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Efterårsgeneralforsamling 2008 

 Dagsorden: 
1. Valg af dirigent 
2. Valg af protokolfører 
3. Bestyrelsens beretning 
4. Beretning fra udvalgene 
5. Indkomne forslag 
6. Fastsættelse af kontingent for det kommende 

kalenderår 
7. Valg til bestyrelsen og to suppleanter for denne 
8. Valg af revisor og suppleant for denne 
9. Eventuelt 
 
På valg er Henrik Husum, Hanne Skaaning, Kai 
Jensen og Claus Overgaard. 
 
Forslag til generalforsamlingen skal være fremsendt 
til formanden:  
Henrik Husum, Løvstræde 2 B,  
8900 Randers C,  
senest 1 uge før generalforsamlingen. 

 
O

nsdag d. 29 oktober kl. 19.30 

Aftenens program: 
Kl. 18.00 er klubben vært ved en gang go’e gule ærter med 
  tilbehør (minus drikkevarer). Tilmelding til spisning 
  på tlf. 8641 8495 senest lørdag d. 25/10 
 
Kl. 19.00 Standernedhaling 
 
Kl. 19.30 Generalforsamling 
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Formanden orienterer 

De gule bøjer: 
Som mange sikkert har bemærket, har 
vi i 2008 manglet de gule bøjer fra 
Dansk Sejlunion på fjorden. Bøjerne 
er tidligere lagt ud af frivillige fra sejl-
klubberne og Randers Havn har vel-
villigt udlånt en arbejdsbåd med kran. 
Af forskellige årsager, bl. a. forsik-

ringsmæssige kan det ikke lade sig 
gøre mere, men Randers Havn vil 
godt påtage sig arbejdet som lønarbej-
de. 
 
Bolsrev bøjen: 
Bøjen har hidtil været udlagt og ser-
viceret af Randers Havn, idet Far-

Finn Terkelsen fra Tuborgfondet (som i øvrigt er gammel Randersdreng) 
overrækker Henrik Husum en check til betaling for optimistjollen 

Jollen blev straks døbt ”TUBBE” af juniorerne 
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vandsvæsenet for år tilbage har ment 
at bøjen ikkevar nødvendig for stor-
skibstrafikken, og derfor inddrog den i 
deres regi. Randers Havn men nu at 
det er på tide at den aftale ophører. Et 
af argumenterne er at alle lystbåde har 
GPS-navigation. 
 
Og så til noget mere glædeligt: Vi har 
en ungdomsafdeling, som der er rigtig 
godt gang i. efter sejlklubbens ansøg-
ning har Tuborgfondet doneret en ny 
optimistjolle. Randers Autoindretning 
har købt og foræret RSK en pæn brugt 
optimistjolle. De først anskaffede jol-
ler er ved at være nedslidte, så derfor 
har ungdomsafdelingen løbende brug 
for nyt materiel. Heldigvis kommer 
der flere og flere børn der gerne vil 
lære at sejle, ikke mindst på grund af 
de dygtige og pædagogiske trænere. 
 

Restaurationen: 
Som omtalt i sidste nr. af Klokkebøjen 
havde Pia, Malene og Dennis indgået 
en aftale om fremtidig partnerskab, 
men pr. 1/10 fortsætter Pia Klitte ale-
ne som restauratør, bl. a. med daglig 
hjælp fra sin kæreste og datter. 
 
Af tekniske årsager er det ikke muligt 
at bringe udvalgsberetningerne fra 
forårsgeneralforsamlingen i bladet. De 
medlemmer der ønsker at læse dem 
bedes henvende sig til bestyrelsen. 
 
Afriggerfest: 
Husk at tilmelde sig inden d. 27/10 til 
Pia. Se annoncen på side 7. Lad os 
afslutte sæson 2008 ved at møde op  
og få en god afriggerfest. 
 
   Med sejlerhilsen 

I anledning af min 
overtagelse af 

restaurationen, 
inviterer jeg til reception 
fredag d. 17/10 kl. 14-18 

  Venlig hilsen  
 Pia 
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Menu til afriggerfesten. 
 

Velkomstdrink 
Kold kogt laks på sprød salatbund med sauce verte 
 

Helstegt tyndstegsfilet med sauce bearnaise, timianstegte gulerødder, ærter francai-
se og ½  grilltomat samt 
pom. Risollés. 
 

Islagkage 
 

Natmad: Hotdogs m. tilbehør 

De tre første bådes skippere: Nr.1 Niels Nielsen, nr. 2 Jørn Hornemann og nr. 3 Lars Maaetoft 
sammen med Dennis Ipsen 

IPSEN-CUP 2008 
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AFRIGGERFEST 2008 
 

Lørdag d. 1/11 kl. 19.00 
 

Velkomstdrink, 

3 retters menu, 

Natmad 

Inkl. Vin, øl, vand mellem kl. 19 og 21 

Pris kr.: 315,- 

Tilmelding senest d. 27/10 til Pia, tlf.: 8641 8495 

spiller op til dans 
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Bifrosts sommerferie-tur gik til Orkney-øerne 
nord for Scotland. Det er en meget stor natur-
oplevelse, og næsten ingen turister. Derfor 
vakte denne norske båd også berettiget opsigt 
da den kom i havn i Kirkwall. Historien er at 
ejeren havde været i Canada og indspille en 
musikvideo, hvori kisten indgik som rekvisit, og 

han ville bare gerne have den med hjem til 
Norge.  Det eneste sted han kunne anbringe 
den ombord var på fordækket. Den lokale avis 
bragte historien efter at Coast Garden havde 
kontrolleret kisten og sejlerens identitet. 
   VH. Søren / Bifrost 

Fotokonkurrence 

Fra Jens Sølvstrøm modtog Klokkebøjen fra 
hans tur i sommer: 
Så er middagsmaden sikret i flere dage. En 8 Kg 
tun fanget i Nordatlanten  

Klokkebøjen har i år modtaget flere billeder 
end bladet plejer. Det har været svært at 
udpege en vinder, men komiteen præmierer 
de to store billeder med en flaske god rødvin 
til hver.  
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Da bådene Abelone og Hobbitten, på deres færd til 
Stockholm, gennemsejlede Gøta Kanalen, skete føl-
gende: 
Ved den dobbelte kammersluse ’Godhøgen’ var man 
på forhånd blevet adviseret om at de to vidt berømte 
og sagnomspundne fartøjer ville ankomme med deres 
berygtede besætninger, for gennemslusning. Da en 
sådan fornem pssage ikke er hverdagskost, blev vi, 
med fortsæt af slusemesteren, for en kort stund tilba-
geholdt, grundet et kraftigt ønske, fra hans side, om en 
gruppefotografereing sammen med ham, hans familie 
og de to hærdede skippere, med henblik på forstørrel-
se af billedet til ophængning i slusemesterens embeds-
bolig, i stadsstuen over sofaen, som et evigt minde om 
den store begivenhedsrige slusning. Vi lod os lidt 
modvilligt overtale. 
 

På billedet ses, med høj hat, selveste slusemesteren, 
Vatten Gennemstrøm. Yderst tv. med rød hue, hans 
svigerfar fhv. overpramdrager Snorre Trækson. Th. for 
slusemesteren ses hons kone Pramma. Helt th. i brun 
vest, en gransonkel, fhv. overbrovagtmester Vippur 
Opson. Foran står de to børn Gøta og Elva. Nederst th. 
familiens hund der lyder navnet ”Tuk-Tuk-Pjat” op-
kaldt efter to både der engang var sejlet forbi. Abelo-
nes lidt aldrende og noget trætte skipper ses siddende 
på hunden. Stående mellem slusemesteren og svigerfa-
deren ses undertegnede. 
Vi beder til, fra vor side, at den højtærede bedømmel-
seskommision vil se med velvillighed og milde øjne 
på at det indsendte materiale kan godtages, i håbet 
om en placering helst blandt de 73 bedste. 
Med de allerbedste venligste hilsener fra Hobbitten 
       Søren Weitemeyer 
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    Det mest nødvendige ekstraudstyr 
til en sejlbåd: Nathue til spilkoppen 
 
Skipper, vi er i havn! 
Begge indsendt af Birthe, Luna 
 
Arne Bülow nåede ikke at dukke sig 
ved en bomning, så han blev udstyret 
med en sikkerhedshjelm 
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Som i IPSENCUPPEN var det også ”Hurtig Carlos” med Niels Nielsen ved roret der blev nr. 1 

ONSDAGSSEJLADS 

 Nr. 2 Olivia   Nr. 6 Salsa 
 Nr. 3 Ekko, DBL   Nr. 7 Luna 
 Nr. 4 Lady L   Nr. 8 Maice 
 Nr. 5 Nemo   Nr. 9 Papillon 
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Juniortur til Grenå 
 
Juniorerne havde en kanontur til Grenå. 
 
Klokkebøjen venter på historien bag 
billederne. 
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Sejlerskolen til redningsøvelse. 
 
Onsdag d. 3. oktober var sejlerskolen inviteret til redningsøvelse på hjemme-
værnskutteren ”Hercules”. Det blev en meget informativ og hyggelig aften. 

Skibschef Kennet Kristen-
sen bød velkommen og 
fortalte lidt om hvad vi 
ville få at se. 
Bl. a. forskellige former 
for metoder om hvordan 
man i dag redder nød-
stedte op af vandet. 

Besætningsmedlem Hans Jacob Vestergaard trak i sin tørdragt og hoppede i 
vandet. Først viste man et redskab til at redde forliste sejlere op af vandet. Det 
hedder JASONS CRADLE og så ud til at være forholdsvis nemt at bruge. 
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Senere stillede Claus Christiansen sin Baviria til rådighed for en demonstration 
af hvordan vi kan redde en forulykket ved at hejse ham op ved hjælp af storfal-
det. Det var meget hårdt arbejde for Claus, 

Til slut inviterede besætningen til et hyggeligt kaffebord nede i MESSEN.  
Der blev fortalt mange gode historier om livet marinehjæmmeværnet.  
Tro dem eller ej! 
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Navn: Samlet placering: 
Anders Kops 2 

Mikkel Sørensen 5 

Rasmus R. O. Harboe 1 

Jens Sølvsten 3 

Kasper Steendahl 4 

Navn: Samlet placering: 
Kasper Steendahl 3 

Rasmus R. O. Harboe 5 

Mikkel Sørensen 1 

Emma Berg Briese 4 

Anders Kops 2 

Navn: Samlet placering: 
Philip Madsen  3 

Karoline Hviid 2 

Mathias Sørensen 1 

Hjalte K. Larsen 4 

Mie Kops 5 

Randersmesterskaber 
i Optimist– og ZOOM8  joller 

Optimist: 
 6-10 år. 

Resultatliste i de tre klasser: 

ZOOM8 

Optimist: 
11-15 år. 
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Mikkels mor havde bagt 
en meget flot kage, hvor 
dekorationen selvfølgelig 
to meget nøjagtige teg-
ninger af de to jolletyper 
der blev sejlet i. 

Det var så flot og 
stille vejer, at da den 

første start gik vare-
de det 5 minutter 
inden første jolle  

passerede startlinien  
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som er besætningen bag Randers Bå-
dene SøFinans og Soling DEN-126 
Frank Lavrsen, Jacob Andersen og 
Carsten Moesgaard med flere. Her er 
lidt udpluk fra vore sejladser i år. 
 
Efter lidt forårs træning i Kaløvig med 
vor Norske sparringspartner i Solingen 
gik turen den 18 april sydpå mod Ba-
laton søen i Ungarn hvor årets Europa-
mesterskab 
 
EM i Soling  
 blev afviklet i dagene fra den 20 til 
26 april. Sejladserne blev afviklet i let 
mellem luft. 
Det blev til en 10. plads samlet, 
med disse placeringer 11,5,7,8,12,9,9 
 
Omega Cup 
På vejen hjem fra Ungarn, kørte vi 
forbi Chiemsee i Tyskland til Omega 
Cup, som i år også var VM for masters 
(rorsmand over 50år samlet besætning 
120år) det vare dog et par år før Ran-
ders besætningen bliver ”Masters”.  
Det var ingen vind på søen de første 
par dage, men så på 3. dagen fik vi 
afviklet 3 sejladser 21, 1, 6. Sidste dag 
var der igen ingen vind, og vi besluttet 
at pakke sammen og køre den lange 
vej hjem, vi forventede ikke flere sej-
ladser og absolut ikke 3 den dag, men 
det skulle vise sig at de fik dem, så vi 
blev noterede for 3 DNS (ikke starte-
de) og endte som nr.21 samlet ud af 
29. 
  

Dansk klassemesterskab i Soling i 
skive den 10-11 Maj 
Sejladserne blev afviklet i meget let 
luft, lørdag lykkedes kun at få gen-
nemført en enkelt sejlads. Om sønda-
gen blev der sejlet fire sejladser. Ran-
ders båden var i front med 2,1,2,1,2 
foran den Norske båd med Preben 
Asbjørnrød og hans gaster, Richard 
Fikse og Hans Jørgen Husum 
1,3,1,4,1 men efter en ikke annonce-
rede fratrækker var vi a point med 6 
og Nordmændene løb med første 
pladsen, men reglen om flest første-
pladser. (Nordmændene sikrede sig 
tre førstepladser, mod to til Randers 
mandskabet). På tredjepladsen kom 
en svensk båd med Jonas Berntsson 
(svensk mester i H-båd,Starbåd og 
Express), Mattias Heiding og Anders 
Moberg. 
 

FYN CUP 

fredag d. 29/5 kl. 14.00 som var sidste 
start for kølbåde på Fyn-Cup i SøFi-
nans.  
Starten til årets sejlads rundt Fyn blev 
skudt i gang med en lænse-start og gik 
turen mod Lillebælt. Kort før Fænø-
kalv måtte spileren ned, kryds ned 
mod Svendborg, efter en del sejlskift i 
varierende vindstyrker, vi nåede vi til 
Svendborgsund hvor vinden droppede 
fra 11 M/S til ca. 1 M/S.  
Der var mange både og ingen vind, 
og modstrøm det gav nogle utrolige 

Kapsejlads sæsonen startede tidligt i år for 
densailingteam.dk  
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tumult sener under broen.  
På trods af god navigation og et godt 
overblik, var det umuligt, at undgå 
kollision med en Dufour 365 som 
ikke overholdte styrbord reglen under 
broen. Med et bøjet septer og et 
smadret bovspryd, forsatte turen mod 
Thurø Rev..... med godt mod! Kort 
efter Storebæltsbroen kunne spileren 
sættes og med en god læns, gik SøFi-
nans i mål, i Bogense Kl. 12.10 lørdag 
som nr 4 på korrigeret tid, en Farr 40 
vant løbet. Besætningen bestod af: 
Frank Lavrsen - Jacob Andersen - 
Bram Soethoudt - Jos Soethoudt - Per-
nille Dyrholm - Bjarne Alhøj - Niels 
Andersen - Finn Bager 

 
 
 

Svensk Soling Mesterskab  
 
Svenskmesterskab i Soling blev sejlet 
på Tjørn 14-15 juni  i 4-14 m/s 
Sejladserne blev afviklet indenskærs i 
meget skiftende vindretninger og til 
tider skæve baner. Der var 10 både til 
start hvor af 7 var svenske. Der blev 
afviklet 8 sejladser. Feltet var delt i to, 
vores træningspartner NOR 128 og os 
selv DEN 126 var skiftevis 1. og 2., 
Men NOR 128 med Preben Asbjorn-
rød løber med sejren foran Randers 
båden DEN 126. 
 
Volvo City Sailing 2008 20-21 juni i 
KDY Tuborghavn. 
Randers sejleren og bilforhandler Jens 
Nielsen fra Pedersen & Nielsen Volvo 
Randers, havde inviterede os til at 
deltage i Volvo City Sailing 2008 
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Lørdag var der lodtrækning og vi skul-
le først sejle i 2-3 start, vi havde lidt 
tid til at se på hvordan de andre hold 
håndterede bådene, – en blandet op-
levelse! Men pludselig var det vor tur, 
Det blev til én 2. og én 1. plads i ind-
ledende runde og vi var videre til se-
mifinalen. 
Semifinalen som blev sejlet om efter-
middagen. I semifinalen var det de tre 
bedste både ud af de 6 semifinale 
deltagende, der gik videre til finalen 
mod ter andre semifinalister. 
På trods af at have lavet en god start, 
var vi anden båd ved topmærket, og 
med en god løber rundede vi bund-
mærket som første båd, vi holdte den 
føring hele vejen i mål, og var dermed 
videre til finalen.  

Efter en lidt skidt finalestart ved læ 
mærke, var vi låst, således at vi ikke 
kunne vende efter eget ønske, og der-
med ikke havde mulighed for, at sejle 
efter den taktik som var lagt fra start. 
Ved første topmærke lå vi nr. 2 ca. 
200 meter efter nr. 1, som havde væ-
ret ude på styrbord side af banen, net-
op der hvor vi gerne ville have været. 
Afstanden til den hurtige et'er var ble-
vet for stor, og da toppen blev revet af 
fokken på sidste opkryds, var opgaven 
om at bevare en 2. plads, et kort øje-
blik ved at mislykkedes – dette skete 
heldigvis ikke, vi med at blive nr. 
2.  Besætningen bestod af: Frank Lavr-
sen - Jacob Andersen - Poul Andrea-
sen. 
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Norsk mesterskab i Soling 15-16-17 
august 
 
23 både var til start hvor af 2 var Dan-
ske en Svensk og en Ester og en Fin-
ne, der blev afviklet 6 sejladser. Ran-
ders båden lage ud men en 2, og 3, 
men efter en ødelagt strat i 3. sejlads, 
hvor NOR 133 Med Pål Christoffersen 
fik et ”blackout” da han fandt ud af at 
han ikke kunne stå det læ start mærke 
oppe, vendte han over på bagbord 
hvor der absolut ikke var plads. Vi 
havde en kollision og ved rundt på 
bagbord og måtte bag om hele feltet, 
og formåede ikke at sejle os højere op 
end en 11. plads. På en bane som var 
favoriserede med stor bagbord fordel 
under land. 
Fjere sejlads havde vi ikke rigtigt fået 
rystet sygen på plads og leverede en 6 
plads. Søndag var forholdende mere 
som vi gerne vil have dem uden for-
del for de lokal kendte. Vi lukked med 
en 2,1. 
 
NOR 128 med Preben Asbjornrød 
løber med sejren foran NOR-147 og 
1. point ned til os DEN 126 det var 
dog også enden på Skandinavien So-
ling Gold Cup, er de samlede resulta-
ter fra de nordiske Soling klasseme-
sterskaber. Her måte vi i år vige plad-
sen til vor trænings partner NOR 128 
og vi løbe hjem med de lidt mindre 
pokaler som anden plads giver. NOR-
124 som en sikker nr. 3. 
 
 

 
 

Watski 2star 2008 
 
  
Efter en god krydsstart, hvor vi kom 
godt af sted foran de øvrige konkur-
renter i 2. start. Drejede vind gradvist 
mere mod vest og aftog, det blev efter-
hånden til en foranfortværs hvor vi 
manglede en Code-0 i den lette luft. 
Da vi nåede sydkosten vest for Anholt 
forsvandt vinden helt, og de sidste 5 
nm til målstregen tog omkring 3 timer 
som vi nåede 00:08 lørdag nat. På det 
tidspunkt startede de første både igen 
efter 3 timers pitstop i ny østlig vind. 
Vi besluttede at de 3 timer uden vind 
før vores pitstop var umulig at hente, 
derfor valgte vi at sejle direkte til Ran-
ders. Vi kommer dog stærktigen til 
næste år. 
 
 
Soling VM 2008 11-18 september 
VM 2008 blev i år afholdt Italien, Tos-
cana hvor den lille bjergby Scarli-
no stod for festlighederne og sejlad-
serne i den ny byggede Scarlino mari-
na. Lad os sige det med det samme, 
Slovenern Antončič vant med Argenti-
nerne Warburg på anden pladsen og 
Busch på 3 pladsen. Der var 42 delta-
ger, og vi var klar over at vi skulle 
have heldet og alt vort talent med os, 
for at blive i top 15. men vi måtte 
pænt nøjes med en 21 plads samlet. 
Vi syntes aldrig rigtigt vi fandt vor 
bedste rytme frem, vi lavede mange 
fejl og var bestemt ikke heldige ude 
på banen.  
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Når det hele nu er overstået for denne 
sæson, sider man med følelsen af at 
det var mange fantastiske oplevelser 

og en god sejler sæson som var alle 
pengene værd, i skulle prøve det. 
   Frank Lavrsen 

Solen står op over Anholt. Indsendt af Jens Sølvstrøm 
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Prøvesejlads 

Lørdag i Randersugen arrangerede RSK prøvesejlads for interesserede og 
inden morede juniorerne sig med at få en badetur i havnen 

 
Der kom dog senere gæster og sejlklubben fik nogle nye medlemmer 



Støt vores sponsorer. 
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