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Randers Sejlklub 

Klubadresse   
Toldbodgade 14, 8930 Randers NØ 
www.randerssejlklub.dk 
E-mail: post@randerssejlklub.dk 

Suppleanter til bestyrelse: 
Keld Dalmose 
Steen Trustrup 
    
Restaurant Sejlklubben 
Mike Pabst 8641 8495 
www.restaurantsejlklubben.dk 
 
Medlemskontingent 
Kai Jensen 
E-mail: kai.jensen@direkte.org  
 

Udvalg 
 

Havneudvalg 
Gert Petersen 2117 2721 
E-mail: jollysally@icloud.com 
Ivan Mortensen 4056 5822  
E- mail: im@dansand.dk 
 

Kapsejladsudvalg 
Jørn Hornemann 2825 2212 
 

Dommere 
Flemming Bjerring 
Svend Nielsen 3061 4011 
 

Tursejladsudvalg 
Ivan Bødker Kristensen 2328 3860 
 

Onsdagsklubben 
Jørn Hornemann 2825 2212 
Flemming Christiansen 6076 4588 
 

Aktivitetsudvalg 
Thorkil Møller Hansen 8642 1319 
Lars Nielsen 8643 7979 
Flemming Christiansen 6076 4588 
Åge Larsen 4068 6872 
 

Klubmåler 
Leif Rasmussen 8643 9131 
 

Juniorafdelingen 
Koordinator 
Marianne S. Yde 6075 8343 
E-mail: marianne.yde@fiberflex.dk 
 

Instruktører 
Kristoffer Mark  2422 5963  
Jens Sølvsten 2388 8837 
Mikkel Yde  3179 1517 
 
Redaktørgruppen: se side 16 
  

Bestyrelse 
 

Formand 
Ole Uglsøe Christensen 2661 3917 
E-mail: jouc@post12.tele.dk 
 
Kasserer 
Marianne Kristensen 2028 3472  
Pilevej 5, Laurbjerg, 8870 Langå  
E-mail: mk@anatur.dk 
 
Sekretær  
Peter Ilsvard 2163 1012 
E-mail: peter.ilsvard@gmail.com 
 

Sejlerskolen 
Peter Ilsvard 2163 1012 
E-mail: peter.ilsvard@gmail.com 
 
Materielindkøb 
Ivan Bødker Kristensen  2328 3860 
E-mail: estiva@famg.dk 
 
Tommy Jensen 2241 9481 
E-mail: tj09@live.dk 



3 

Randers Sejlklub 

Indholdsfortegnelse 
 

Emne Side 
 
Madlavning til søs 4 
En kærlig hånd til det gamle værft 6 
Juniorbådsregistret 7 

Takkebrev fra U.S.A 7 
Standerhejsning 30. april 2016 8 

Informationsmøde 30. april 2016 10 

Udbyhøj Nord 13 

Fotokonkurrence 2016 14 

Kalender 2016, Randers Sejlklub 15 
Årets sjoveste kapsejlads 16 

Næste Klokkebøje 16 
Kalender, Randers Sejlerskole 17 
Havneudvalget informerer 18 

Kr. Himmelfartstur, Mariager fjord 22 
Pinsetur 2016, Øster Hurup 25 
 Sponsorer 28 

Forsidebilledet: 
 
Stemningsbillede fra havnen taget af 

 
Henrik Ø. Madsen 

 

 

Yachtflag 
 
 
 
 

Yachtflag med påsyet YF + stjerne  
 

 
RSK stander 

 
 
 
 

Medlemmer af Randers Sejlklub er 
pligtig til at føre klubstander samt 
YF flag med 1 stjerne. 
Klubstander kan købes hos Flem-
ming Christiansen i klublokalet. 
Flaget kan ligeledes købes der, så 
længe lager haves, ellers hos Klau-
ber Flag (www.klauber-flag.dk) 
Standeren og Yachtflag kan købes i 
klublokalet i forbindelse med kap-
sejladserne onsdag aften. 
________________________ 
 
Nøglekort til klublokalet 
 
Henvendelse til:   
Børge Kristensen 
Tlf.  5042 0206 
eller 
Flemming Christiansen 
Tlf.  6076 4588 
 

Pris kr. 25,00 
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Madlavning til søs 24. februar 2016 

Af Per Christensen 
Den 24. februar 2016 var der traditionen tro arrangementet “Madlavning til 
søs”. Den begrænsede plads i klubhuset gør, at det var “først til mølle” – dvs. 
hurtig med tilmelding for at kunne være med. 
Alle tilmeldte mødte op sammen med arrangørerne og Ivan bød velkommen. 
Pigerne slap for at lave mad, så de fik lov til at hygge sig sammen ved bordet, 
medens drengene lavede maden. Desserten var dog lavet på forhånd, så der 
var to hold – et hold til at lave og arrangere en fin og lækker forret under kyn-
dig vejledning af Søren “Bifrost” samt et hold til at lave hovedretten under 
“kommando” af Keld Dalmose. Som det ses på billederne, så var der travlhed 
med madtilberedningen. Hvis det skal laves til søs, så kræver det vist mere 
end en 30 fods køkkenkrydser, når så mange skal spise, men det kan sikkert 
også laves i en mindre portion. Der var mad til besætningen på en fregat, og 
der var ingen tilskadekomne mænd efter kampen med knive, grill og kogning. 
Forret og hovedret blev indtaget og så kom vi til den spændende dessert: 
Bordpynten. I tre fine krukker stod der tulipaner i “jord”. Det var dog ikke 
jord, men lækkert strøelse og derunder var der en slags æblekage – fantastisk 
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lækkert tilberedt af fruen på Bifrost. 
Stor ros for opfindsomhed, spænden-
de udseende og rigtig god smag. Der 
er heller ingen tvivl om, at de to sjak-
bajser på forret og hovedret kan opnå 
genvalg til næste år. Desserten var 
uovertruffen i smag og fantasi. 

Hovedret 

Dessert 

Forret 
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Af Erik Schmidt Jensen 

En gruppe af flittige sejlklubmedlemmer,- med Gert i spidsen, har været 
igang med at give det gamle værft en tiltrængt overhaling. 

Der blev sat nye vinduer i, og døren er skiftet. Indvendig har selve 
værkstedet fået en kærlig hånd.  

 En kærlig hånd til det gamle værft.  
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Af Ole B. Kristensen 
En tidligere juniorbådssejler, Kim Hegn Hansen, har kastet sig over opgaven 
med at registrere samtlige de juniorbåde, der har haft hjemme i Danmark. Det 
har været en megastor udfordring, men det er lykkedes – det meget omfatten-
de materiale findes ved at gå ind på kdy15m2juniorbåden.blogspot.dk. 
 
Juniorbåden J-353 skulle efter Kims formening på et tidspunkt have været 
hjemmehørende i Randers-området. Kim mangler oplysninger specielt om 
denne båd, men er også meget interesseret i informationer om andre juniorbå-
de – alt, hvad der knytter sig til denne bådtype, herunder gode historier m.v., 
vil blive modtaget med tak. Så hvis du ligger inde med oplysninger af en eller 
anden art, så kontakt Kim Hegn Hansen eller Ole B. Kristensen. 
 
Kim Hegn Hansen, Carl Nielsens Allé 1, 2100 København Ø, tlf. 6113 4750, 
mail juniorbåds.registeret@gmail.com. 

"Juniorbådsregisteret”. 

Anna Poulsen, enke efter sejlklubbens og sejlerlaugets  tidligere medlem, Elo 
Poulsen har sendt et takkebrev, der hermed gengives i uddrag: 
Jeg har lige modtaget Klokkebøjen med mindeord om Elo. Jeg satte mig stille 
ned i sofaen med tårerne frit løbende ned af mine kinder; det var så rørende 
for mig at én så langt herfra skrev nogle mindeord om min Elo. Der er sikkert 
ikke nogen tilbage fra vores tid i sejlklubben, dog måske Jørgen og Lars Bræ-
mer Jensen, og Helges og Elnas to piger i Dronningborg, Anni og Kirsten. Vi 
havde mange vidunderlige år på fjorden og i klubben til revyer, baller og an-
dre sammenkomster, samt weekenderne i Uggelhuse eller kanalen. Jeg tror, at 
Elo startede med øvelsesbåden ’Hedvig’ som 15-årig i sommeren 1934 med 
Jentemand som skipper. Elos første båd var 15 m2-båden ’Lil’, der blev malet 
strålende rød med doppelte hvide vandlinier. I kan tro, at den var flot! Deref-
ter købte han skrædderens ’Aase’ og senere det flotte skib ’Ferro’ med planke-
dæk; den fulgte os til Aarhus i 1946, da Elo blev selvstændig malermester i 
Aarhus. ….. 
Disse ord er et eksempel på, hvorledes en tilknytning til Randers Sejlklub kan 
indebære livslange, gode minder fra sejladser og klubliv.-  Og så er brevet 
skrevet på fejlfrit dansk til trods for, at Anna og Elo de seneste ca. 60 år har 
været bosat i USA. 
Anna Poulsen er nu 93 år og har delt nogle af sine gode oplevelser med os. 

Takkebrev fra U.S.A. 
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 Standerhejsning den 30. april 2016. 

Af Per Christensen 
På månedens sidste dag den 30. April 
2016 blev Standerhejsning 2016 gen-
nemført med rigtig mange deltagere. 
Sejlsæson 2016 er nu for alvor skudt 
igang. Først var vi alle udenfor for at 
gennemføre selve standerhejsningen. 
Efter en indledende, højt motiverende 
tale fra Peter Ilsvard blev det tid til at 
sætte klubstanderen. Pludselig stod 
der en mand med en pistol. Nogle 
mente, det var James Bond. Ihvertfald 
havde han “License to Kill”, men den 
stammede fra en slagtervirksomhed. 
Pistolen var en signalpistol, og der lød 
en højt brag, som signalerede, at op-
halingen kunne begynde. De meget 
erfarne ophalere gennemførte opha-
lingen uden problemer, og et skud 
nummer to med signalpistolen marke-
rede, at klubstanderen var på plads. 
Nu vajer den over klubhuset indtil 
sæson2016 er slut, men det varer hel-
digvis længe. Så blev der sunget med 
stemningsfuld harmonika akkompag-
nement, og der blev råbt hurra for 
Randers Sejlklub. 
 
Herefter var der informationsmøde i 
Restaurant Sejlklubben, hvor en pro-
fessionel tjenerstab sørgede rigtig godt 
os før informationerne startede. Besty-
relsen og udvalgene sørgede for en 
veltilrettelagt og grundig gennemgang 
af en række emner og planlagte aktivi-
teter.  Læs mere på de feterfølgende 
sider. Der blev kraftigt opfordret til 
aktivt at deltage i klubaktiteterne og til 
at hjælpe med klubarbejdet. Vi er 
nødt til at løfte i flok og bidrage med 

de talenter, vi hver især besidder. 
 
“Vi sejler ikke i samme skib, men vi er 
alle i samme båd.” 
 
Ungdomsafdelingen smøgede straks 
ærmerne op og gik igang med klargø-
ring af deres mange både, som det ses 
på nederste billede til højre. Randers 
Sejlerskole har fået skolebåden FILUR 
i vandet, og snart kommer masten på, 
så den bliver klar. Der er indkøbt en 
båd mere til Randers Sejlerskole, så 
FILUR får snart en makker til at hjælpe 
med at imødekomme ønsket om at 
lære at sejle sikkert hos et højt antal 
deltagere i Randers Sejlerskole i sæ-
son 2016. Rigtig mange har  fået øjne-
ne op for betydningen af et aktivt fri-
tidsliv med mulighed for at møde an-
dre spændende mennesker og sejle 
mod fjerne horisonter. Det behøver 
ikke være en tur på oceanet. Sejlads 
på Randers Fjord og i de indre danske 
farvande kan give fantastiske oplevel-
ser. 
 
Klubstanderen blev sat, og sejlsæson 
2016 er igang. God vind. 
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Af Marianne Kristensen 
 
Bestyrelsens beretning: 
Den vigtigste opgave for bestyrelsen er at skabe gode rammer om vores herlige 
fritidsaktivitet - 
 at sejle. 
 
 
Vores vision er: 
• Det skal være rart at komme i Randers Sejlklub og på Havnen. 
• Vi tager godt imod nye medlemmer 
• Vi hjælper nye sejlere 
• Vi hjælper juniorsejlere 
• Vi skaber netværk og hjælper hinanden med at løse de praktiske opga-
ver. 
 
Vi vil også have at elever i Sejlerskolerne foruden at lære at sejle også lærer at 
holde vores grej i orden. 
Det er jo en del af at være en god sejler både af sikkerhedsmæssige årsager og 
for at holde omkostningerne nede.  De kan spørge de erfarne sejlere til råds og 
jeg er sikker på de erfarne sejlere her i klubben vil hjælpe. 
 
I bestyrelsen har vi arbejdet med organisering af bestyrelse og udvalg. 
Vi arbejder ud fra : Vi skal alle arbejde med det vi er gode til. 
Når vi hjælper hinanden er der ingen grænser for, hvad vi kan nå. 
 
Vi har arbejdet med: 
 
Vi har arbejdet med at organisere bestyrelse og udvalg. 
At få flere medlemmer involveret i vores udvalg og i de aktiviteter vi har. 
 
Det synes vi  er lykkedes ganske godt. 
 
Vi har fået gang i vores hjemmeside hvor Ronnie har gjort og gør et kæmpe 
arbejde. 
Henning bistår med Teknisk hjælp og det gælder også for Klokkebøjen. 
Henning har også været en stor støtte for mig med at sætte mig ind i forskellige 
ting i sejlklubben 
 

Informationsmøde den 30. april 2016. 
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Vi har fået nedsat et medieudvalg, som er et nyt udvalg, som har til opgave at 
berette om livets gang i Randers Sejlkub på vores hjemmeside, samt udgive 
Klokkebøjen. Vi vil i 2016 udgive Klokkebøjen 2 gange. 
Per og Erik sidder i dette udvalg. Niels Mygind, som også har været en del af 
udvalget, har solgt sin båd og er dermed trådt ud. Jeg er kontaktperson til me-
dieudvalget. 
Vi søger derfor et nyt medlem af medieudvalget – så hvis du brænder for at ar-
bejde med kommunikation , så kontakt mig efter dette møde og mød også Per 
og Erik. Per vil berette mere herfra. 
 
Vi har fået 11 medlemmer mere med i aktivitetsudvalget – medlemmer som 
gerne vil give en hånd med i det praktiske arbejde med maling, ukrudt , broer, 
værft osv. – kort sagt vedligehold af bygninger og havneområder. Vi har nu i alt 
20 RSK medlemmer i aktivitetsudvalget. 
Ivan er bestyrelsens kontaktperson til udvalget og han vil berette mere herfra. 
 
Vi har fået 5 nye instruktører  til sejlerskolen og vi har nu to skoleskibe -  Filur 
og en ny 806ér 
Vores Sejlerskole er blomstret kolossalt op med Peter ved roret og opbakning 
fra instruktørerne som alle gør et virkelig stort arbejde. 
Sejlerskolen har givet os mange nye medlemmer og nyt liv i klubben. 
Peter fortæller mere herom. 
Vi har fået Langå Sparekasse til at sponsorere et nyt sejl til Filur – det skal de 
have tak for. 
 
Vi har haft flere møder med Juniorafdelingen, som vi har skiftet navn på til Juni-
orsejlerskolen  
Marianne Yde har i flere år gjort et stort arbejde – nu har hun allieret sig med 
Tom, Maibrit således de er 3 forældre som tager sig af juniorsejlerskolen. 
Vi er så heldige at Niels har sagt ja til at være Rådgiver for Juniorsejlerskolen. 
Det er forældrene som har ansvaret for grejet er i forsvarligt stand og at det for-
bliver det i sejlsæsonnen. 
Forældre/instruktører kan spørge Niels om hjælp, når det er nødvendigt. 
Tommy er tilknyttet fra bestyrelsen som hjælp til Niels og forældre. 
Det er bestyrelsen ønske juniorsejlerskolen skal knyttes tættere til RSK – ja være 
en del af RSK. 
Så erfarne sejlere og Juniorsejlerskole, snak med hinanden og hjælp hinanden – 
så er der ingen grænser for hvad vi kan. 
Da Marianne er til konfirmation vil Tom fortælle om arbejdet med Junior sejler-
skolen. 
 
Vi har fået nyt Havneudvalg – Gert og Ivan 
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De er gået på opgaven med krum 
hals. 
Der er lavet et kæmpearbejde på værf-
tet med Gert som primus motor, og 
mange hjælpere fra aktivitetsudvalget 
med Thorkil som organisator. 
Ivan har påtaget sig det store arbejde 
med at være kasserer og holde styr på 
havnepladserne – og det er et stort 
arbejde. 
De gør det rigtig godt de to.. 
Ivan vil fortælle mere. 
 
I kapsejllads udvalget er det veteraner-
ne Jørn,  med Svend og Flemmig som 
dommere som står for  løjerne. 
Det har de gjort og gjort godt siden 
kong Ruders tid. 
Jørn vil berette noget herfra  
 
Tursejladsudvalg – det er Ivan som 
står for det udvalg. 
Ivan fortæller om planerne og organi-
sering af udvalget. 
Vi mangler en arbejdskraft mere til 
dette udvalg. Så efter mødet meld jer 
til mig. 
 
Bestyrelsen har en kontaktperson til 
hvert udvalg. 
Derved sikrer vi, at kommunikationen 
fungerer. 
 
Medlemsregistrering – det er Kai som 
tager sig af det, og Kaí har hjulpet mig 
rigtig meget, da jeg overtog opgaven 
som kasserer. 
 
 
Vi har fået ryddet op i alle vores papi-
rer i klubben og skabt orden på konto-
ret. 

Også haft inspirationsmøde med 
Dansk Sejlunion – vi fik indblik i hvad 
vi kan bruge DS til, rigtig godt. 
Vi har fået etableret trådløst netværk i 
klubhuset. 
 
Til sidst kan jeg fortælle vi er 259 
medlemmer lige nu. 
 
Jeg vil gerne sige tak til den øvrige del 
af bestyrelsen for en stor og meget 
engageret indsats 
Det er Peter – sejlerskolen 
Ivan, aktivitetsudvalg og Tursejllad-
sudvalg 
Tommy  - juniorsejlerskolen og prakti-
ker når der skal arbejdes med restau-
rant mm 
 
De gør ALLE EN STOR INDSATS. 
 
Ole – vores formand – er desværre 
sygemeldt. Ole forventer at møde op 
igen efter sommerferien i kampform. 
Det glæder vi os meget til. 
 
Hvis man gerne vil være en del af fæl-
lesskabet og skaffe et netværk er en 
rigtig god måde at give et nap med i et 
af udvalgene. 
Det betyder ikke man nødvendigvis 
skal arbejde mange timer – et par da-
ge  om året er også fint. 
Der bliver sørget for god forplejning 
og hygge under disse arbejdsdage.  
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Af Tom Mark 
 
Medlemsstatus 2016: 
11 medlemmer  -    4 nye der kommer og prøvesejler 
  
Intruktør status:                                                       
3 unge – Mark, Mikkel og Jens (1 i reserve hvis det kniber – Jonas) deltager 
alle på Dansk Sejlunions kurser løbende. 
  
Voksne på sidelinien:                                              
Niels Nielsen– står for udstyr. 
Peter Kops – tager sig lidt af alt det der foregår på land om torsdagen. 
Maj Britt – står for kaffe, kage og saftevand                                                                         
 
Forældre der hjælper med diverse. 
Dig selv – koordinator (evt. sammen med mig) 
  
Torsdags sejlads med de unge byder på:        
Glade, livlige børn der lærer lidt om at sejle, udvikler sig personligt, er gode til 
at hjælpe hinanden på tværs af alder og køn, får frisk luft og under god og kyn-
dig vejledning 

Informationsmøde: Juniorafdelingen 

Af Erik Schmidt Jensen 
Karen Frederiksen fra købmandsgruppen fortæller, at det igen er muligt at 
handle dagligvarer i Udbyhøj. Det er en yngre mand fra lokalområdet, der har 
lejet den tidligere butik på Færgevej 59 og nedsat sig som købmand. Foruden 
dagligvarer og brød vil der være mulighed for tips og lotto (Danske spil). Det 
er meningen at butikken skal være åben hele året. 
 
Fra Havnefogeden fortælles det, at en vaskemaskine og en tørretumbler vil 
blive opstillet i et lokale på havnen, - til brug for gæstesejlere, der skal benyt-
tes det samme betalingskort som til strøm.  
Rummet med grejudlån vil blive udviddet, i samarbejde med Naturpark Ran-
ders Fjord, og indeholde fiskegrej, undervandskikkerter, redningsveste osv. 
Døren vil blive låst med en kodelås, der kan åbnes med mobiltelefon. 

Udbyhøj Nord 
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Fotokonkurrence 
2016. 

 
 
Kære medlemmer. 
 
Vi er i gang med en 
spændende sejlsæson, og 
der venter masser af gode 
oplevelser for både juni-

orsejlere, sejlerskolen, kapsejlere, tursejlere og landkrab-
ber. Derfor er det vigtigt, at vi får taget billeder af de man-
ge gode begivenheder. 
 
Alle medlemmer kan deltage i årets fotokonkurrence, hvor 
vi ender med at kåre en vinder indenfor følgende kategori-
er: 
 

• Juniorsejlere. 
• Sejlerskolen. 
• Tursejladsudvalget. 
• Kapsejladsudvalget. 
• Klublivet i Randers Sejlklub. 
• Sjoveste foto. 

 
Dommerne vil primært lægge vægt på motiv og billed-
komposition, men billedets kvalitet (skarphed og opløs-
ning) vil indgå i vurderingen af, om billedet overhovedet 
kan deltage i konkurrencen. Det  hjælper desuden, hvis 
der følger en god historie med billedet. 
 
Billeder kan indtil 15. oktober 2016 sendes til 
per@perma.dk med emne ”Fotokonkurrence 2016”. 
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Kalender for 2. halvår 2016 

 August    

 10. 18:15 Aftensejlads Kapsejlere 

 13. Kommer  Alternativ kapsejlads! Alle 

 17. 18:15 Aftensejlads Kapsejlere 

 24. 18:15 Aftensejlads Kapsejlere 

 27. 10:00 Kanaløen rundt (Se opslag)  Alle 

 29. 18.30 Bestyrelsesmødes Bestyrelse 

 31 18.15 Aftensejlads Kapsejlere 

 September    

 07. 18:15 Aftensejlads Kapsejlere 

 14. 18:15 Aftensejlads Kapsejlere 

 19. 19:00 Kalendermøde Bestyr.+udvalg 

 21. 18:15 Aftensejlads Kapsejlere 

 24. 11:30 Mandetur Mænd 

 25.  Mandetur Mænd 
 26. 18.30 Bestyrelsesmøde Bestyrelse 
 28. 17.30 Aftensejlads/ Dorthe cup Kapsejlere 

 Oktober   

 17. 18.30 Bestyrelsesmøde Bestyrelse 

 26. 19:00 Standernedhaling Alle 

  19:15 Generalforsamling Alle 

 November   

 05. 19:00 Afriggerfest Alle 

 07. 18:30 Bestyrelsesmøde Bestyrelse 

 December   

 07. 19:00 Andespil Alle 

 31. 11:00-13:00 Gløgg og æbleskiver Alle 
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Husk årets sjoveste kapsejlads 

Alternativ kapsejlads lørdag, den 13. august 2016  
 
Start kl. 13.00 
Gebyr 20 kr. pr. pers. 
Skippermøde på terrassen ved Klubhuset kl.12.30, hvor bane oplyses. 
 
Efterfølgende er grillen klar ved værftet kl. 18.00. Drikkevarer og spisegrej 
medbringes.  
For at få dette arrangement afviklet på bedste måde, søges hjælpere, som be-
des henvende sig til Ivan Kristensen på tlf. 23 28 38 60.  Snarest muligt. 
 
Tilmelding senest fredag den 5.august 2016  
til Ivan Kristensen på tlf. 23 28 38 60 

Næste Klokkebøje udkommer i december 2016. Tidsfri-
sten for indlevering af indlæg hertil er den 15. november 
2016. Der må meget gerne indleveres materiale løbende 
gennem året. 
 
Billeder skal afleveres som særskilte filer og i den højeste 
opløsning, som du har dem i.Lav din historie/tekst i et 
dokument for sig. Brug ikke tid på opsætning. 
Send bidrag til per@perma.dk eller kontakt en fra redak-
tørgruppen herunder med dit ideoplæg. 
Send til Ronnie, hvis det skal på hjemmesiden. 

Bidrag til næste ”Klokkebøje” senest 15. november 2016. 

Erik Schmidt Jensen 2022 4973 esjt@mail.dk 

Kirsten V. Nielsen 5129 7876 kislasprivat@gmail.com 

Søren Weitemeyer 2533 1119 soren@weitemeyer.dk 

Per Christensen 2116 3666 per@perma.dk 

Hjemmesiden:   

Ronnie Andersen 2293 6383  ronnie.siegumfeldt@gmail.com 
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Marts  03.  kl. 19.00 Teoriaften i klubhuset 
  17.  kl. 19.00  Teoriaften i klubhuset 
April  07.  kl. 19.00 Teoriaften i klubhuset 
  16.  kl. 10.00  Klargøring af Filur 
  17.  kl. 10.00 Klargøring af Filur 
  22.   kl.10.00 Søsætning og rigning af Filur 
  23.  kl. 10.00 Søsætning og rigning af Filur 
  24.  kl. 10.00 Søsætning og rigning af Filur 
Maj  02.  kl. 17.45 Sejlerskolen starter 
Juni  06.  kl. Aftales Mandagsholdet sejler Filur til Udbyhøj 
  19.  kl. 10.00 Sommertur med Sejlerskolen 
  30.  kl. Aftales Torsdagsholdet sejler Filur til Randers 
  Der er ferie i ugerne 27, 28, 29 og 30. 
August 01.  kl. 17.45 Sejlerskolen starter efter ferien 
  02.  kl. Aftales Tirsdagsholdet sejler Filur til Udbyhøj 
  25.  kl. Aftales Onsdagsholdet sejler Filur til Randers 
  27.   kl. 10.00 Filur deltager i Kanaløen Rundt fra Uggelhu-
se 
     Besætning og instruktør vælges blandt inte-
     resserede. 
  19.  kl 17.45  Filur er i Randers 
September Uge 38 er sidste undervisningsuge 
  24.  kl. 10.00 Filur rigges af og klargøres til optagning 
  30.  kl. 19.00 Evaluering og fællesspisning i klubhuset 
Oktober 08.  kl. 10.00 Filur vinterklargøres 
  09.  kl. 10.00 Filur vinterklargøres 
 

Der er ingen undervisning på helligdage, medmindre andet aftales med in-
struktøren. 
 

2. års elever kan benytte Filur efter aftale med Peter Ilsvard 
 

Randers Sejlerskole en båd udover FILUR til sæsonen 2016. Hvordan båden 
skal anvendes og af hvem, er fastlagt i forbindelse med købet. Der har været 
tanker om et tredje år i Sejlerskolen, eventuelt et kapsejladsmodul! 

 
Leder af Sejlerskolen 

Peter Ilsvard, telefon 21631012 
E-mail: peter.ilsvard@gmail.com 

Kalender for Randers Sejlerskole 2016 
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Havneudvalget informerer. 

Af Ivan Mortensen 
Først vil jeg gerne sige tak for alle de frivillige som har meldt sig til at arbejde 
både på Værftet og til oprydning af vinterpladsen, I har gjort et fantastisk styk-
ke arbejde for klubben. 
Som de fleste ved har værftet trængt længe til at blive frisket op, og Gert har 
været Sjakbejds og styret det med hård hånd, og en masse kontakter så vi kun-
ne få alt vi har udbedret til meget fornuftige priser. Det har blandt andet resul-
teret i: 
• Nye brugte vinduer og dør (nye nøgler kan købes hos Gert) 
• Beklædningstræ indvendig i værftet 
• Brændeovn i værkstedet 
• Nye vandhaner på alle pladserne 
• Tryk vandhane ved Autocamperne. 
• Vinterpladsen er blevet ryddet for uvedkommende skidt og græsset på 

udenoms arealtet  slået. 
• Broerne er højtryk spulet for alger. 
Kommunen har også været med på banen- autocamper P er blevet renoveret, 
stolperne er blevet rettet og pladsen skrabet. 
Indestående på vores konto efter værftet er blevet vedligeholdt er 412.080 kr. 
 
Hvad kommer der til at ske: 
Kommunen har besluttet at de vil give og et bykort så vores gæster kan finde 
ind til byen , og på bagsiden håber vi på at vi kan få en info tavle. 
Der kommer bedre skiltning med henvisning til aflevering af kabys affald, må-
ske en ekstra container! 
 
Og nu skal I høre efter! Hvad vil vi gerne have hjælp til  
1. Hjælp med at holde havnen ren. 
2. spar på vandet, brug venligst pistoler 
3. er der noget som ikke er i orden –giv besked til Gert 
4. forslag til forbedringer send mig en mail 
5. Telefonliste som ligger i klubhuset hjælp til selvhjælp   
6. Når I har fået båden i vandt skal vinter pladsen se pæn og ryddet ud, ¨ 
7. ALLE  vinter pladser skal mærkes med pladsnr. 
8. Alle stativer skal være godkendte og ikke i træ. 
 
Frihavnskort blev uddelt til fremmødte. 
 

Vi ankommer ikke alle med det samme skib, men vi er alle i samme båd. 
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Af Ivan Mortensen 
Kapsejlads holdet ved at regler skal holdes og alt skal passe på en prik – derfor 
er der vel ikke nogen der undre sig over at selv temperaturen i pølsevandet 
skal der være kontrol på. Fik lige taget et par billeder af ”Pølsemesterne” som 
med tåre i øjnene skrællede løg og styrede temperaturen med nogle gamle 
varmerørs følere…. 
 
Se det kan man kalde dagen snap foto ! 
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13. august - Alternativ kapsejlads 
Alternativ kapsejllads er kapsejlads hvor alt som kan flyde har mulighed for at  
deltage. Det er dommeren som suverænt bestemmer hvordan sejladsen skal 
afvikles og hvad der skal til for at vinde. Der afsluttes ved ”værftet” med grill 
og hyggelige samvær. Sejlklubbens spillemænd sørger for den musikalske un-
derholdning. 

26. oktober kl. 19:00 - Standernedhaling og generalforsamling 
Der vil blive fremsendt yderligere information herom, herunder indkaldelsen 
til generalforsamlingen. Desuden vil information og indkaldelse være tilgæn-
gelig på hjemmesiden senest den 10. oktober. 

5.  november kl. 19:00 - Afriggerfest 
Der vil være mere information herom på hjemmesiden, når tiden nærmer sig, 
samt på opslagstavlen i klubhuset . 

7. december kl. 19:00 - Andespil 
Der vil være mere information herom på hjemmesiden når tiden nærmer sig, 
samt på opslagstavlen i klubhuset) 

31. december kl. 11:00 til 13:00 - Gløgg og æbleskiver 
Traditionen tro mødes vi i klubhuset den sidste dag i året og ønsker hinanden 
godt nytår.  

Har du disse aktiviteter i din kalender ? 

 

Randers Bådudstyr 
Toldbodgade 25 

8930 Randers NØ 
 

Tlf.: 21 17 40 82 



21 

Randers Sejlklub 

Restaurant Sejlklubben i Randers er en hyggelig restau-
rant, med lækker udsigt og første parket til vandet med fan-
tastisk udsigt fra alle borde og uniq udeserverings facilite-
ter  
 
Vores menukort består hovedsageligt af gode klassiske 
retter, inspireret af international køkkenkunst - kombineret 
med gode råvarer leveret frisk hver dag fra lokale leveran-
dører.  
 
Menukortet er varieret og skifter i sæsonerne.  
 
Vores populære skiftende tavleretter tilbyder både frokost 
og aften - på spændende nyheder  
 
Vi hjælper gerne med private arrangementer - med alt fra 
firmafester, barnedåb, konfirmationer, bryllup, receptioner, 
tema fester, bisættelser osv.  
 
Kontakt os for yderligere information på 86 41 84 95 
 
Adresse: Toldboldgade 14, 8930 Randers 
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Kr. Himmelfartstur til Mariager fjord. 

Af Keld Dalmose, "GALUGA" 
 
Torsdag den 5. maj blev det endelig 
sommer. Båden havde stået færdig 
under teltet i tre uger, men vejret ind-
bød ikke til at sætte den i vandet.  
Det var skønt endelig at sejle ud af 
byen i skjortærmer og gummibåden 
på slæb. Årets første sejlads gik mod 
Mariagerfjorden. 
Efter  passage af Boelsrev, bøjen var 
endnu ikke sat ud, måtte de korte buk-
ser findes frem. Ingen lange bukser  
den næste uge. Der var kun svag vind, 
hvilket resulterede i, at jeg kom 5 mi-
nutter for sent til Hadsundbroen. Det 
var bare ærgeligt - så må man vente 
en time. 
I Kongsdal mødtes jeg med Thorkil og 
Mille. Thorkil inviterede på aftens-
mad. Det var skønt bare at slænge sig 
og slikke sol, indtil man skulle sætte 
sig til bords kl. 18 00. Det var som at 
have egen Butler. 
Fredag morgen sejlede vi til Mariager 
for at mødes med Annette og Hanne, 
som skulle være ombord i weeken-
den. 
Det var nogle hyggelige dage med 
gåture og besøg i a' Portas gårdhave. 
Om aftenen grillede vi sammen med 
nogle lokale sejlere. 
Søndag aften forlod vi Mariager til 
fordel for Høllet, som jo er en frihavn. 
Mandag morgen pakkede vi rygsæk-
ken. Vi havde planlagt at gå Kielstrup 
Sø rundt. Det blev en stor naturople-
velse, som man sent vil glemme. Det 
kuperede skov terræn med nogle rigti-

ge gode udsigtspunkter. Vi var bl. a 
oppe på en platform i et stort træ. 
Heroppe blev vi enige om at fortælle, 
at det var os, der havde hængt alle 
bladene på træerne i år. Da vi sejlede 
hjemmefra var der næsten ingen, og 
vi kunne se hele vejen ind ad fjorden 
hvor mange, der sprang ud i løbet af 
dagen. 
Turen hjemover bød også på flere 
udfordringer, stejle skrænter og sum-
pet terræn, med en våd sok til følge. 
Om eftermiddagen var gummibåden 
en tur rundt i Høllet og en tur til Sti-
nes Minde havn. 
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Om aftenen blev der holdt kokke kur-
sus på grillpladsen. Thorkil skulle lære 
at lave mad, som vor mor gjorde. Det 
blev en rigtig hyggelig aften sammen 
med formanden for Høllets Bådlaug, 
som kunne fortælle historier om ste-
det. 
Tirsdag morgen, blev fokken sat i svag 
vind. Også fiskestangen kom i brug på 
turen til Hobro. Man kan blive helt 
afhængig  af, at solen står højt på him-
melen hver dag. 
Onsdag havde jeg besøg af mit barne-
barn, så det blev en meget aktiv dag. 
Om aftenen brugte vi Hobro Sejlklubs 
hus, hvor vi under spisningen kunne 
følge med i den lokale kapsejlads. 
Torsdag var den sidste sommerdag, 
der blev tilbragt i Kongsdal, så vi kun-
ne komme tidlig gennem Hadsund-
broen fredag morgen og op til Sejl-
klubbens pinsestævne i Øster - Hurup. 
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Flere billeder fra Galuga 
kaptajnens Kr. Himmel-
farts tur. 
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Pinsetur 2016 til Øster Hurup. 

Tekst: Kirsten V, Nielsen, ”Pjat” 
Billeder: Keld Dalmose, ”Galuga” 
 
Pinseturen i år gik, som sædvanlig til Øster Hurup. 7 både fra 
Randers Sejlklub vovede turen over havet til Ø. Hurup.  
Vejrmeldingen for pinsen lovede ikke for godt – derfor nok det 
forholdsvis lille antal deltagere. Fra dejlig sommervejr ændrede 
temperaturen sig pludselig til 10 grader – og lidt mindre om 
natten. Der var godt gang i varmeapparaterne rundt omkring. 
Trods kulde fik Ivan gang i grillen både lørdag og søndag. Bri-
an (havnefoged) havde 2 kuglegrill vi kunne låne og de blev 
tændt op lige uden for Fælleshuset, hvor vi indtog aftenmålti-
derne. 
I Fælleshuset var der ren hygge med sejlere fra Dronningborg, 
”43” og andre klubber både fra Ålborg og Mariagerfjorden. 
Mandag morgen blev havnen tømt ret tidlig, da der var lovet 
opfriskende vind ved middagstid. 
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Billeder fra 
Pinseturen 2016. 
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Støt vore sponsorer.
Har du ønske om at få dit firma repræsenteret på vor sponsortavle,

så kontakt Kai Jensen, tlf.: 8642 3493.

raNDErS SEJLKLUB
støt vores sponsorer, 

de støtter os ...

Afsender:
Randers Sejlklub
Toldbodgade 14
8930 Randers NØ

J. Ødums eftf.
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AUTOINDRETNING
40 53 60 88

Specialindretning af varevogne

 
RANDERS BÅDUDSTYR 

Toldbodgade 25, 8930 Randers 
21174082 – baadudstyr@live.dk 

B-Offset, Hornbæk


