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Kontakt til Randers Sejlklub 

Klubadresse   
Toldbodgade 14, 8930 Randers NØ 
www.randerssejlklub.dk 
 
 

Bestyrelse 
Formand:  
Henning Andersen  8642 0605 
Gørtlervej 52, 8920 Randers NV 
E-mail: henning@iogh.dk 
 
 

Kasserer: 
Bent Schmidt Jensen  8642 5692 
Middelboevej 1, 8960 Randers SØ 
E-mail: bentschmidt@jensen.mail.dk 
 
 

Materielindkøb: 
Thorkild Møller Hansen  8642 1319 
E-mail: tuk.thorkil@gmail.com 
 
 

Sekretær: 
Ole Uglsøe Christensen  8643 9017 
E-mail: jouc@post12.tele.dk 
 
 

Seniorsejlerskolen.  
Poul Larsen   41984787 
E-mail: pml@fiberflex.dk 
 
 

Suppleanter: 
Ole Thomsen   8644 7003  
Henning Sose   8643 9672 
 
    

Restaurant Sejlklubben 
Stig Stephansen   8641 8495 
www.restaurantsejlklubben.dk 
 
 

Klokkebøjen og hjemmeside 
Per Christensen      2815 9386 
E-mail: per@perma.dk 
Henning Andersen 
E-mail: henning@iogh.dk 
 
 

Udvalg 
Kasserer—medlemskontingent: 
Kai Jensen 
E-mail: kai.jensen@direkte.org     
 
 

 

Havneudvalg: 
Kasserer: Karl Due  4021 3398 
E-mail: desmoduen@hotmail.com 
 

Kapsejladsudvalg: 
Jørn Hornemann   86436212 
Mobil tlf.: 28252212 
Bent Schmidt Jensen  (se under kasserer) 
 
 

Dommere: 
Ole Byrgensen   2042 3983 
Svend Nielsen   8641 9012 
Bent Drachmann  2826 2575 
 
 

Tursejladsudvalg: 
Ivan Bødker Kristensen  8638 6487 
Mobil: 2328 3860 
 
 

Onsdagsklubben: 
Helle Bjørn   6022 8906 
Jørn Hornemann   2825 2212 
Flemming Christiansen  6076 4588 
 
 

Aktivitetsudvalg: 
Thorkild Møller Hansen  8642 1319 
Lars Nielsen   8643 7979 
Flemming Christiansen  6076 4588 
 
 

Klubmåler: 
Leif Rasmussen   8643 9131 
 
 

Juniorafdelingen 
Formand: 
Brian Nonboe   2428 3820 
E-mail: brian.nonboe@toshscan.dk 
 
 

Instruktører: 
Per Sørensen   4054 5882 
Peter Kops   8643 6941 
Niels Nielsen   8640 8427 
E-mail: niel@itj.dk 
 
 
 

Sponsorater 
Bent Schmidt Jensen  8642 5692 
Middelboevej 1, 8960 Randers SØ 
E-mail: bentschmidt@jensen.mail.dk 
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Vores sejlklub 
trækker nu i vintertøjet 

for en stund. 
 

Foto: Redaktøren 

Yacht Flag. 
RSK’s  yachtflag med Stjerne købes 
hos: 
 
KLAUBBER FLAG 
KARLSBERGVEJ 59 
ASKILDRUP 
8940 RANDERS SV 
TLF86447260 
www.klauber.flag.dk 
 
 

 

 

 

Randers Sejlklub´s stander. 
 
Købes i klublokalet i forbindelse med 
kapsejladserne onsdag aften. 
 
PRIS  KR. 50,00 
 
 

 

 

 

Nøglekort til klublokale. 
Henvendelse til:   
BØRGE KRISTENSEN 
Tlf  50420206 
 
Eller: 
HENNING ANDERSEN 
Tlf  23491022 
E-mail:henning@iogh.dk 
 
PRIS  KR.  25,00 
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Informationer via e-mail. 
 

Vi vil gerne for fremtiden kunne informere og påminde om akti-
viteter i klubben. Derfor vil vi gerne have opdateret vort med-
lemskartotek med aktuelle e-mailadresser.  
 
Du skal blot sende en e-mail til henning@iogh.dk med din e-
mailadresse, navn og gerne telefonnummer. 

Siden sidste generalforsamling har 
bestyrelse og udvalg planlagt den 
kommende sæsons mange aktiviteter. 
 
Omdrejningspunktet for aktiviteterne i 
2012 bliver vore både med henblik 
på tur- og kapsejlads, og ikke mindst 
igen at få større aktivitet i Seniorsejler-
skolen og dermed uddanne flere sejle-
re. 
  
Juniorerne har i 2011 haft en god sæ-
son og med succes gennemført de 
planlagte aktiviteter. I årets løb er der 
blevet indkøbt nødvendigt udstyr til at 
kunne arbejde med ungdommen med 
optimal sikkerhed.  
I Kristi Himmelfartsferien går turen til 
Mariager Fjord via den nye lystbåde-
havn i Udbyhøj Nord, og i pinsen er 
destinationen Øster Hurup. 
 
Til erstatning for forårsgeneralforsam-
lingen afholdes i stedet et mere ufor-
melt informationsmøde. Dette møde 

bliver afholdt 
umiddelbart 
efter stander-
hejsningen lør-
dag den 28. 
april. 
T- broen er i 
skrivende stund 
under nedbryd-
ning, og efter 
planen vil bro-
en være klar til brug ved næste sejler 
sæsonens start. Vi har med denne 
seneste renovering fået en meget præ-
sentabel lystbådehavn i Randers. 
 
Udbyhøj havn melder om, at de er 
klar til at modtage gæster fra næste 
sæsonstart.  Det skal blive spændende 
at anløbe den “gamle havn” med nye 
og ordnede forhold. 
 
Med dette ønskes alle en glædelig jul 
og et godt nytår! 
 
Med venlig hilsen 
Henning Andersen 

Formanden informerer. 
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Har du lyst at passe vor skole-
båd og få mulighed for at be-
nytte den, når den ikke er opta-
get i skoleregi ? Du skal helst 
kunne udbedre evt. småting, så 
båden hele tiden er sejlklar. 
 
Vil du gerne vide mere herom, 
så ring eller send mig en mail. 
 
Med venlig hilsen 
Poul Larsen 
 —————— 
E-mail: pml@fiberflex.dk  
Tlf.: 4198 4787 

Bådsmand søges til ”FILUR”. 

 

Gløgg og æbleskiver den 31. december. Kl. 11-14. 
 

I år serveres der gløgg og æbleskiver i klubhuset (indgang fra terrassen). 
 

Vel mødt! 
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1. Forslag til dirigent 
Lars Brøndum – Valgt. 
 
2. Forslag til protokolfører 
Jan H. Nielsen  - Valgt. 
 
3. Bestyrelsens beretning 
 
Siden sidste generalforsamling kar vi 
mistet et af vores medlemmer. Det er 
Agner Brædstrup, han blev 83 år. 
1 minuts stilhed. 
----- 
Seniorsejlerskolen - Som omtalt i klok-
kebøjen har der i den forløbne sæson 
kun været meget få elever og dermed 
kun ét hold elever til ”Filur”. 
I bestyrelsen vil vi arbejde på til næste 
sæson at gøre tiltag for at få flere ele-
ver til Sejlerskolen.  
Filur vil til næste år, som sædvanligt, i 
en periode have plads i Udbyhøj 
Nord.  

 
Den utidssvarende havneoverens-
komst fra 1977, ”Fjorden” og Randers 
Sejlklub imellem, er fra vores side 
opsagt pr. 31.december 2011.  
Bestyrelsen har i den anledning haft 
møde med ”Fjorden”, og på det 
grundlag har vi udarbejdet forslag til 
ny havneoverenskomst. Forslaget blev 
midt i september tilsendt ”Fjorden” for 
udtalelse. Vi har i den efterfølgende 
periode løbende forsøgt at få svar på 
vort forslag, men ”Fjorden” er endnu 
ikke færdig med at diskutere aftalen 
internt. 
 
Afslutningen på Randersugen, med 
lysregatta, var for lystbådehavnen ikke 
nogen stor oplevelse. Der var kun få 
af klubbens både som deltog aktivt i 
lysregattaen, og det var bestemt ikke 
med til at tiltrække publikum til hav-
nen.  

Referat af ordinær generalforsamling den 27. oktober 2011. 
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Juniorafdelingen afviklede ”åben sej-
lads” med stor deltagelse og opbak-
ning. Vejret var superflot til dette ar-
rangement. Efterfølgende var der et 
fint og hyggeligt samvær i klubhuset.  
Vi vil i bestyrelsen drøfte, hvordan vi 
får mere aktivitet på havnen til næste 
Randersuge.  
 
Medlemstallet i Randers Sejlklub er 
fortsat lidt for nedadgående. Der er på 
tiden 248 registrerede medlemmer 
hvoraf de 9 er ”frimedlemmer”. Den 
primære årsag til manglende tilgang er 
blandt andet få elever i Seniorsejler-
skolen i denne sæson. Vi skal dog 
heller ikke glemme, at foreningslivet 
generelt, på tiden har det svært.  
Vi skal som medlemmer i Randers 
Sejlklub gøre en indsats for at få nye 
medlemmer til vores gode og velre-
nommerede klub. 
 
Klubbens nye forpagtere, Annette og 
Stig Stephansen har nu været ved ro-

ret i Restaurant Sejlklubben i 7 måne-
der.  I den mellemliggende periode er 
der sket en del forandringer. 
Senest har Stig Stephansen investeret i 
en overdækning af terrassen og det 
har forlænget ”udesæsonen” væsent-
ligt.  
Som alle kan se, er der sket rigtig 
mange forbedringer i Restauranten og 
ikke mindst i Restaurationskøkkenet.  
Vi opfordrer alle til at støtte op om 
”Sejlklubbens Restaurant”, både til 
hverdag og ikke mindst til fest / arran-
gementer med familie og venner. 
  
Vores indsamling af medlemmernes e-
mail-adresser blev ikke nogen succes, 
der indkom kun ganske få. 
Vi vil gerne for fremtiden kunne an-
vende e-mailadresserne til at udsende 
relevante informationer, så som infor-
mationer om klubbens arrangementer.    
 
Spørgsmål/ kommentarer til beretning: 
Jørn Horneman: ”Da sejlklubberne 
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tidligere styrede lysregattaen var der 
styr på det. Mange deltager ikke i re-
gattaen, da der ikke er for mange, som 
sejler lemfældigt.” 
Henning Andersen: ”Vi kontakter 
Havnen derom. ” 
Karl Due: ”Det vil være væsentlig 
bedre, hvis sejlbåde og motorbåde 
sejlede hver for sig.” 
Henning Andersen: ”Måske ønske-
tænkning, det er svært at udelukke 
sejlere der ikke er klubmedlemmer.” 
Ivan: ”Havnen skal lukkes af så ude-
frakommende ikke laver ravage.” 
 
Beretning vedtaget med applaus. 
 
Uddeling af nåle – 25 år 
Thorkild Willemoes Jensen, Grenåvej 
2, 2.th., 8960 – Ikke til stede. 
 
Thorkil Møller, Ulstrupvej 1, 8930 
Carsten Moesgaard, Hobrovej 78, 
8920 
 

Uddeling af plaketter 
 
Nord og vest ”Bifrost” 
 
Nord   
På vej fra Lerwick ( Shetland ) til Ber-
gen i Norge 
60` 27´ 844``N / 04` 57´ 455``Ø 
 
Vest   
På vestsiden af Main Land , Orkney 
58` 56´ 908`` N  / 03` 24´ 829`` V 
  
 
Syd og Øst ” Hobbitten” 
 
Syd 
Storstrømmen 
54` 57´ 577``N / 12`02´105´´ Ø 
 
Øst 
Drogden 
55` 33´ 936´´N / 12` 41´281´´ Ø 
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Uddeling af pokaler 
 
BEA 
Flemming Christiansen; Er altid hvor 
der er aktivitet. Står sammen med Hel-
le Bjørn for bespisning ved onsdags-
klubben, ikke at forglemme påfyld-
ning af øl automat mm. 
 
UNO 
Poul Larsen; Ny administrator af seni-
orsejlskolen. Har gjort et stort stykke 
arbejde for den. Har tidligere haft 
UNO pokalen, men må gerne få den 
igen.  
 
Spilkoppen 
Carsten Arlander ”Bottom Up” ; Tilde-
les pga. utidig fjernelse af kapsejlads-
bøjer, samt satte spiler med bottom 
up. 
 
 
Uddeling af sejlerskolediplomer 
 
Ulrik Cramer – ikke tilstede. 
Tune Sønderby – ikke tilstede. 
Carsten Mogensen – ikke tilstede. 
Martin V. Andersen – ikke tilstede. 
 
4. Beretning fra udvalgene 
 
Juniorudvalget ved Niels Nielsen: 
Stabilt medlemstal, hvervede nye 
medlemmer i forbindelse med Ran-
ders ugen. 
Sommertur til Grenå blev en stor suc-
ces. 11 M/sec NØ gav gode bølger. 
Klubmesterskabet blev afviklet i 4 til 5 
M/sec med 11 deltagere. 
Junior klubben nyder godt af den nye 
Gummibåd. Vinteraktiviteter planlagt 

til efter jul, da der er mange tilbud til 
de unge op til jul. 
Kunne godt bruge en ny instruktør. 
 
Havneudvalget ved Karl Due. 
Alle pladser udlejet. Der er 26 på ven-
teliste hvoraf de fleste har låneplads. 
Der er en god økonomi trods udgifter 
til ny promenade bro. Ny T-bro påbe-
gyndes primo november 2011. Ny 
toiletbygning ok. Der har været pro-
blemer med lås til handicaptoilet, som 
også er offentligt toilet. Kommunen 
tager sig af dette. Ligeledes skal kom-
munen lægge fliser ved ny mastekran, 
det lader vente på sig trods adskillige 
løfter. 
Det kniber med landpladser. Vi bliver 
nødt til at rykke sammen. I første om-
gang er der planlagt optimering af 
arealudnyttelsen omkring værftet. 
Karl appellerede til alle om at oplyse 
Karl om e-mail og mobil nr hvorpå 
man kan træffes. Karl, og dermed hav-
neudvalget, har ikke kontakt info der 
er indleveret til RSK. Det er i bådeje-
rens egen interesse, at opdatere Karl, 
da han omgående vil kontakte den 
enkelte bådejer såfremt der måtte væ-
re behov for dette. 
  
Spørgsmål: 
Ivan: ”Får vi indflydelse på højden af 
agter pælene, vil gerne have dem hø-
jere.” 
Karl:” Normalt ønskes de ikke for høje 
pga. skævt træk. 
Ib:” På vest siden er de højere.” 
 
Seniorsejlerskolen ved Poul Larsen. 
Der har i år kun været et hold 2. års 
elever. 
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Efter sommerferien har der været store 
problemer med Filur, som ikke var i 
drift. Poul og Henrik Husum har an-
vendt egne både. Poul takkede Henrik 
derfor. 
Håber at 2012 atter bliver for fuld 
kraft. 
Poul efterlyste to bådsmænd. 
 
Onsdagsklubben ved Jørn Horneman 
Opstart den 2. februar med sejlmager 
Lars BO som udlovede præmie på 
5.000, - som tilskud til indkøb af nye 
sejl. Præmien udtrukket blandt de 
både der havde gennemført min. 10 
sejladser. Vinderen blev L23 – Jørn 
Horneman. 
Tirsdag den 22. februar var vi til be-
søg hos Falck. Sten Trustrup var kon-
takt og forestod arrangementet. 
Onsdag den 2. marts – kapsejladsreg-
ler ved Frank Lavrsen. 
Onsdag den 16. marts – mad til søs – 
Søren Bifrost var chefkok. 
Lørdag den 16. april grejbytte i klub-

lokalet. 
Jørn indbød alle til at komme med 
forslag til nye aktiviteter og sluttede af 
med ros til Helle og Flemming for 
deres store indsats. 
 
Kapsejladsudvalget ved Jørn Horne-
man 
Onsdagssejladser startede 4. maj med 
7 tilmeldte både. 
Der blev gennemført 12 sejladser af 
14 mulige. 
 
Forårs- og efterårssejlads aflyst pga. 
manglende tilmelding. 
Anette Cup 9 både tilmeldt – alle gen-
nemførte. 
 
Ambu dag i Hobro 
Echo og L23 repræsenterede Randers. 
 
Afslutningssejladsen  
Startede forsinket grundet manglende 
vind. Da vinden atter flovede gen-
nemførte ingen både. 
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Jørn appelerede til medlemmerne om 
at deltage i kapsejladserne og andre 
aktiviteter. 
 
Tursejladsudvalget ved Ivan Bødker 
Kristensen. 
3 arrangementer gennemført. 
Mad til søs med Søren Bifrost som 
KOK. God mad og fuldt hus. Det skal 
forsøges endnu en gang efter jul. 
Pinsetræf i Bønnerup med 40 besø-
gende både fra Randers og Grenå. 
Børnetræf på kanal-øen. 3 både deltog 
med 18 personer, heraf var en besæt-
ning på 2 fra Dronningborg. Vejret var 
ikke med dette arrangement. 
Planlægger pt. næste års aktiviteter, 
vil gerne have forslag. 
 
Aktivitetsudvalget ved Thorkild Møller 
Hansen 
Vinduerne på nord siden er malet fær-
dig. 
Badevognen er flyttet. 
Nye vandrør monteret på ny bro. 
Kjeld skal have hjælp til kabelarbejde. 
Der er koldvands rør på klubhusets 
loft som skal isoleres. 
1. november møde i søsport ud-
valget hvor RSK pt. har formandspo-
sten. 
Afriggerfest, - der er stadig plads til 
flere tilmeldinger. 
 
Lars opfordrede til at man kontaktede 
Thorkild når man kunne afse tid til 
hjælp, det vil aflaste og være godt for 
klubben. 
 
Medieudvalget ved Per Christensen. 
Avisen er udkommet til tiden. Den 

kommer nu i tre udgaver om året, - 
sommer udgaven er skåret væk. Har 
været glad for de indkomne forslag. 
Forventer at der kommer flere nu, 
hvor bådene er på land og folk har 
mere tid. 
Petra er gået på langtur. Se link til 
hjemmeside – det er spændende af 
følge med i. 
 
Der er afholdt web-kursus for bestyrel-
sesmedlemmer og andre aktivitetsan-
svarlige. Henning og Per lægger hjem-
mesiden om, det skal dog ikke forhin-
dre i indlæg. Kontakt Per hvis der er 
tvivl.  
 
Fotokonkurrencen: 
Juniorerne – gik til Niels Nielsen. 
Seniorsejlerskolen: - Ingen indlæg. 
Tursejler: Kirsten (Pjat) for bidrag fra 
tur til Kanaløen. 
Kapsejlads: Formandens mobil foto 
underkendt, da dommerpanelet sav-
nede dramatik i billedet. 
Klubliv: Bent da han var den eneste 
der bidrog med både billede og tekst. 
Sjoveste: Her konkurrede Tuk’s Thai-
massage med Lasse kock’s bundprop 
og Per Gardsøe som sørøver – sidst-
nævnte vandt. 
 
Per håbede på flere indslag næste år. 
 
5. Forslag til vedtægtsændringer 
Bestyrelsen stiller forslag om, at sløjfe 
seniormedlemsskab og henvise til 
ordinært medlemskab. – Vedtaget. 
Lars pointerede, at vedtægtsændrin-
gen kunne vedtages, da den var vars-
let rettidig før generalforsamlingen. 
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6. Indkomne forslag 
Ingen 
 
7. Fastlæggelse af kontingent for det 
kommende kalenderår 
Budget 2012 viser et forventet resultat 
på 108TDKK. 
Kontingent for 2012 foreslået 
uændret, - vedtaget. 
 
8. Valg til bestyrelsen og to supplean-
ter for denne 
 
Ole Uglsøe Christensen genopstiller – 
Valgt. 
Jan H. Nielsen genopstiller ikke 
Bestyrelsen foreslår Poul Larsen som 
kandidat – valgt. 
 
Bestyrelsen forslår følgende som sup-
pleanter: 
Preben Thøgersen – Ikke valgt da han 
ikke var tilstede. 
Henning Sose – valgt som 1. supple-
ant. 
Ole Thomsen – valgt som 2. supple-
ant. 
 
 
9. Valg af revisor og suppleant herfor 
Forslag: Lars Brøndum, suppleant: 
Karl Due 
Valgt. 
 
10.Eventuelt 
Henning takkede Poul og Henrik for 
at de havde anvendt egne både til 
seniorsejlerskolen. 
Henning takkede Jan for de 4 års be-
styrelses arbejde. 
Jørn Horneman spurgte til om der 
kunne gøres mere for en bøje ved 

Boelsrev. Thorkild tager det op med 
fællesudvalget. 
Søren Weitemeyer: Tilbød at lave og 
sponsorere 4 nye plaketter, da der kun 
er plads til yderligere 2 på de nuvæ-
rende. Foreslog samtidig, at plaketter-
ne (når der ikke er plads til flere nav-
ne) skal poleres, lakeres og monteres 
på en tavle til ophæng i klubhuset. 
Forslaget vedtaget – med tak for bidra-
get. 
Henning Sose efterlyste introduktion 
til klubben af nye medlemmer. Hen-
ning forsikrede at der bliver gjort no-
get på området. 
Lars oplyste at han tidligere havde 
taget det med det enkelte individ, - og 
tilbød sin assistance. 
Karl Due påpegede at Havneudvalget 
og Randers Sejlklub er to forskellige 
instanser. 
Søren Weitemeyer spurgte til hvorvidt 
nye pæle kunne blive borerør. Karl 
Due oplyste at det bliver gran, hvor 
de bliver udskiftet. 
 
Afslutning 
 
Minde om at tilmelding til afriggerfe-
sten stadig kan nås. 
 
Tak til alle klubbens sponsorer. 
  
Tak til alle der har været og stadig er 
involveret i udvalgene. De gør et stort 
og aktivt arbejde for klubben.  
 
Tak til: 
Instruktører, dommere og alle øvrige 
medlemmer der i årets løb har givet 
en hånd med. 
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Tak til resten af bestyrelsen for et godt 
samarbejde i årets løb. 
 
Tak til dirigenten for den sædvanlige 
myndige ledelse af generalforsamlin-
gen 
 
Trefoldig leve …. 

Redaktøren takker for de mange gode bidrag i 2011 
Frist for bidrag til næste nummer af Klokkebøjen er  

lørdag den 31. MARTS 2012, klokken 12.00. 
Bidrag til hjemmesiden kan sendes løbende til per@perma.dk 

Fotos skal altid være den højeste opløsning, du har taget dem i.  

”LA´ NU VÆR !” 
 
”SIDSTE NYT FRA BREMEN”: 
 
Dine digitalfotos skal være i den originale og maksimale opløs-
ning, du har taget dem i. Ikke noget med at forsøge at redigere 
dem.  

Nogle har forsøgt, men redaktøren trykker DELETE 
 

så LA´ NU VÆR ! 
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Januar 
25 kl. 19.00  Alle   Randers Bådudstyr. 
 
Februar 
07 kl. 18.30  Bestyrelsen  Bestyrelsesmøde. 
15 kl. 19.00  Alle   En rejse til ”TÅGEØERNE”. 
 
Marts 
14 kl. 18.00  Alle   Mad til søs 
28 kl. 18.00  Alle   Besøg på VÆRKET. 
 
April 
03 kl. 18.30  Bestyrelsen  Bestyrelsesmøde. 
18 kl. 19.00  Alle   Oplæg til  
       TUR– og KAPSEJLADSER 2012 
28 kl. 10.00  Alle   Standerhejsning. 
 kl. 10.30  Alle   Informationsmøde. 
29 kl. 10.00  Ungdom  Klargøring af både. 
 
Maj 
09  kl. 17.00  Kapsejlere  Aftensejladser—skippermøde. 
10 kl. 17.00  Ungdom  Start på sejladser. 
16    Tursejlere  Tursejlads til Mariager Fjord. 
17    Tursejlere  Tursejlads til Mariager Fjord. 
18    Tursejlere  Tursejlads til Mariager Fjord. 
19    Tursejlere  Tursejlads til Mariager Fjord. 
23 kl. 18.15  Kapsejlere  Aftensejladser. 
26    Tursejlere  Tursejlads til Øster Hurup. 
27    Tursejlere  Tursejlads til Øster Hurup. 
28    Tursejlere  Tursejlads til Øster Hurup 
30 kl. 18.15  Kapsejlere  Aftensejladser. 
 
Juni 
02 kl. 11.00  Kapsejlere  Forårssejlads ved Udbyhøj. 
06 kl. 18.15  Kapsejlere  Aftensejladser. 
12 kl. 18.30  Bestyrelsen  Bestyrelsesmøde. 
13 kl. 18.15  Kapsejlere  Aftensejladser. 
20 kl. 18.15  Kapsejlere  Aftensejladser. 
27 kl. 18.15  Kapsejlere  Aftensejladser. 

Klubkalender 2012. 
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Juli 
Ingen planlagte klubaktiviteter.  
 

August 
08 kl. 18.15  Kapsejlere  Aftensejladser. 
11    Ungdom  Weekendtur. 
12    Ungdom  Weekendtur. 
15 kl. 18.15  Kapsejlere  Aftensejladser. 
18    Ungdom  ”ÅBENT HUS” 
22 kl. 18.15  Kapsejlere  Aftensejladser. 
29 kl. 18.15  Kapsejlere  Aftensejladser. 
 
September 
05 kl. 18.15  Kapsejlere  Aftensejladser. 
08    Ungdom  Randers Mesterskaber. 
11 kl. 18.30  Bestyrelsen  Bestyrelsesmøde. 
12 kl. 18.15  Kapsejlere  Aftensejladser. 
15 kl. 11.00  Kapsejlere  Efterårssejlads ved Udbyhøj. 
18 kl. 18.30  Bestyr. + udvalg Kalendermøde. 
19 kl. 18.15  Kapsejlere  Aftensejladser. 
26 kl. 17.00  Kapsejlere  ANETTE CUP - skippermøde. 
 

Oktober 
06 kl. 09.00  Kapsejlere  Afslutningssejlads. 
13    Mænd   Mandetur. 
14    Mænd   Mandetur. 
24 kl. 19.00  Alle   Generalforsamling. 
 
November 
03 kl. 19.00  Alle   Afriggerfest. 
13 kl. 18.30  Bestyrelsen  Bestyrelsesmøde. 
 
December 
05 kl. 19.00  Alle   ANDESPIL. 
31 kl. 11.00-14.00 Medlemmerne Gløgg og æbleskiver! 

Klubkalender 2012. 
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”ANETTE CUP” 2011. 

Afslutningen på årets aftensejladser var traditionen tro Restauratørens sponse-
rede sejlads ”Anette Cup” som blev afviklet den 28. september 2011. 
Sejladsen blev afviklet med skippermøde klokken 17:00 og første start klok-
ken 17:30. Der blev sejler med handicap, hvor båden med mindste mål starte-
de først. 
 

Resultat: 
 

Hurtig Carlos           Niels Nielsen  1 
Echo    Søren Kabel   2 
Olivia          Bent Schmidt Jensen 3 
Lady L    Jørn Horneman  4 
Bottom Up   Carsten Arlander  5 
Nemo    Lars Maatoft   6 
Dino    Henning   Jensen  7 
Mithras   Henning Andersen  8 
EPO    Erik Poulsen   9 
 
Efter følgende var der præmieuddeling og spisning – en kæmpeburger sponse-
ret af Restaurant Sejlklubben. 
Ullmann Sails havde ved mødet i vinter sponseret et gavekort på kr. 5.000,00 
til køb af sejl . Spændingen var stor ved denne lodtrækning hvor alle fra ons-
dagssejladserne deltog. 
Den heldige vinder blev  Jørn Horneman  ”Lady L” – Tillykke til Jørn og tak til 
Lars Bo fra Ullmann Sails. 
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Vi besøger Randers Bådudstyr  Bogensevej 2  onsdag den 25. januar 2012. 
Forretningen er areal- og  udstyrsmæssigt udvidet betydeligt. Lars har denne 
aften et helt specielt tilbud til dig på div. artikler til din båd.  
Der vil blive orienteret om den seneste elektronik og brugen heraf . 
 
Der bydes på et mindre arrangement, hvorfor tilmelding er nødvendig hos 
Helle tlf. 60228906 eller på liste i klubhuset. 
 

VEL MØDT 

BIFROST har igen været på langfart og vil tage os med på langfart. Sørejsen gik 
til Scotland – Orkney øerne – Shetland`s øerne -  Bergen – og ned langs Nor-
ges vestkyst. 
 
Der serveres håndmadder til kr. 25.00.  
Tilmelding til Helle Bjørn tlf.  60228906 eller tilmelding i klubhuset.   
 

VEL MØDT 

Besøg ved RANDERS BÅDUDSTYR, 25. januar 2102. 

En rejse til TÅGEØERNE, 15. februar 2012. 

TILMELDINGSFRISTER. 
Husk at melde til arrangementerne ca. 1 uge før - 

hvis du vil være sikker på at komme med ! 

Årets kok er valgt, men er en hemmelighed indtil den 14. marts klokken 18:00 
– det er en aften hvor du har mulighed for, at invitere din partner på lækkert 
mad som tilberedes af ”søens folk” inklusiv servering, opvask og oprydning.  
 
Tilmelding er nødvendig hos Ivan Bødker Kristensen tlf.  23283860 
 

VEL MØDT 

MAD til SØS, 14. marts 2012. 
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AfFSLUTNINGSSEJLADS 2011. 

Den 1. oktober ville vejrguderne det godt – det blev sommervejr med 25 plus-
grader, men desværre ingen vind. 
Vi udsatte starten et par timer og endelig gik starten. Det blev virkelig en hyg-
gesejlads ud over det almindelige. På Dronningborg bredning sejlede vi om 
kap med sideafmærkningerne alt efter hvor megen strømmen   satte os.  
Resultatet blev aflysning – vi beder om bedre vejr til sæson 2012. 

Den 5. nov. 2011 blev årets afriggefest skudt i gang igen. 35 deltagere havde 
taget imod invitationen til en hyggelig aften med god mad, musik og vitighe-
der vil aldrig havde hørt før. En god og munter aften, der gentages i 2012. 

AFRIGGERFEST 2011. 

I anledning af Dansk Sejlunions 100 år jubilæum i 2013 udgives en jubilæums-
bog. Hertil efterlyses gode sejlerhistorier, gerne med billeder og tegninger. 
Dyk ned i erindringernes skattekiste og fortæl din historie. Om dig selv, en sej-
lerkammerat eller din klub eller dine børnebørns oplevelser i Optimis tjollen. 
Hvis det ønskes, så tilbydes det at redigere/ genskrive teksten. 
 
Spørgsmål - og færdigt materiale kan sendes til: 
Carl Gerstrøm, Gl. Stensballe Strandvej 7, 8700 Horsens 
2346 5603 gerstroem@stofanet.dk 
 
eller  
 
journalist Jens Troense, Hovmarksvej 4A, 8700 Horsens  
4016 5300 troense@ofir.dk 

Har du en god sejlerhistorie ? 
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TUR- OG KAPSEJLADSER 2012, oplæg 18. april 2012. 

Vi starter med oplæg til årets sejladsarrangementer den 18. april klokken 
19:00 i klubhuset. Det er en invitation til alle bådejere, der kunne tænke sig at 
deltage i aftensejladserne, forårs- og efterårssejladserne , afslutningssejladsen, 
men ikke mindst tursejladserne til henholdsvis Mariager Fjord i Kristi himmel-
fartsferien samt Pinseturen til Øster Hurup. 
Mød op og hør på, giv jeres input til arrangementerne og ikke mindst - deltag i 
det fællesskab, det er at sejle med en fast destination for øje. 
Kapsejladserne giver ikke adgang til deltagelse ved OL, men vær med og bliv 
dus med din båd, når der dystes om placeringerne. 
 

VEL MØDT 

Vi har igen mulighed for at besøge kraftvarmeværket onsdag den 28. marts 
klokken 18:00 – vi mødes ved Kulholmsvej 28.    
 
Der vil blive serveret en ”lille ting”, hvorfor tilmelding er nødvendig hos Helle 
tlf. 60228906 eller på liste i klubhuset senest 1 uge før. 
 

VEL MØDT 

Besøg på VÆRKET, 28. marts 2012. 
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Bundmalingssag i høring. 

Miljøministeren indstiller at forbuddet 
mod brug af bundmalinger udskydes 
indtil 1. januar 2015. Udskydelsen 
begrundes med fravær af virksomme 
alternativer til de nuværende bundma-
linger. Dansk Sejlunion bakker op om 
ministerens indstilling. 
I sit høringssvar skriver Dansk Sejluni-
on blandt andet; at man intensivt har 
fulgt udviklingen af alternativer og 
testet en række af alternativerne uden 
at der har været et gennembrud. For 
sejlerne er denne udskydelse af vital 
betydning for at sejlsporten og fritids-
sejladsen fortsat kan eksistere på ac-
ceptable og sikre vilkår, da et forbud 
pr. 1. januar 2012 ville medføre me-
get store negative konsekvenser.  
Som organisation for lystsejlerne, der 
om nogen værdsætter et rent havmil-
jø, skal Dansk Sejlunion dog være de 
første til at beklage, at det ikke er lyk-
kedes at finde brugbare alternativer til 
afløsning af de traditionelle bundma-
linger.  
 

Tre års arbejde er ikke forgæ-

ves 
På trods af de manglende resultater, 
når det gælder udvikling af alternati-
ver, har Dansk Sejlunions arbejde på 
dette område ikke været spildt. Vores 
testning har betydet at vi forsat er den 
organisation der ved mest om områ-
det. Vores seriøse arbejde i Miljøsty-
relsens følgegruppe giver respekt og 
betyder at dialogen i dag er meget 
mere præget af gensidig forståelse end 
tidligere. 

Verdens skrappeste lovgiv-

ning 
Danmark har i dag en af verdens 
skrappeste lovgivninger på området. 
Det betyder, at de traditionelle biocid-
holdige malinger, der findes på mar-
kedet, er mere miljøvenlige men også 
mindre effektive.  For sejlerne har det 
til gengæld medført problemer med 
øget begroning. Dansk Sejlunion an-
ser derfor den nuværende regulering 
for et godt kompromis mellem hensy-
net til miljøet og hensynet til søsikker-
heden. 
 

Er tre år nok? 
Dansk Sejlunion foreslår at udsættel-
sen ses i sammenhæng med EU's bio-
ciddirektiv, som er under udarbejdel-
se. Direktivet er allerede nu voldsomt 
forsinket, og det kan være svært at 
forudsige, om det er færdigt i 2015. 
Da direktivet bliver den fremtidige 
regulering, foreslår Dansk Sejlunion, 
at man ikke sætter tidsgrænse på, men 
afventer færdiggørelsen af biociddi-
rektivet. 
Hvis udsættelsen gennemføres, kan vi 
ønske hinanden tillykke med, at sej-
lerne ikke er bragt i en ulykkelig situa-
tion. Dette ved vi ikke før mellem jul 
og nytår. 
 

Dansk Sejlunion  
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Marts 
03 kl. 19.00 Senior  Teori-Info aften 1 i klublokalet. 
22 kl. 19.00 Senior  Teori-Info aften 2 i klublokalet. 
 
April 
12 kl. 19.00 Senior  Teori-Info aften 3 i klublokalet. 
14-15 kl. 10.00 Senior  Klargøring af FILUR. 
23 kl. 10.00 Senior  Søsætning-Rigning af FILUR. 
28 kl. 10.00 Senior  Standerhejsning / Frokost. 
30 kl. 17.45 Senior  Opstart af sejlerskolen. 
 
Maj 
29  kl. 17.45 Senior  FILUR ligger i UDBYHØJ. 
 
Juni 
28 kl. 17.45 Senior  FILUR sejles til Randers af torsdagsholdet. 
 
UGE 28—29—30—31: F E R I E 
 
August. 
06 kl. 17.45 Senior  Opstart efter ferie—FILUR bliver i Randers. 
18   Senior  R E G A T T A. 
 
Uge 39  Senior  Sidste undervisningsuge. 
Oktober. 
05 kl. 19.00 Senior  Evaluering—fælles spisning. 
13 kl. 10.00 Senior  FILUR afrigges, tages op, vinterklargøres. 
14 Kl. 10.00 Senior  FILUR afrigges, tages op, vinterklargøres. 
 
Resten af året følges klubaktiviteter jf. kalenderen. 
 
Der er ingen undervisning på helligdage medmindre andet aftales med in-
struktøren. Der vil også være muligheder for at sejle med andre sejlere fra 
klubben. 
Weekendtur 23—24. juni: Vi tager afsted i FILUR eller anden båd alt efter 
hvor mange der vil med. INFO og tilmeldingsliste til weekendturen kommer. 
 

Poul Larsen, Adm. Seniorsejlerskolen (kontakt: se side 2) 
 

Program for SENIORSEJLERSKOLEN 2012. 
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Det muntre hjørne. 

Ledelse når den er mest effektiv . . . 
  
Et dansk og et japansk firma aftaler en årlig kaproning (i en otte-mands båd). 
Begge mandskaber trænede længe, og da dagen kom, var begge hold i absolut 
topform, men japanerne vandt med et forspring på en kilometer. 
  
Efter nederlaget var moralen i bund hos det danske firma, og den øverste ledel-
se besluttede, at man skulle vinde næste år. Der blev derfor nedsat en projekt-
gruppe til at undersøge problemet. 
  
Projektgruppen fandt efter mange undersøgelser ud af, at japanerne havde syv 
mand til at ro og een mand til at styre, mens danskerne havde een mand til at ro 
og syv til at styre. I denne krisesituation viste ledelsen betydelig 
handlekraft.  
Man ansatte straks et rådgivningsfirma til at undersøge det danske holds struk-
tur, og eksperterne kom efter flere måneders arbejde til den konklusion, at der 
var for mange til at styre og for få til at ro. 
  
På baggrund af eksperternes rapport blev der straks foretaget ændringer af hold-
strukturen. Man havde nu fire styrmænd, to overstyrmænd, en styrleder og en 
roer. Desuden indførte man af motiveringshensyn et pointsystem til 
roeren:"Vi må udvide hans arbejdsområde og give ham mere ansvar . . ."! 
  
Året efter vandt japanerne med et forspring på to kilometer. 
  
Den danske virksomhed fyrede roeren på baggrund af den dårlige præstation, 
men udbetalte dog en bonus til ledelsen i erkendelse af det store arbejde, der 
var udført. 
  
Der blev udarbejdet en ny analyse fra rådgivningsfirmaet, hvor det blev konklu-
deret, at man havde valgt den rigtige taktik, og at motivationen også var i orden, 
og at det derfor måtte være materialet, der skulle rettes op på. 
  
I dag er den danske virksomhed i gang med at udvikle en ny båd! 
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Glimt fra REGATTA 2011. 
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PETRA drog på LANGFART i 2011. 

AFSKED 
03. JULI 2011 
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Fortøjningerne tages. 

Den planlagte rute ses herunder. Du kan følge Kirsten og Jens rejsebeskrivel-
se på internet, hvor de er godt på vej til at skrive en rigtig spændende bog 
om deres tur: 

www.sy-petra.dk 



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 
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