op til 
spot og spe – på grund af noget med en bom i 
hovedet, og en sikkerhedshjelm måtte udleve-
res – i bedste entreprenørstil.  
 
Uddeling af Sejlskolediplomer. 
Thomas Nielsen 
Morten Rasmussen 
Jens Rahbæk 
Karin Marie Rahbæk 
René Harding. 
 
Indkomne forslag 
Ingen 
 
Fastsættelse af kontingent 
Kassereren  forelægger med en stigning på 5 % 
og med 100 kr. til juniorerne. 
Der var lidt debat om dette forslag, men Poul 
Andreasen kunne forklare det med, at materiel 
og hvad vi tilbyder må stå i forhold til kontin-
gentet, og derefter var der ingen indvendinger. 
Poul Andreasen: Vi skal blive bede til at finde 
sponsorer, og i stedet for at få støtte, skal vi 
sælge varen – altså RSK – og det vil sige, vi har 
noget at tilbyde.  
 
Valg til bestyrelsen 
Forslag: 
Claus Overgaard – modtager genvalg 
Kaj Jensen – modtager genvalg 
Henrik Husum – modtager genvalg 
Hanne Skåning – modtager ikke genvalg. 
Claus Christiansen – modtager valg. 
 

Og så var det på plads – der var ingen modkan-
didater eller i øvrigt noget at indvende. 
 
Suppleanter 
Jens Sølvstrøm og Jan Nielsen fortsætter. 
 
 
Valg af revisor og suppleant 
Lars Brøndum Nielsen modtager genvalg – og 
det blev han så. 
Med Karl Due som suppleant.  
 
Eventuelt. 
Og her blev debatten livlig.  
 
Frank Lavrsen:  
Hvor er vi på vej hen ?  
Har vi en målsætning ? 
Har vi interessekonflikter ?  
Det kan være nødvendig med en strategi – og I 
(bestyrelsen) må ikke se det her som en kritik – 
men en hjælp til at se fremad.  
Vi mangler mål og ideer – der er for megen 
stilstand. 
Jeg efterlyser referater fra bestyrelsen – og fra 
udvalg. 
Driftsinteresser – anlægsinteresser. 
 
Vi ”producerer” en masse nye sejlere – er vi 
værd at blive i som sejlklub ?  Sker her nok –  
Vi har jo økonomiske interesser, i form af Re-
stauranten og anlægssiden. 
Randers Havn som udlejer: 
- en bedding 
- et værft 
En mastekran og maste skur, grej og udstyr. 
Kunne vi skabe en debat – at det ikke er godt 
nok, blot at sætte aktiviteterne ned . 
 
Jo, flere input – jo bedre. 
Et udvalg  kunne sættes i gang – med debatter 
og diskussioner om fremtiden.  
 
Peter Stjerneholm – Kunne man måske starte på 
den måde, at bestyrelsen og udvalgene kunne 
gå sammen og komme med et oplæg ? 
 
Henrik Husum: Det er jo i alle medlemmernes 
interesse, og ikke kun bestyrelsens ansvar. Vi 
har ikke tænkt i den retning, men en rigtig god 
og brugbar idé. 
Det kunne være én udefra, som kunne komme 
med et oplæg. 
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Klubaften 14 januar 2009 

Klubaften med to emner: 18.00: Spisning. 18.45: Orientering om 
maling mv.  Ca. 20.00: Kaffepause. Kl. 20.30 Foredrag og film 
om Grand Canyon. Slutter kl. 21.45 

Betina Jensen fra Colorama farvestudiet er uddannet bygningsmaler og 
farvehandler, og har 18 års erfaring inden for branchen som farve- og 
produkt vejleder. Få svar på: 
Hvorfor bundmale ? og med hvad ?  
Det drejer sig om løsninger med International bådmaling, og hun vil 
også gennemgå de forskellige bådpleje produkter, som polish, voks, 
teaktræs pleje, lakker og vaskeprodukter. 
 

Hun giver desuden gode råd om maling, samt beregning af materiale 
forbrug.  

Colorama 
farvestudiet 
Grenåvej 30 
8960 Randers SØ 
29242465 
www.colorama.dk 

18.45  -  20.00 

20.30  -  21.45 

Per fra FREE var i 2006 på en sejltur på Colorado River i bunden af Grand 
Canyon. Han fortæller lidt om Grand Canyon og viser billeder fra sejltu-
ren. Til sidst vises filmen ”The Hidden Secrets of Grand Canyon”. Kom og 
nyd storslåede billeder og film fra et af verdens syv vidundere og se, hvor-
dan en sådan tur adskiller sig fra en tur på Randers fjord. 

MALING OG FARVER 

GRAND CANYON 
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Niels Nielsen: Vi hører ofte fra forældrene, at 
de mangler noget at forholde sig til – en strategi 
– planer, og i henhold til breddekonsulenterne 
fra Dansk Sejlunion, må og skal vi have en 
sådan plan og et formål. 
Vel ikke bare for juniorerne – vel også for alle 
sammen. 
Marianne Kristensen: Vi må finde et panel, som 
kunne finde dette interessant, og det ikke bare 
bestyrelsen og udvalgene. 
Og samtidig skal vi huske, at det er fritid og vi 
gerne må have det sjovt. 
 
Alt i alt: Der henstilles til bestyrelsen, at der 
kunne indkaldes til en panel. 
 
Aksel Thorsen havde efterlyst gode billeder fra 
sommeren, og der var sørme flere at vælge 
imellem. 
 
Søren Weitemeyer fik en flaske af de gode drå-
ber for et rigtig godt billede og et morsom histo-
rie – og han opfordres til at spørge sin makker 
fra DBL, om et evt. medlemskab af RSK, da han 
noget ofte optræder i Klokkebøjen.   
Og Søren ”Bifrost” for et indlæg og foto fra de 
store have – selvom det var noget bizart.  
 
Per ”Free” – Hjemmeside redaktør opfordrede 
til mange indlæg og billeder. 
Og desuden – brug hjemmesiden til debat også 
– det er den slags, der gør den levende og inte-
ressant.  
Tak til Per for denne entusiasme …. 
 

Bestyrelsen vil gerne sige tak til udvalgene og 
alle de andre der løfter i flok, for at RSK kan 
fungere. 
Også en stor tak til klubbens sponsorer, gamle 
som nye. 
Sponsornavne kan findes på hjemmesiden, bag 
på Klokkebøjen, på sponsortavlen og på klub-
bens joller og både. 
Kunne nogen af jer tænke på at bede jeres ar-
bejdsgiver om at sponsere vores junior-
ungdomsafdeling, kan I henvende jer til mig, og 
få en brochurer som I kan aflevere til chefen. 
Sponsoratet er som tidligere nævnt 6.000 kr. for 
en 3 årlig periode. Firmaet bliver eksponeret 4 
steder. 
 
 
En stor tak til Hanne for din tid i bestyrelsen 
som sekretær og meget andet. 
Også en stor tak til Aksel for din tid som redak-
tør af Klokkebøjen, og her kan jeg også sige, og 
meget andet. 
 
Og da generalforsamlingen er ved at slutte, vil 
jeg også takke dirigenten for god ledelse. 
 
På gensyn til afriggerfesten på lørdag  
Den blev desværre aflyst på grund af for få 
tilmeldinger, men vi prøver med en forårs fest i 
stedet – og det bliver 14. marts - men mere 
derom senere. 
 
3 foldigt leve for RSK 
   Ref. Hanne Skåning 

Arne Bülov modtog Spilkoppen 
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Randers-Nordkap igen, igen, igen 

Dette kunne være en prøve på find 3 fejl, men Knud siger: Det gælder om at være hurtig med 
penslen inden vind og strøm tager styringen af båden. 

Stedet er i Trollefjorden på Lofoten 
 

På vej mod Nordkap var ”Trunte” og Knud blæst inde i 6 dage i en lille havn 
mellem Tromsø og Hammerfest. 

De viste torsk var kun en lille del af fangsten. 
Det var ikke en gang nødvendigt at sætte madding på krogen.  

Da der var lavet 45 fiskefrikadeller, køleskab og fryser var fyldt op, holdt Knud inde med at fiske. 
Helleflynderen målte 65 cm. 
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Besøget på Flyvestation Karup er en busudflugt sammen med vore naboklubber. Vi 
kører præcis kl. 08.00 fra klubhuset i bus. Medbring selv en taske med morgen-
brød og kaffe til busturen. Efter velkomsten på Flyvestationen besøger vi blandt 
andet Flyveskolen, Brandstationen, Eskadrille 722 (Danmarks Redningseskadrille), 
eskadrille 724 og Søværnets helikoptertjeneste, og vi ser alle forsvarets helikopter-
typer herunder den nye redningshelikopter. Klubben betaler for bustransporten, og 
du/I skal selv betale for det, I spiser undervejs. Der kan købes frokost på Karup, 
men det kræver forhåndstilmelding. 

TID AKTIVITET 

08.00 Afgang fra Randers Sejlklub 

09.15 Ankomst til Flyvestation Karup 

09.30 -  10.00 Velkomst og orientering. 

10.00 -  12.00 Rundvisning - del 1 

12.00 -  13.00 Frokost 

13.15 -  14-30 Rundvisning  -  del 2 

14.30  -  16.00 Hjemtransport 

Udflugt til Flyvestation Karup 

Af hensyn til busbestilling og madbestilling er 
Tilmelding senest lørdag 07. februar 2009, kl. 15.00. 

Tilmeldingsblanketter findes på opslagstavle i klubhuset og på hjemmesiden. 
Eventuelle spørgsmål kan rettes til Per på tlf. 2815 9386 
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Januar: 
Strategi/visioner    Tirs. d. 20.01.09 Kl. 19.00 
Fællesspisning     Ons. d. 14.01.09 Kl. 18.00 * 
Grand Canyon    Ons. d. 14.01.09 Kl. 19.45 * 
 
Februar: 
Bestyrelsesmøde    Tirs. d. 03.02.09 Kl. 17.00 
Strategi/visioner    Tirs. d. 17.02.09 Kl. 19.00 
Udflugt til Flyvestation Karup  Lør. d. 21.02.09  *  
 
Marts:     
Strategi/visioner    Tirs. d. 03.03.09 Kl. 19.00 
Senior sejlskole 1. Teori   Tors. d. 05.03.09 Kl. 19.00 
Forårsfest     Lør. d. 14.03.09 
Senior sejlskole 2. Teori   Tors. d. 26.03.09 Kl. 19.00 
 
April: 
Senior sejlskole 3. Teori   Tors. d. 16.04.09 Kl. 19.00 
Standerhejsning Rundst.+ Kaffe.  Lør. d. 18.04.09 Kl. 10.00 
Forårsgeneralforsamling.   Ons. d. 29.04.09 Kl. 19.30 
 
Maj: 
Kapsejlads møde    Man. d. 04.05.09 Kl. 19.00 
Skipper møde    Ons. d. 06.05.09 Kl. 17.00 
Kapsejlads     Ons. d. 06.05.09 Kl. 18.00 
Kapsejlads     Ons. d. 13.05.09 Kl. 18.00 
Kapsejlads     Ons. d. 27.05.09 Kl. 18.00 
 
Juni: 
Kapsejlads     Ons. d. 03.06.09 Kl. 18.00 
Bestyrelsesmøde    Tirs. d. 09.06.09 Kl. 17.00 
Kapsejlads     Ons. d. 10.06.09 Kl. 18.00 
Kapsejlads     Ons. d. 17.06.09 Kl. 18.00 
Kapsejlads     Ons. d. 24.06.09 Kl. 18.00 
 
Juli: 
Kapsejlads     Ons. d. 01.07.09 Kl. 18.00  
 
* Omkringliggende sejlklubber inviteres til dette arrangement. 

Kalender for 2009. 
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August: 
Bestyrelsesmøde    Tirs. d. 11.08.09 Kl. 17.00 
Kapsejlads     Ons. d. 12.08.09 Kl. 18.00 
Kapsejlads     Ons. d. 19.08.09 Kl. 18.00 
Kapsejlads     Ons. d. 26.08.09 Kl. 18.00 
 
September: 
Kapsejlads     Ons. d. 02.09.09 Kl. 18.00 
Kapsejlads     Ons. d. 09.09.09 Kl. 18.00 
Kapsejlads     Ons. d. 16.09.09 Kl. 18.00 
Pia Cup     Ons. d. 23.09.09 Kl. 18.00 
Afslutningssejlads    Ons. d. 26.09.09 Kl. 18.00 
 
Oktober: 
Seniorsejlskole: Evaluering  Fre. d. 02.10.09 Kl. 19.00 
Bestyrelsesmøde    Tirs. d. 06.10.09 Kl. 17.00 
Møde med udvalgene   Tirs. d. 06.10.09 Kl. 20.00 
Fællesspisning    Ons. d. 28.10.09 Kl. 18.00 
Efterårsgeneralforsamling.   Ons. d. 28.10.09 Kl. 19.30 
 
November:  
Kalendermøde    Tirs. d. 17.11.09 Kl. 19.00 
 
December: 
Bestyrelsesmøde    Tirs. d. 08.12.09 Kl. 17.00 
Gløgg + Æbleskiver   Tors. d. 31.12.09 Kl. 11.00-14.00 
 
 
 

Kalender for 2009. 
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Elsikkerhed 

Som ”gammel” elektriker går Frederik Mikkelsen selvfølgelig meget op i 
sikkerhed i det elektriske, så et tilfælde som dette skræmmer ham meget. 

Det varer heldigvis ikke længe inden vi kan se jollerne være klar til at komme på vandet igen 



Støt vores sponsorer. 
Har du ønske om at få dit �rma repræsenteret på vor sponsortavle, 

så kontakt Kai Jensen, tlf.: 8642 3493. 

Afsender: 
Randers Sejlklub 
Toldbodgade 14 
8930 Randers NØ 

A 

RANDERS SEJLKLUB

STØT VORES SPONSORER, DE STØTTER OS ...
andelskassen.pdf   30-03-2007   12:48:10

jean ditlev autolakcenter.pdf   30-03-2007   12:46:22

J. Ødums eftf.
vognmandsforretning - kranservice

DENMARK

CCL LABEL
CCL Label A/S
Tjærbyvej 90, DK- 8900 Randers
Tlf.: +45 87108710
www.ccllabel.dk

 8641 2055
www.b-offset.dk
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