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Formanden orienterer 

Jollerne er kommet i læ, og de fleste 
både på land, så vi må erkende at 
sejlsæsonen, er så godt som overstået. 
Så tak for sejlersæson 2009 og på 
gensyn i 2010. 
Som en reaktion på den debat, der var 
på den sidste generalforsamling, om-
kring klubarbejde, ønsker Thorkild 
Møller Hansen at indgå i et specialud-
valg, med det formål at vedligeholde 
klubhus og arealer. 
Thorkild beder om hjælp fra alle med-
lemmer, og vil være koordinator, når 
de forskellige opgaver skal laves. Alle 
hænder kan bruges, så henvend jer 
roligt til ham. 
Desværre har Jacob Andersen og 
Frank Lavrsen meddelt, at de pga. 
arbejde, ikke har tid til at fortsætte i 
Kapsejladsudvalget. 
Uopfordret har et hold sejlerveteraner 
taget over, og Svend Nielsen mfl. vil 
arrangere og stå for de 14 onsdags-
kapsejladser, og Bent Schmidt mfl. vil 
arrangere og stå for Forårs-Efterårs-
Afslutnings-og  Familiekapsejladserne.  

Klubkalenderen for 2010, kan ses her 
i bladet, og vil også blive lagt på klub-
bens hjemmeside, og denne vil altid 
være a`jourført. 
Fra 2010 overtager Randers Kommu-
ne arealerne, vi ligger på, fra Randers 
Havn. Vi glæder os til samarbejdet. 
Endvidere  har kommunen også udpe-
get området imellem klubhuset og 
den gule bebyggelse, til byens Mobil-
home gæste p-plads. Dette indebærer 
bla. at der skal etableres en udslags-
vask, i den offentlige toiletbygning, så 
toiletaffald ikke ender det forkerte 
sted. 
Kapsejlerne har planlagt 4 klubafte-
ner, hvor alle klubbens medlemmer 
gerne må deltage. Man kan vel altid 
blive klogere på at sejle, selv om vin-
teren, og måske også øse af sine egne 
erfaringer. 
I ønskes alle en glædelig jul og et 
godt nytår. 

Forsidebilledet: 
 
Medens de fleste kom på land med 
hjælp fra en lastvognskran, så er der 
stadig nogle, der holder de gode 
traditioner i hævd. Her er det Svend 
Nielsen, der har sejlet sin båd Gigi 
III ind over en skinnevogn, som så 
trækkes på land ved hjælp af et spil. 



4 

Randers Sejlklub 

Velkomst 

 

Sang 
 
Forslag til dirigent 
Lars Brøndum ”Pjat” Nielsen, Vedta-
get 
 
Valg af protokolfører 
Bestyrelsen foreslår sekretæren Jan 
Nielsen, Vedtaget. 
 
Bestyrelsens beretning 
Efter sommerferien har der været me-
get ophedet snak, om hvorfor havne-
toiletterne var blevet så ulækre og 
bygningen dårligt vedligeholdt. 
Uden at meddele det til nogen, havde 
Havnen stoppet rengøringen, fordi de 
ikke mente at have ressourcer til det. 
Nogle gæstesejlere har skrevet til os, 
og bla. peget på at betalingen for gæ-
stesejlere kunne hæves, så der kunne 
ansættes en sanitør. 
Nu var det jo så med forkert adresse, 
idet bygningen er Randers Havn´s, og 
faktisk bruges af alle personer der 
kommer på arealet. Bla. cykel- og lø-
bemotionister, dagplejere, børneha-
ver, mobilhome, anvist af kommunen, 
mv. Men vi føler os naturligvis lidt 
ramt, da vi også er borgere i kommu-
nen. 
Efter forskellige tiltag, er klubben nu 
blevet indbudt til et møde i næste 
uge, hvor Randers Havn vil orientere 
om overdragelsen af landarealerne til 

Randers Kommune. Her vil jeg selv-
følgelig også gætte på, at toiletbygnin-
gen indgår. 
Vi kan håbe på, at kommunen iværk-
sætter et nutidigt byggeri, til alles glæ-
de, så der stadigvæk vil komme gæ-
ster til byen, og også bruge området 
ved lystbådehavnen. 
Om det er accepteret eller ej, så står 
der stadigvæk i klubbens vedtægter at 
vi driver en restauration. I forpagt-
ningsaftalen står der intet om, at for-
pagteren skal vedligeholde bygnin-
gen, slå græs, luge og i det hele taget 
holde alt pænt hernede omkring. 
Derfor må det være medlemmerne, 
der skal yde denne indsats. Vi har 
taget nogle initiativer i år, og nogle få 
har støttet op om det.  
Alle andre må jo have en holdning til, 
hvorfor det ikke lige skal være dem, 
der deltager. 
 
Som en bestyrelse der føler ansvar, vil 
vi senere på aftenen komme ind på, 
hvilke tiltag vi håber på, der kan gø-
res. 
 
I maj måned havde bestyrelsen ind-
budt alle nye medlemmer og andre 
interesserede til en orienteringsaften, 
om hvad Randers Sejlklub er for en 
størrelse. Her ville man bla. også have 
kunnet få praktiske tips om, nøgler, 
brug af fællesmateriel, brug af klub-
hus, værft, mv. Citat: På en skala fra 1-
10 kom der 0 medlemmer. 

Efterårs-generalforsamling 2009 
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Men vi gør det om igen i 2010, for vi 
mener, at det er et godt initiativ. 
 
Når vi havde nogle spørgsmål og ville 
have svar, omkring seniorsejlerskolen, 
er det jo blevet en vane bare at ringe 
til Ole Uglsøe. Men nu er det slut. 
Ole føler at der skal en anden person 
til, og det kan jo man jo ikke rigtig 
forstå! han har da kun været admini-
strativ leder siden 1993.  Hvor han for 
øvrigt afløste mig. 
Så vi mangler en person der kan styre 
12-16 elever og 6-8 instruktører. Ole 
har fundet en ny afløser, vi byder 
Henrik Pedersen velkommen. Ole er 
gerne med i indkøringsfasen, siger 
han.  
 
For et halvt år siden, blev der vist en 
tegning af en ny mastekran, og nu må 
vi jo konstatere at den står der. Mange 
har brugt den, og der er endnu ikke 
nogen, der er kommet og sagt, at de 
ikke har kunnet få deres mast af. 
Om den kan løfte en H-båd eller en L-

23, ved jeg ikke, men vi hører nok om 
det. Men mon ikke den er god nok, til 
vores brug. 
 
Dansk Sejlunion har indbudt til Klub-
konference/Ungdomslederseminar 
den 6 og 7. november. Klubben dæk-
ker de omkostninger, som måtte være.  
Er der nogen der vil deltage, så kon-
takt os i pausen eller efter generalfor-
samlingen. Der ligger programmer 
inde i klublokalet. 
 
Junior-ungdomsudvalget 
Vi må konstatere at der er gang i den 
om mandagen og torsdagen. God in-
struktørdækning og forældreopbak-
ning. 
 
Havneudvalget 
Som jeg tidligere har nævnt. Rigtig 
mange vil gerne være medlem ved os, 
og ligge i vores havn.  
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Kapsejladsudvalget 
Her er blevet dystet mange onsdage, 
og som noget godt supplement, med 
mange ”sagkyndige” til at kommente-
re starter, spilerføring og mm. 
 
Seniorsejlerskolen 
Fuldt hus på alle hold og elever til et 
hold mere, hvis ellers der var instruk-
tører. Det er en skam, at vi går glip af 
den indtægt. 
 
Aktivitetsudvalget 
Udvalget er stadigvæk ikke besat, 
men det må gerne snart ske, så vi kan 
få gang i klubben. 
 
Medieudvalget 
Fungerer stadigvæk fint, men Per 
mangler aktuelt stof, til hjemmeside 
og Klokkebøje. 
 
Kapsejlerne vil holde en ”hyggeaften” 
den første onsdag i december-januar-
februar og marts måned. 
Jeg skal huske at sige, at alle må delta-
ge. Også selvom de aldrig, har sejlet 
en kapsejlads. 
Der var ingen kommentarer til beret-
ningen der blev vedtaget med ap-
plaus. 
 
Beretning fra udvalgene 
Ungdom – Ikke til stede ved general-
forsamlingen. 
Kapsejlads – Ikke til stede ved gene-
ralforsamlingen. 
 
Jørn Hornemann omdelte infomateriale 
omkring Onsdagsklubben. Her vil 
man første onsdag i månederne:  Jan/ 
Feb/ Mar/ Apr mødes i klublokalet. 

 
”Planen er at vi vil få mulighed for at 
dele af erfaringerne om vedligehold af 
både, rigning, brug af grej i øvrigt. 
Såfremt deltagerantallet er 20 – 30 vil 
der være mulighed for, at få besøg af 
evt. sejlmager, DS medarbejdere, Kap-
sejladsregler mm. 
 
Idéen med denne aktivitet er at få sat 
større opmærksomhed på klubbens 
aftensejladser og af denne vej få end-
nu flere til at deltage på vandet i sæ-
son 2010. 
 
Alle med interesse for at fremme akti-
viteterne ”Aftensejllads” / sejlsport er 
velkomne. 
 
Deltagerne er foreløbig følgende både 
med besætning: 
Lady L – Echo – Hurtig Carlos – Ne-
mo – MaxiTaxi – Olivia 
 
Vi ses onsdag den 6. jaguar kl. 19.00 i 
klublokalet. Tilmelding venligst til 
nedennævnte. 
 
På vegne af ”onsdagsklubben” 
 
Jørn Hornemann 
Tlf.: 86 43 62 12 
 
Aftensejladsudvalget: 
Ole Byrgesen 
Bent Drachmann 
Svend Nielsen 
Flemming Kristiansen 
Helle Bjørn 
Jørn Hornemann 
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Aftensejladser 2010 
Maj måned: 5. 19. 26   
Juni måned: 2. 9. 16. 23. 
August måned: 11. 18. 25 
September måned: 1. 8. 15. 22. 29. 
 
Havneudvalget 
Beretning fra Havneudvalget ved Jens 
Sølvstrøm. 
Mastekranen er oppe. Planering af 
arealerne foretages til foråret. Der var 
tak til de frivillige. Bl.a. Aage Larsen 
mht. koordinering af jord og Beton 
arbejderne, Vognsen mht. beregning 
af fundament. Prisen for mastekranen 
var ca. 300.000 kr. alt inklusive, heraf 
ca. 200.000 kr. for kranen. 
Toiletforhold på havnen: John Bjer-
re,Havneudvalget, har videregivet 
brev fra gæstesejlere, med kritik af 
toiletforholdene på havnen, til Borg-
mesteren, hvorfra der nu forventes 
handling. 
Ventelister: Der er ca. 30 på venteliste 
til bådpladser. Heraf har halvdelen 
reelle behov – alle er tildelt en låne-
plads. 
Vagtordning: Fjorden vil gerne ud af 
vagtordning. – Det er et forhold besty-
relserne må tage stilling til. 
Indtægter fra gæstesejlere udgjorde i 
2009 ca. 6.500 kr. mod ca. 10.000 i 
2008. 
Spørgsmål til Havneudvalget: 
Ole: Der er en gammel kontrakt mht. 
havneudvalget klubberne imellem. 
Undslår Fjorden sig vagtordningen er 
grundlaget for denne borte. Ca. 90 % 
af sejlerne er i RSK- så må RSK, have 
tilsvarende større indflydelse. 
Jens Sølvstrøm orienterede om at Fjor-
den er fusioneret med Marineforenin-

gen. Denne har installeret alarm i lo-
kalerne, og mener derfor ikke at de 
har brug for vagtordningen mere. 
Völver: Hvad med vagtordning om-
kring bådene? 
Jens Sølvstrøm: Evt. sløjfes fælles vagt. 
Kai: Vil Fjorden ud af aftalen skal de 
opsige denne. Indtil da gælder de nu-
værende aftaler. 
Karl Due: Fjorden har tidligere prøvet 
til. Aftalen kan ikke siges op. De vil 
have 50 % af værftet – derfor skal 
aftalen bibeholdes. 
Jens Sølvstrøm: Vi har set på alternati-
ve billigere vagtordninger, men det 
løser ikke det principielle problem. 
Lars: Vores aftale er med Fjorden, - 
ikke Marineforeningen. 
 
Seniorsejlerskolen – Beretning 
ved Ole Ugelsø 
En evaluering af sæson 2009 har vist 
at tilfredshedsgraden næsten er over 
100 %. Ole håber at Henrik Pedersen 
der efterfølger ham, vil være bedre til 
at skaffe instruktører. I sæson 2009 
har der kun været tre hold pga. man-
gel på instruktører. Eleverne var der. 
Herefter ønskede Ole Henrik P. held 
og lykke med seniorsejlerskolen. Ole 
har været glad for arbejdet, men me-
ner at der nu skal nye kræfter/ ideer 
til. 
Völver: Vi siger tak til Ole. 
Henrik Husum takkede Ole for indsat-
sen siden 1993. Der var et stort ap-
plaus til Ole fra Salen. 
  
Aktivitetsudvalg – Der er pt. 
ingen udvalg og derfor ingen beret-
ning. 
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Medieudvalget. 
Da Per Christensen som varetager 
medieudvalget var fraværende pga. 
job, oplæste Henrik Husum hans be-
retning. 
 
”Medieudvalget består p.t. kun af en 
person, som samtidig er redaktør af 
henholdsvis Klokkebøje og klubbens 
hjemmeside. For at gøre det bedre, 
ønskes en kontaktperson fra hvert af 
de andre udvalg, så vi får flere spæn-
dende og varierede informationer og 
ideer. På seniorsejlerskolen kunne 
man f. eks. anmode hvert af holdene 
om at levere et billede og en kort for-
tælling fra deres oplevelser i løbet af 
en sæson. Ungdomsafdelingen kan 
sikkert få et par forældre til at dække 
nogle af aktiviteterne, og det er vigtigt, 
at kapsejladsudvalget i lighed med 
tidligere fortæller om deres planer og 
resultater. Alle udvalg kan med andre 
ord få deres plan synliggjort, og de 
kan efter afholdte arrangementer få en 
beskrivelse på hjemmesiden og/eller i 
Klokkebøjen. 
 
Med hensyn til hjemmesiden så un-
dersøges det, om vi kan få en løsning, 
så vi har et online booking system af 
for eksempel vores klublokale, andre 
faciliteter og enkelte ressourcer. Klub-
lokalet er vigtigst at få styret, så med-
lemmerne kan se, hvornår det er i 
brug, og hvornår det er ledigt. 
 
I løbet af vinteren vil der blive lagt 
informationer på hjemmesiden, som 
kun medlemmerne kan se. Det er ek-
sempelvis den før nævnte booking af 
klublokale og andre informationer, 

som bestyrelsen finder alene skal væ-
re tilgængelige for medlemmerne. 
Information om medlemssider vil 
komme i næste nummer af Klokkebø-
jen. 
 
Enkelte medlemmer modtager ikke 
Klokkebøjen. Nogle eksemplarer bli-
ver returneret her til adressen af post-
væsenet for eksempel fordi der ikke 
står navn på postkassen. Andre bliver 
ikke sendt ud til den rigtige adresse, 
fordi medlemmet ikke har oplyst flyt-
ning til kasseren. Andre får den ikke 
på grund af manglende betaling af 
kontingent. Så hvis I har betalt kontin-
gent, I har oplyst jeres gældende 
adresse til kasseren og jeres navn ty-
deligt står på postkassen, så skulle I 
modtage Klokkebøjen. 
 
Frist for bidrag til næste nummer af 
Klokkebøjen står altid i den seneste 
Klokkebøje. Bidrag til hjemmeside 
kan sendes løbende til redaktørens E-
mailadresse, der fremgår af side 2 i 
Klokkebøjen.” 
 
Uddeling af nåle 
25 år 
Kim Kristensen – ikke tilstede nål sendes. 
Ib Ankjær Thomsen – modtog nål. 
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Birgit Nielsen - ikke tilstede nål sendes. 
Flemming Bjerring - modtog nål. 
Marlene Brøndum Astrup - modtog 
nål. 
 
50 år 
Kirsten Vogel Nielsen – Modtog nål 
og takkede alle for 50 gode år. Det 
havde været en fornøjelse i alle 50 år. 
 
Uddeling af plaketter 
N Blues, ved Frits Dalmose. 59 54 
37N – 10 43 56 Ø, Oslo, Norge  
S Guluga, ved Kjeld Dalmose, 54 
29 47N – 09 41 97Ø,  Fleckeby, 
Tyskland 
Ø Blues, ved Frits Dalmose 57 23 
16N – 12 01 11Ø,  Gottskär, Sverige 
V Hobbitten  54 30 35N 
– 09 34 20Ø, Schlesvig, Tyskland, 
Wiking 
 
Uddeling af pokaler 
UNO – Knud Christensen: Fik pokalen 
da han er en sejler der kommer langt 
omkring, gerne yder en frivillig indsats - 
altid bidrager med godt humør. 

BEA – Niels Nielsen: Niels deltager i 
div. Kapsejladser. En driftig sejler der 
sikrer handling, hvor han deltager.  
Spilkoppen – Jørgen Larsen: Det hav-
de været svært at finde en værdig 
modtager. Men efter at det kom for-
manden for øre, at Jørgen havde fyldt 
vand i dieseltanken i Udbyhøj, blev 
Jørgen en værdig kandidat.  
Diesel i vandtanken havde været værre. 
 
Uddeling af sejlerskolediplomer 
Henrik Pedersen, var eneste fremmød-
te elev der skulle tildeles diplom. 
 
Forslag til vedtægtsændring: 
Der tilføjes: 
Medlemmerne kan blive bedt om at 
udføre et stykke arbejde i klubben, 
efter bestyrelsens anvisninger. 
Såfremt man ikke gør dette, afkræves 
man, et af bestyrelsen fastsat beløb. 
Klubarbejdet kan f.eks. være: 
Maling af klubhus, terrasser og Kiste-
bænk, inde og ude. 
Renholde og trimme græsareal, buske, 
hække og skråninger samt p-pladsen. 
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Vedligeholde, rengøre og male anker, 
udhængsskab og udendørslamper. 
Deltage i Udvalg. 
Være Instruktører på junior- og senior-
sejlerskolen. 
Og andre ad hoc opgaver. 
 
Kommentarer fra salen: 
Preben Thøgersen: Har skrevet sig på 
opslag, men er ikke blevet kontaktet 
og har derfor ikke gjort noget. 
Jørgen Hornemann: Mange i klubben 
har gjort meget. Han har selv været 
medlem i RSK ca. 60 år og har nok 
siddet i udvalg ca. de 50. Jørgen ville 
blive skuffet hvis han skulle betale 
500 ekstra til vedligehold. 
Völver: Betaler rigeligt – vil ikke beta-
le mere. 
Karl Due: Det er helt ude i skoven. 
Thorkild: Der er et problem i specifi-
kationen. Hvad med medlemmer på 
plejehjem, folk i USA som har bibe-
holdt medlemskab? 
Bent Schmidt: Vi kan ikke stemme om 
dette. 
Marianne: Hvilket beløb mangler. 
Hvad koster det vi skal have lavet? 
Ivan: Var det ikke tænkt som et socialt 
initiativ?  
Lars: Konklusion – Vi kan ikke stem-
me om det her. 
 
Henrik Husum: Kan ikke forstå hvis 
det kommer som et lyn fra en klar 
himmel. Det er dem, der ikke er her i 
aften, der mangler, når der skal gøres 
noget. 
Vi kan sætte håndværkere på, men 
det bliver meget dyrt. Medlemmernes 
arbejdskraft vil altid være billigere. 

(Fortsættes på side 12) 

 
 

MAYDAY 
 

Sådan kalder du, 
hvis du er i nød på  
lystbåden VIBEN” 

 
Stil radioen på kanal 16. 
 
Hold sendetasten inde før du begyn-
der at tale og slip den, når du skal 
lytte til svar på dit opkald. 
 
Sig for eksempel: 
 
MAYDAY—MAYDAY—MAYDAY 
Her er VIBEN—VIBEN—VIBEN 
Skibets kaldesignal 
 
Oplys herefter kort: 
  Position. 
  Situationens art. 
  Antal personer ombord. 
  Særlige kendetegn på båden. 
  Hvilken hjælp kræves. 
  Vejrforhold. 
  Andet. 
 
Slip sendetasten og afvent 

svar fra LYNGBY RADIO. 

 

Har du fået taget 
radiocertifikat ? 

Sikkerhed til søs. 
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1: Fritz Dalmose 
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Indkomne forslag: Ingen 
 
Fastsættelse af kontingent for 

det kommende kalenderår. 
 
Kai fremlagde budget for 2010, herun-
der kontingentforhøjelse, som blev 
vedtaget. 
 
Valg til bestyrelsen 
Forslag: 
Erik Christensen Valgt 
Jan Nielsen Valgt 
 
Suppleanter 
Ole Uglsøe Christensen - Valgt 
Preben Thøgersen – Valgt. 
 
Valg af revisor og suppleant 
Lars Brøndum Nielsen er villig til gen-
valg – valgt. 
Karl Due – Valgt som revisorsupple-
ant. 
 
Eventuelt 
Redaktøren vil stadigvæk gerne have 
masser af billeder og historier til Klok-
kebøje og hjemmeside. 
 
Som sædvanlig er der en god flaske 
vin til vinderen af årets fotokonkurren-
ce og dommerne har peget på billedet 
taget fra Blues som etter, med Hobbit-
ten`s som nr. to. 
To dejlige motiver, som kan ses på 
hjemmesiden, og her i bladet på side 
11. 
 
 
 

Som afslutning vil bestyrelse gerne 
sige tak til nye, såvel som gamle klub-
sponsorer, samt dem som bemander 
udvalgene. Også til det uofficielle 
Bøjeudvalg. 
Ved Jeres indsats og hjælp, går det 
hele meget lettere. 
Ligeledes en tak til de frivillige ar-
bejdshold, der har givet den en skalle, 
så her er pænt i, og omkring klubben. 
 
Dirigenten skal også have en tak, for 
myndig ledelse af generalforsamlin-
gen. 
 

3 foldigt leve for RSK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(Fortsat fra side 10) 
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25 og 50 års medlemskab. Mor og datter: Kirsten og Malene. Malene fik 
25-års nålen ved generalforsamlingen. Kirsten er den første pige der har været 
medlem af sejlklubben i 50 år. Kirstens far, Johan Vogel var mangeårig formand 
for sejlklubben. Da fotografen A. Thorsen var til sin første generalforsamling for 
25 år siden fik Kirsten B. Nielsen sin 25 årsnål og derefter et kys af den davæ-
rende formand. Ved 50 års jubilæet blev det ud over nålen kun til en krammer 
af den nuværende formand. På billedet er det mor til venstre for datteren ! 

25 og 50 års medlemskab  -  mor og datter. 



14 

Randers Sejlklub 

Efterlysninger. 

RIB-båd fjernet fra Randers Lystbådehavn 
Søndag d. 1. novenmber var den på sin plads i lystbådehavnen, og mandag d. 
2. november var den væk. Har du set eller hørt noget om båden bedes du hen-
vende dig til Thomas, tlf.: 21 22 32 45. 

 
 
 
Forespørgsel fra Søren H. Basse <s.h.basse@get2net.dk> 

 
Kære Randers Sejlklub 
Du / I skulle vel ikke have kendskab til en Banner 26 som er nedslidt og  
til salg! Sådanne "Handymans dream" både bliver nemlig, ud fra min  
erfaring, annonceret til salg en enkelt gang og så stuvet til side! 
Jeg har  de sidste 16 år sejlet Banner 30, men vil gerne ombygge en Banner  
26 til trailerbåd med stiksværd og bulp, efter samme princip som du kan se  
på www.10-nas.dk 
Banner 26 er speciel ved at overbygning og cockpit blev lavet af træ der  
så blev betrukket med glasfiber, desuden var mange både  
selvapteringsprojekter. Med over 30 år på bagen er chancen derfor større  
for nedslidning af Banner 26 end for andre tilsvarende både! 
Skulle jeg være så heldig at der ligger/står en sådan båd hos jer, vil jeg  
være meget glad for at høre fra dig. 
 
Venlig hilsen 
Søren H. Basse 
Tejn, Bornholm 
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En beretning fra 1831. 

Kjære Mogens Jensen. 
Endelig har jeg I Dag Tirsdagen den 14 Juni om Morgenen Kl. 6 for første Gang be-
traadt den Kongelige Residents Stad København i Sundhed og Velgaaende. Men, som 
I vel veed, kom jeg først fra Randers Torsdagen den 9 Juni efter jeg havde lagt der 
paa tredje Dag, saa slap vi til Ugelhusene om Aftenen og om Fredagen Kl. 2 om Ef-
termiddagen naaede vi Udbyhøj; der levede vi herligt i Kroet, og spillede dygtig Kort 
indtil Mandag Morgen Kl. næsten 5 og samme  Aften Kl. 9 sejlede vi forbi Helsingør. 
Vi havde da i 16 seilet 23 Mile, og de 5 Mile vi da havde til København kunde vi ogsaa 
have overvundet, men da det blev Aften kunde vi ikke se at styre lige op til Køben-
havn, men maatte Kl. 12 ligge os til Roe næsten en Mils Vej uden for Byen. Seiladsen 
var god. Vinden uden nogen synderlig Ubehagelighed. – Men hvilket sælsomt Syn er 
ikke her? Henved 50 Skibe ligger ude, uden for Kjøbenhavn adskildt fra de andre 
Skibe og maa  ikke noget Menneske deraf komme i land førend efter omtrent 6 
Ugers Forløb, fordi de ere komme fra Lande hvor Pesten er, og som man frygter for 
ogsaa skal angribe København. Lige saa mange og flere Skibe laae ligeledes i Qaren-
tain, som det kaldes, ved Helsingør og man frygter for, at ogsaa vort Land skal an-
gribes af Pesten. Selv nogle Fynboer, som i gaar ankom til København maatte ikke 
komme i Land fordi deres Sundhedspas ikke var god. Vi slap dog iland med hele 
Ører, men ikke førend vi havde havt 2de Bud ved Opsynsmanden paa Sundhedsvæ-
senet. Jeg logerer tæt ved siden af Chr. Vinter og Søren Koch i Vestergade No. 16, 
hvorledes København ellers er ved jeg ikke; thi jeg seer vel nogle Skyhøje Bygninger, 
men uden at vide mere om dem end det samme  , ingen af mine Landsmænd har jeg 
endnu havt Tid til at besøge, thi saasnart jeg fik min Kasse op til mit Logíe satte jeg 

(Fortsættes på side 17) 

Sejlklubbens tidligere redaktør gennem mange år Aksel Thorsen er ved at redi-
gere noget slægtsforskning for en kollega. Nedenstående brev fra 1831, hvor 
blandt andet en sejltur fra Randers til Kjøbenhavn bliver beskrevet, har vi fået 
lov til at gengive her i Klokkebøjen. 

God fornøjelse ! 
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Læs mere på www.skyline.dk 
 

Randers Sejlklub anbefaler: 

Annoncer. 

Restaurant Sejlklubben  
 

ønsker alle sejlere 
En Glædelig Jul. 

 
Vi vil også ønske jer  

Et Godt Nytår, 
så kig forbi 

31. december 2009 
mellem kl. 11.00 og 14.00 

 
Velmødt ! 
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mig til at skrive dette Brev for at underrette Eder om, at jeg befinder mig i ønskelig 
Velgaaende; indlevering af mit Brev paa Posthuset skal nu snart skee og jeg maa 
altsaa slutte saa hastigt som muligt.  
Lev vel! det ønskes Eder. 
Kjøbenhavn 14 Juni 1831 
         C. Jensen 
 
Ville I behage at skrive mig til da skrives uden paa saaledes. 
Til Seminarist Jensen Logerende hos Gæstgiver Lund. 
Vestergade 16 Kjøbenhavn. 
Ved Lejlighed kunde i lade min Broder Jens underrette om hvorledes der skal skri-
ves uden paa Breve til om han eller nogen af min øvrige Familie vil beære mig med 
Skrivelser. 
    C. Jensen 

(Fortsat fra side 15) 

Skippersnak ved værftet. 
A: Har du hørt, at ungdomsafdelingen støtter 
polsk sejlsport ? 
B. Næææj ..  Hvordan det ? 
 
A: Joow  .  De lader være med at låse deres på-
hængsmotor og deres følgebåd, så deeet…… 
B: Er´et virkelig sandt ? 
 
A: Nææj … men helt usandsynligt er  
det vel heller inte ! 
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Med ”PJAT og ”TUK” i svenske kanaler og i skærgården. 

Tag en tur gennem Sverige ! 
 
Hvis I går og tænker på at tage på et længere sommerferietogt, skal I prøve en 
tur gennem Sverige via kanalerne og evt. en afstikker til Stockholm, når I nu 
alligevel er på de kanter. Det er en helt speciel oplevelse, som I skal overveje, 
hvis I har muligheden og tiden til det. For at få det fulde udbytte af turen, bør I 
nok sætte min. 5-6 uger af til turen. 
 
I sommeren 2008 tog vi i PJAT sammen med TUK turen via Trollhætten-
kanalen og Gøtakanalen. Fra udsejlingen af Gøtakanalen i Mem, sejlede vi 
videre til Stockholm. En tur på ca. 100 sm hver vej i den Østsvenske skærgård, 
som er meget forskellig fra den Vestsvenske skærgård, som flere har besøgt. Vi 
havde besluttet at sejle gennem Sverige begge veje, så kunne vi se de steder 
på hjemturen, som vi var sprunget over på udturen. Man kan også vælge at 
sejle udenom Sydsverige den ene vej, hvis man ønsker mere åbent farvand på 
en del af turen.  Hvis man gør det, anbefales det af de fleste at tage turen rundt 
om Sydsverige på udturen p.g.a. den fremherskende vestenvind. 
Man bør forberede sig lidt før en sådan tur ( dette er jo også en væsentlig del 
af turen ! ), så man får mest muligt ud af det. Læs bl.a. noget om, hvordan man 
forholder sig i sluserne. Så møder man ikke noget, som skulle give de store 
problemer. Der er masser af information at hente på internettet og hos nogle 
der har prøvet turen før.  Vi brugte 9 uger på turen. Da vi jo har overstået vo-

res arbejdspligt, 
var det ikke noget 
problem. Men 
med de mulighe-
der, som de fleste 
har i dag for at 
opspare ferie, kan 
de fleste nok ar-
rangere den for-
nødne tid til en 
sådan en tur.  
Til turen bør man 
anskaffe de for-
nødne kort og 
beskrivelser over 
turen. Disse ting 
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Randers Sejlklub søger 

Sejlklubben kan altid bruge en sponsor mere. Alle medlemmer bør 
hjælpe til med at skaffe sponsorer. Derfor står der herunder hvad det 
koster at blive sponsor i Randers Sejlklub og hvilke fordele Sejlklubben 
kan tilbyde en sponsor. 
 
Pris: 6.000 kr. for 3 år 
 

Exponering: På hjemmesiden - I Klubbladet - På klubtavlen - På joller                        
 
Arrangementer: Sponsorer indbydes til Randersmesterskaber med 
et enkelt traktement. Desuden kan andre sejladsaktiviteter aftales. 
 
Hvordan kommer jeg videre. Kontakt kasseren, hvis du har et 
firma/en person, som vil indgå en sponsor aftale med Randers Sejlklub. 

kan man helt sikkert også 
låne af nogen, som har prø-
vet turen.  
Vi synes, at det var en fanta-
stisk tur. I skulle prøve det !!!. 
Vi vil gerne udlåne de ting, 
som vi anskaffede til turen og 
fortælle om de ting, som man 
skal tage højde for og opleve. 
Se evt. nogle billeder fra tu-
ren på vores hjemmeside: 
http://
www.123hjemmeside.dk/
kirsten-lars. Vi har ca. 600 
billeder fra turen, som interesserede også gerne må se. 
 
TÆNK OVER DET !!! 

Hilsen Kirsten & Lars, HR29 PJAT 
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Klubkalender 2010. 

Januar 
06 kl. 19.00  Onsdagsklub (For alle - se omtale side 22) 
21 kl. 18.30-20.30 Bestyrelsen  Bestyrelsesmøde 
 
Februar 
03 kl. 19.00-22.00 Onsdagsklub (For alle - se omtale side 22) 
18 kl. 18.30-22.00 Bestyrelsen  Bestyrelsesmøde 
 
Marts 
03 kl. 19.00-22.00 Onsdagsklub (For alle - se omtale side 23) 
04 kl. 19.00-21.00 Senior  Seniorsejlerskole - Teori 1 
18 kl. 18.30-20.30 Bestyrelsen  Bestyrelsesmøde 
25 kl. 19.00-22.00 Senior  Seniorsejlerskole - Teori 2 
 
April 
07 kl. 19.00-22.00 Onsdagsklub (For alle - se omtale side 23) 
13 kl. 18.30  Bestyrelse og Udvalg Udvalgsmøde 
15 kl. 19.00-21.00 Senior  Seniorsejlerskole – Teori 3 
17 kl. 10.00-11.30 Medlemmerne Standerhejsning 
17 kl. 18.30-  Medlemmerne Standerhejsningsfest 
22 kl. 18.30-20.30 Bestyrelsen  Bestyrelsesmøde 
28 kl. 19.30  Medlemmerne Forårsgeneralforsamling 
 
Maj 
05 kl. 17.30  Kapsejlere  Skippermøde   
05 kl. 18.15  Kapsejlere  Onsdagskapsejlads 
19 kl. 18.15  Kapsejlere  Onsdagskapsejlads 
20 kl. 18.30- 20.30 Bestyrelsen  Bestyrelsesmøde 
26 kl. 18.15  Kapsejlere  Onsdagskapsejlads 
29 kl. 12.00  Kapsejlere  Forårssejlads (se side 24) 
 
Juni 
02 kl. 18.15  Kapsejlere  Onsdagskapsejlads 
09 kl. 18.15  Kapsejlere  Onsdagskapsejlads 
16 kl. 18.15  Kapsejlere  Onsdagskapsejlads 
17 kl. 18.30-20.30 Bestyrelsen  Bestyrelsesmøde 
23 kl. 18.15  Kapsejlere  Onsdagskapsejlads 
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August 
11 kl. 18.15  Kapsejlere  Onsdagskapsejlads 
18 kl. 18.15  Kapsejlere  Onsdagskapsejlads 
25 kl. 18.15  Kapsejlere  Onsdagskapsejlads 
26 kl. 18.30  Bestyrelsen  Bestyrelsesmøde 
28 kl. 10.00-24.00 Medlemmerne Regatta 
 
September 
01 kl. 18.15  Kapsejlere  Onsdagskapsejlads 
05 kl. 12.00  Medlemmerne Familiesejlads (se side 24) 
08 kl. 18.15  Kapsejlere  Onsdagskapsejlads 
15 kl. 18.15  Kapsejlere  Onsdagskapsejlads 
18 kl. 12.00  Kapsejlere  Efterårssejlads (se side 24) 
22 kl. 18.15  Kapsejlere  Onsdagskapsejlads  
23 kl. 18.30-20.30 Bestyrelsen  Bestyrelsesmøde 
29 kl. 17.30  Medlemmerne Pia Cup 
 
Oktober 
01 kl. 19.00  Senior   Evaluering Seniorsejlerskolen 
02 kl. 10.00  Kapsejlere  Afslutningssejlads (se side 25) 
09 ?   Medlemmerne Mandetur 
14 kl. 18.30  Bestyrelse og Udvalg Udvalgsmøde 
21 kl. 18.30-20.30 Bestyrelsen  Bestyrelsesmøde 
27 kl. 18.00  Medlemmerne Spisning 
27 kl. 19.00  Medlemmerne Standernedhaling 
27 kl. 19.30  Medlemmerne Efterårsgeneralforsamling 
 
November 
18 kl. 18.30-20.30 Bestyrelsen  Bestyrelsesmøde 
25 kl. 18.30  Bestyrelse og Udvalg   Kalendermøde 
 
December 
16 kl. 18.30-20.30 Bestyrelsen  Bestyrelsesmøde 
31 kl. 11.00-14.00 Medlemmerne Gløgg og æbleskiver!  

         Godt nytår 

Klubkalender 2010. 
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”ONSDAGS-klub”. 

Første onsdag i hver måned kl. 19.00 i klublokalet 
(Januar, Februar, Marts, April måneder) 

 
En ”genstart” af en gammel aktivitet, men med lidt mere indhold henvendt til 
alle Sejlklubbens medlemmer. 
 
Nedennævnte arrangementer afholdes i klublokalet (indgang fra terrassen), 
hvor der er mulighed for at købe kaffe, franskbrød med ost/rullepølse øl og 
vand.  
 
For at sikre ”service til alle” er det nødvendigt med tilmelding: Jørn Horne-
mann, Tlf. 86436212 / 28252212 
 
 
Onsdag 6. januar 2010 
Vi får besøg af Lars Bo som er chefsejlmager hos ULLMAN SAIL  * DENMARK 
Lars har tidligere drevet eget sejl-loft ”Team Sail” og senest samarbejdet med  
MP Sail der nu er overgået til det nye sejlloft i Skødstrup. 
 
Udover at producere 1. klasses sejl har Lars været og er stadig en ivrig og 
dygtig sejler med erfaring fra mange bådtyper. 
Vi får mulighed for at høre om det rigtige sejl til ”din båd”, men også om 
optimal trim af sejl, rig og håndtering af grej. 
Du kan få mere information på www. Sailgroup.dk 
 
Vi byder Lars velkommen den 6. januar 2010  kl. 19.00 – vi ses.  
 
Onsdag 3. februar 2010 
Sidste år besøgte Betina fra Colorama, Grenåvej os ved et aften arrangement, 
hvor klubmedlemmerne fik mulighed for at høre på og se udbuddet af kvalitets 
bådmaling til konkurrence dygtige priser. 
 
Betina besøger os igen med information om International`s  program -  bl.a 
VC 17 M og Cruiser serien.  Har du spørgsmål om rigtig anvendelse af  maling 
etc. ”spørg Betina” 
Green Line er en ny serie af rense- og poleringsmidler til fribordet. Der vil bli-
ve udført en test af produkterne denne aften. 
RSK`s medlemmer får denne aften mulighed for at købe bådmaling / hjælpe-
midler til særdeles favorable priser. 
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Benyt jer af dette tilbud og afgiv bindende ordre til Betina  -  det betaler sig. 
Vi byder Betina velkommen den 3. februar 2010   kl. 19.00– vi ses. 
 
Onsdag 3. marts 2010  
Kapsejladsregler. Der er adskillige der har efterspurgt mere information om 
færdselsregler 
til søs. Derfor denne aften med teoretisk gennemgang af de mest basale regler 
der bør overholdes. 
Vores ”gæst” har endnu ikke fået navn, men det kommer. 
 
Vi ses den 3. marts 2010  kl. 19.00  
 
Onsdag 7. april 2010 
Denne aften er tænkt som planlægning for de tilrettelagte sejladser i sæson 
2010. Ikke mindst tilmelding til aftensejladserne sådan at vi kan sætte rigtig 
mange både i løb til start den 7. maj. 
 
Vi er i gang med eller i opstart med at gøre bådene sejlklare, så der er garante-
ret meget der skal vendes og spørges til om råd og dåd. 
 
Vi ses den 7. april 2010  kl.  19.00 

TELEFONLISTE 
JØRN HORNEMANN 86436212  LADY L 
PER SØRENSEN 86416136  ECHO 
SØREN KABEL 22906243  ECHO 
LARS MAATOFT 22235521  NEMO 
HENNING JENSEN 28356832  DINO 
SVEND NIELSEN 86419012   
OLE BYRGESEN 20423983   
BENT DRACHMANN 28262575   
HELLE BJØRN 60228906   
LOTTE    
NIELS NIELSEN 86408427  HURTIG CARLOS 
THORKILD HANSEN 86421319  TUK 
LARS NIELSEN 86437979  PJAT 

FLEMMING KRISTIANSEN 60764588  MALOU 
BENT SCHMIDT JENSEN 86425692  OLIVIA 
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Ud over aftensejladser er der planlagt disse særlige sejladser: 

 

FORÅRSSEJLADS 29. maj 2010 
 
Vi indbyder til forårssejlads den 29. maj, hvor vi sejler en distance sejlads  
udenfor Udbyhøj. Kom nu ud af fortøjninger og prøv kræfter, hvor der både er 
vand under og ved siderne af båden. 
 
Skippermøde i Udbyhøj havn (Nord) klokken 12.00  
 
Tilmelding senest den 26. maj hos dommerne (aftensejlads) eller Bent 
Schmidt Jensen  86425692 eller E-mail: bentschmidt@jensen.mail.dk 
 
FAMILIESEJLADS 12. september 2010 
 
For år tilbage afholdte klubben en familiesejlads med start fra Udbyhøj og til 
Randers. 
Det var både fornøjeligt og lærerigt kun at være ”mand / kone + børn” til at 
styre sikkert i havn. 
 
Vi vil den 12. september indbyde til ”familie hygge sejlads”  med start fra Ug-
gelhuse mod Randers. (Spiler er IKKE tilladt). 
Til de sejlere der har været på Week-end tur - stop op og sejl med ind til Ran-
ders. Også for de sejlere der tager på søndags udflugt – indtag jeres frokost og 
sejl med til Randers i samlet flok. 
 
Alle er velkomne – der kræves ikke målerbrev. 
Præmieuddeling i klublokalet efter sejladsen. 
 
Tilmelding senest 8. sep. i klubhuset hos dommerne (aftensejlads)  eller hos 
Jørgen Nielsen  ”ECCO” tlf.  86407424 
 
EFTERÅRSSEJLLADS 18. september 2010 
 
Vi skal igen ud af fjorden hvor vi mødes i Udbyhøj Nord lørdag den 18. sep-
tember – skippermøde klokken 12.00 hvorefter vi sejler en trekantsbane uden-
for Udbyhøj på ca. 12 mil. 
 

Kapsejlads. 
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Tilmelding senest den  15. september hos dommerne (aftensejlads) eller Bent 
Schmidt Jensen 
86425692 eller E-mail: bentschmidt@jensen.mail.dk 
 
AFSLUTNINGSSEJLADS 02. oktober 2010 
 
Kapsejladssæsonen afsluttes med start fra Randers Havn og op til Kanaløen og 
retur. 
Vi mødes i Klublokalet (indgang fra terrassen) klokken 10.00 hvor vi serverer 
kaffe / rundstykker 
(inklusiv i startgebyret) 
Skippermøde klokken 11.00 
 
Tilmelding senest den 29. september hos dommerne (aftensejlads) eller Bent 
Schmidt jensen 
86425692 eller E-mail: bentschmidt@jensen.mail.dk 
 
Check også klubkalenderen side 20. 

ANDRE SEJLADSER I OMRÅDET 
 
Kanaløen Rundt den  14. august 2010 

 
Arrangør SØS med start i Uggelhuse, rundt om 
Kanaløen og 
mål ved Uggelhuse. 
 
AMBU SEJLADS den 4. september 

2010 

 
En rigtig god sejlads i det indre af Mariager 
fjord. 
Arrangør: Hobro Sejlklub 
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Kapsejladsens 10 Bud (Jydske Lov) Anno 2009. 

1. Bagbord-styrbord. 
Når både er på modsatte 
halser, skal båden på bag-
bord halse gå af vejen for en 
båd på styrbord halse (A). 
Man er på bagbord (B), når 
ens bom er i styrbord side af 
båden. 

2. Luv-læ. 
Når både er på 
samme 
halser, skal luv 
båd (B) 
holde klar, el-
ler en båd 
klar agter (A) 
holde klar. 

3. Skifte halse. 
Mens du stagvender til en ny halse, 
skal du holde klar af andre både. 
Hvis du ved en stagvending eller 
bomning (A) opnår retten til vejen, 
skal du give den anden båd plads til 
at holde klar. 

 

4. Luffe før start. 
Når du starter, må du 
(A) luffe en båd, men 
husk at give den 
anden plads til at 
holde klar 

Lær reglerne på side 26 - 28. 
Så er du klar til at deltage 
med din båd og din besæt-
ning, når du har været til de 
planlagte møder i foråret. 
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5. Mase sig ind (kuske). 
Lad være med at mase dig (A) ind 
mellem en båd tæt til læ af dig og et 
startliniemærke. 

6. Tidlig start. 
Hvis du (A) er over linien før start, 
skal du holde klar af alle både, der er 
startet korrekt, mens du sejler tilbage 

7. Plads ved mærket. 
Når du (A) er 3 bådlængder fra et 
banemærke, en hindring eller et 
målliniemærke, skal du give plads 
til 
alle der har et indvendigt overlap på dig 

 
HUSK 

 
Det skal være 
Sjovt at sejle 
Kapsejlads ! 

Fortsættes på s. 28 
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8. Stagvende ved et mærke. 
Hvis du (A) har stagvendt indenfor 
tre bådlængder fra et mærke, skal 
du holde klar af alle både der skal til 
at runde mærket. 

9. Berøring af et mærke. 
Hvis du berør et mærke skal 
du snurre 1 gang rundt med 
din båd. Du skal straks trække fri af 
de andre både og holde klar af dem 
under strafvendingen. Dette gælder 
også hvis du berør et startliniemær-
ke inden starten. 

10. Regelovertrædelser. 
Hvis du overtræder en regel 
mellem klarsignalet og indtil 
du er fri af mållinien efter 
sejladsen er du forpligtet til 
enten at tage en straf – 
nemlig snurre 2 gange rundt 
med din båd, eller udgå af 
sejladsen. 
 
Selv om du har retten–til– 
vejen, er det din pligt at 
forsøge at undgå kollision. 
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Aktivitetsudvalget. 

Overskriften er ikke som tidligere et ”underholdningsudvalg”, men et 
seriøst arbejdende udvalg der har ønske om, at samle en gruppe arbejdsvillige 
medlemmer til løsning af opgaver med renovering af klubhuset. 
 
Henrik Husum har beskrevet den umiddelbare opgave med maling sådan: 
  
 NORD – SYD gavle + facader + vinduer. 
 TERRASSE gulvbrædder + beklædning inde og udvendig. 
 KISTEBÆNK vindskeder + gavle. 
 
Det er naturligvis ikke en ”vinteropgave” hvad angår udførelse, men igen en  
planlægningsopgave for udvalg og aktører for, hvornår opgaven løses bedst 
mulig. 
 
Støt op om initiativet – kontakt Thorkild  tlf. 86421319 / Lars tlf. 86437979 / 
Flemming 60764588 

Ungdomsafdelingen. Seniorsejlerskolen. 

De nåede det ikke ! De nåede det heller ikke ! 

ØV—men det gør de sikkert bedre næste gang ! 
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Generel information fra Sejlklubbernes Havneudvalg. 

 
Fjerne bundmaling. 
Udstyr til at fjerne bundmaling består af en special støvsuger med 
skrabejern og rondelsliber. 
 
Udstyret kan reserveres i 2 sammenhængende dage, men ikke 
både lørdag og søndag i den travle periode. 
Brugeren er pligtig til selv at aflevere det miljøfarlige affald til 
kommunens indsamlingsordning. 
Støvsugeren må ikke bruges til vådt eller fugtigt materiale. 
 
Udstyret lånes hos havneudvalget. Du betaler kun for materiale-
forbrug (slibeskiver, poser mm.)  
Depositum er Kr  200,-. 
 
Maste og jollekran. 
Klubben har en 12 m mastekran til max. 400 Kg. og en svingkran 
til sejljoller og motorer til max. 1500 Kg.  
Nøgler til betjeningen af kranen samt løftestropper findes i lille 
værksted i Værftsbygningen. 
Nøgler til Værft og det lille værksted kan købes hos havneudval-
get for et depositum på Kr 25,- pr. nøgle. 
 
Brug af kran kræver at man har fået en instruktion i brugen, eller 
er bekendt med betjening af sådant udstyr. Ved korrekt betjening 
skulle den holde i mange år. 
 
Bukke i metal og træ til på- og afrigning af masten opbevares i 
Værftet. 
 

Sejlklubbernes Havneudvalg. 
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Masteskure. 
Klubben har flere masteskure til opbevaring af master, bomme og 
forstag. Grejet skal være mærket med ejerens og bådens navn. 
Der forefindes en mastevogn til understøttelse af masten under 
transport. 
 
Værft. 
Det er muligt at leje en plads i Værftet på månedsbasis eller for 
vinterhalvåret. 
Alt henstår for egen regning og risiko. 
I Værftet er der forskelligt grej og værktøj der kan benyttes af 
medlemmerne. 
Det påhviler den enkelte bruger at holde orden i værftsbygnin-
gen. 
 
Vinterplads. 
På vinterpladsen er der adgang til vand og strøm. Der kan veder-
lagsfrit bruges strøm til værktøj, almindelig opladning af batterier 
og lignende mindre forbrug. Tilslutning af elvarmere er forbudt. 
Fast brug af strømudtag er ikke tilladt, pga. faren for overgang i 
bådens elinstallation. 
 
Det påhviler den enkelte at holde græsset nede og holde orden 
på pladsen og tilstødende areal. 
Det er muligt at låne benzindrevet buskrydder og tilhørende be-
skyttelsesudstyr ved henvendelse til havneudvalget. 
 
Bådoptagning. 
Den enkelte bådejer træffer selv aftale med vognmand om optag-
ning af båd. Optagning sker som regel fra kanalen lige før Træ-
skibsklubben, som klubberne har brugsretten til. 
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