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Kontakt til Randers Sejlklub 

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

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

Kasserer: 
Bent Schmidt Jensen  2068 8247 
Middelboevej 1, 8960 Randers SØ 
E-mail: bentschmidt@jensen.mail.dk 
 
 

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

Sekretær / Seniorsejlerskolen: 
Poul Larsen   4198 4787 
E-mail: pml.puff@gmail.com 
 
 

Ole Thomsen    3025 7003 
E-mail: oleaarup@gmail.com 
 
 

Suppleanter: 
Steen Trustrup 
Tommy Jensen 
 
    

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   8643 6212 
Mobil tlf.:    2825 2212 
Bent Schmidt Jensen  (se under kasserer) 
 
 

Dommere: 
Flemming Bjerring 
Svend Nielsen   8641 9012 
 
 

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 
Ole Thomsen   3025 7003 
 
 

Klubmåler: 
Leif Rasmussen   8643 9131 
 
 

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

Instruktører: 
Peter Kops   4080 6388 
Thore Bansch    2012 5634 
Jens Sølvsten   2388 8837 
Jonas Sørensen    2360 6647 
 
 

Sponsorater 
Bent Schmidt Jensen  8642 5692 
Middelboevej 1, 8960 Randers SØ 
E-mail: bentschmidt@jensen.mail.dk 
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Så skal vi til det igen ! 
Her er det CINDY LOU, 
der skal have mast på. 

 
Foto: Per Christensen, 2012 

Yacht Flag 
Yachtflag med påsyet YF + 
stjerne kan nu købes i klubhu-
set fra den 1. august 2012. 
 

Størrelse / priser:   
41 x 80  kr.  185,00   
65 x 125  kr.  275,00   
79 x 150  kr.  310,00 
 

RSK stander  
Købes i klublokalet i forbin-
delse med kapsejladserne ons-
dag aften. 
 

Pris kr. 50,00 
 

Nøglekort til klublokale. 
Henvendelse til:   
Børge Kristensen 
Tlf  50420206 
eller 
Flemming Christiansen 
Tlf  60764588 
 
 

Pris kr. 25,00 
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Foråret lader vente på sig – i skriven-
de stund er der frostgrader, sne og 
hård østenvind der forhindrer  
os i at udøve vort kæreste arbejde 
med at klargøre vore både  på land-
pladsen.  
 
Vejret til trods sejlede 
”TUK” (Thorkil`s Nordship 32) ud af 
fjorden med kurs mod Norge med 
bådens nye ejer.  Der er stadig is på 
fjorden, hvorfor de fik et lift da ”Jens 
Ove” skulle ud  af fjorden for  at korri-
gerer placeringen af lysbøjen ved 
”Møllegrunden” .  Efter ca. 4 timer var 
de i åbent farvand med kurs mod Sta-
vanger. 
 
Vinteren er gået med først andespil i 
december 2012, derefter tog Søren 
”Bifrost” os med  på rejse til Orknye 
og Shetlandsøerne, en stor oplevelse. 
Tak til Søren.   
 
Senere bustur til bådudstillingen i 
Fredericia med efterfølgende spisning 
på Bredballe Kro – ikke så ringe end-
da. 
 
Sluttelig bød Ivan og Søren velkom-
men til ”Mad til Søs” –  Det er efter-
hånden et most med dette arrange-
ment. Alle (med undtagelse af piger-
ne) blev  beskæftiget under kyndig 
vejledning af Søren. 
Menuen er beskrevet andet sted, men 
altså hvor var det lækkert.  Tak til 
Ivan og Søren. 
 

 
 
 
KDY har planlagt deres sommertogt til 
Randers Fjord den 8. – 9. juli 2013. 
Der kommer 28 kølbåde der med be-
sætning tæller ca. 75 sejlere.  Vi ar-
bejder på at få fokus på denne begi-
venhed fra den lokale presse samt TV. 
Det er virkelig en mulighed for løfte 
interessen for sejlsport med dette be-
søg. 
Efter besøget  i Randers sejles til Mari-
ager Fjord. 
 
Nu ser vi frem til forårets komme og 
klubbens standerhejsning den 27. 
april 2013.    
 
 

Bestyrelsen 

Bestyrelsen informerer. 
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Generalforsamling den 24. oktober 2012. 

Spisning: Klubben var vært ved en 
gang skipperlabskovs samt en øl/vand 
Senere fik alle snitter og kaffe. 
 
Standernedhaling kl. 19:00 ved Jørn 
Hornemann og Svend Nielsen 
 
50 medlemmer deltog i generalfor-
samlingen. 
 
1. Forslag til dirigent 
 Valg: Lars Brøndum 
 
2. Forslag til protokolfører 
Valg: Ole Uglsøe  
 
3. Bestyrelsens beretning 
 
Ved : formand Henning Andersen 
 
Siden sidste generalforsamling har vi 
mistet 3 medlemmer. Det er: 
 
• Kirsten Overgård 
• Svend Henry Nielsen 
• Lauritz Hansen 
 
Lauritz har vi ikke set meget til de 
seneste år, men tidtigere var han me-
get aktiv i klubben. I en årrække var 
Lauritz Hansen klubbens kasserer og 
kortvarigt formand i 1977 – 78.  
I sin tid som bestyrelsesmedlem yde-
de han en stor indsats for Randers 
Sejlklub. Lauritz var bl.a. med til at 
indkøbe skolebåden ”Filur”, som den 
dag i dag er et godt aktiv for klubben.   
1 minuts stilhed til minde for de 3 
mistede medlemmer 

Randers Sejlklub 135 år 
I juni måned i år rundede Randers 
Sejlklub 135 år. 
135 år er normalt ikke noget der fej-
res. Det er blot for at minde, om at 
Randers Sejlklub er en af landets æld-
ste klubber med en lang og traditions-
rig historie og alligevel åben for den 
fornyelse, der skal til for at være med 
tiden.  
 
Seniorsejlerskolen 
Efter en mager sæson 2011 i Senior-
sejlerskolen er skuden nu vendt i 
2012. Der er endda venteliste langt 
frem i tiden. 
Seniorsejlerskolen er et vigtigt aktiv 
for klubben. Udover at uddanne køl-
bådssejlere er sejlerskolen med til at 
sikre en kontinuerlig medlemstilgang 
til Randers Sejlklub. 
”Filur” har nu fået udskiftet motoren 
og øvrigt grej, der gør den er klar til at 
modtage eleverne til den kommende 
sæson. 
 
Juniorafdelingen 
Det er nu 12 år siden at juniorafdelin-
gen startede med et hold unge, der 
gerne ville lære at beherske en opti-
mistjolle. Siden er der tilkøbt adskilli-
ge andre joller og udstyr. Det betyder, 
at vi i dag kan sige at juniorafdelingen 
er fuldt ekviperet. 
Vi er nu langt fremme med at få Ran-
ders Sejlklub godkendt som 
”Ungdomsvenlig Sejlklub”, og der 
arbejdes videre på opgaven i 2013.  
Det er meget positivt, at der er 
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”ældre” juniorer har gennemgået in-
struktøruddannelsen og som derfor er 
med til at sikre en fortsat god udvik-
ling i Randers Sejlklubs juniorafde-
ling. 
 
 Havneoverenskomst  
Samarbejdet med ”Fjorden” om en ny 
tidssvarende overenskomst blev i for-
året  2012 afsluttet med et tilfredsstil-
lende resultat for alle parter. 
Der blev i aftalen præciseret, at Hav-
neudvalget varetager alle opgaver 
vedrørende bådejernes vand- og land-
pladser, installationer på broer og 
landpladser. Herunder værftsbygnin-
gen, container, mastekran m.m. Hav-
neudvalget varetager alle indtægter 
såvel som udgifter herved. 

De opkrævede havnepenge fra gæste-
sejlere tilgår ligeledes havneudvalgets 
kasse. 
Det er i aftalen noteret, at en evt. tvist 
havneudvalget imellem skal løses ved 
at bådejerne skal spørges. 
 
Aktiviteter  
Vinterens aktiviteter med andespil, 
gløgg og æbleskiver i Klubhuset blev 
en god afslutning på året 2011i Ran-
ders Sejlklub. Medlemmerne kvittere-
de med godt fremmøde.  
 
2012 startede med besøg hos 
”Randers Bådudstyr” og senere besøg 
på Varmeværket ”VERDO”. Det var 
en spændende oplevelse og ikke 
mindst super beværtning.   



7 

Randers Sejlklub 

Alle pladser ved Mad ”til SØS” i klub-
huset var besatte. Her tilrettelagde 
Ivan slagets gang. Keld Dalmose og 
Søren ”Bifrost” var her de kreative 
instruktører. Resultatet blev godkendt 
med bravur af dommerpanelet. 
 
Pinseturen til Øster Hurup blev en 
succes. Ikke mindst fordi vejret viste 
sig fra den pæne side.   
Lørdag eftermiddag tændte Ivan op i 
grillen, og det blev starten til en rigtig 
god aften, hvor var samlet ca. 50 del-
tagere omkring langbordet, og her 
blev der diskuteret ivrigt helt til mid-
nat.   
  
Turen i september til Udbyhøjs nye 
lystbådehavn blev lidt amputeret på 
grund af de mange andre aktiviteter 
der i forvejen var på havnen. Der blev 
dog grillet og festet for et mindre antal 
Randers Sejlere. 
 
Randersugen forløb godt og i et flot 
sommervejr. Speciel havnedagen om 
lørdage blev en god reklame for Ran-
ders Sejlklub. Seniorsejlerskolen og 
juniorafdelingen havde ”åben båd” 
hvor ikke mindst juniorerne havde 
mange besøgende. En overgang var 
jollebroen fyldt med unge der gerne 
prøve jollesejlads. 
 
 
Kapsejladser 
På grund af manglende tilslutning til 
kapsejladserne er de nu reduceret til 
kun at omfatte aftensejladser. Her i 
2012 blev gennemført 14 onsdagssej-
ladser i meget skiftende vejr. 
 

Medlemstal 
I en tid hvor foreninger og ikke mindst 
sejlklubber har det svært, ser vi her i 
Randers Sejlklub, at antallet af med-
lemmer har stabiliseret sig med et 
medlemsantal på 249. Medlemmerne 
er fordelt på 214 aktive, 35 passive. 
Af de 249 er der 24 medlemmer un-
der 20 år. 
 
 
Uddeling af nåle – 25 år 
Bent Drachmann 
Keld Dalmose 
Karl Due 
Dennis Nielsen 
 
Uddeling af plaketter 
Der er desværre ikke indberettet posi-
tioner for sæson 2012  
 
Uddeling af pokaler 
 
Uno-pokalen til Kai Jensen 
For et mangeårigt stor arbejde som 
kasserer og senest som ”bogholder” 
for klubben. Et helt unikt og godt ar-
bejde – tak til Kai. 
 
Bea-pokalen til Per Christensen 
Som klokkebøje redaktør holder Per 
os alle orienteret om stort og småt. Et 
stort og flot stykke arbejde gennem nu 
mange år. En stor tak til Per. 
   
Spilkoppen til ”Dino” 
I år uddeles spilkoppen for en helt 
unik sejlads ved en aftenmatch med 
en ”lånt Skipper” – besætningen 
”glemte” at bjærge spileren, hvorefter 
båden gik op i sivene – det ret gik 
stærkt men var et flot syn. 
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4. Beretning fra udvalgene 
 
Medieudvalget: 
Per Christensen: Vil gerne have at 
flere sender nogle artikler/billeder ind, 
selv om Klokkebøjen nu 
Kun udkommer 2 gange årlig. 
Vil gerne gøre hjemmesiden mere 
levende, og vil holde kurser med de 
som skal kan gå ind og tilføje 
på hjemmesiden. 
 
Fotokonkurrence vinder : 
Tursejlads    Søren Weitemeyer 
Klubliv          Pjat  Lars Brøndum 
Sejlerskoler  Filur  (skipper skræk) 
 
Havneudvalget 
Ved Ib Andersen (Karl Due var på 
ferie.): Miljøplan for affald, da havne-
udvalget kun står for vandpladser, og 
mener derfor, at kommunen skal stå 
for landpladserne. 
Miljøplanen skal være på plads feb. 
2013. 
Der er for øjeblikket 24 medlemmer 
på venteliste til fast bådplads. 
Har haft store udgifter til el og vand 
på T broen og petroliumsbroen. 
Forventer ingen større investeringer i 
2013 ud over renovering af jol-
lebroen. 
 
Kapsejladsudvalget 
Jørgen Hornemann : Der har været for 
ringe interesse omkring hav kapsej-
lads, har aflyst mange sejladser grun-
det for ringe tilslutning, men kan se, at 
det er galt i alle klubber. 
Det er som Jørgen siger for dårligt. 
Prøver igen til næste år. 
   

Tursejladsudvalget 
Ingen Fremmødte. 
 
Onsdagsklubben 
Jørgen Hornemann: Henstiller til alle 
at slutter op om vinterens arrange-
menter. 
 
 Takker Helle Bjørn og Flemming 
Christiansen for det arbejde de ligger i 
onsdagsklubben. 
 
Aktivitetsudvalget 
Thorkild Møller Hansen : Udvalget 
har malet døre /  T bro el og vand /
klargøring 
af grilpladsen. 
Sender liste rundt til de, som mangler 
at melde sig til afriggerfest. 
 
Juniorafdelingen 
Niels Nielsen : Der er i øjeblikket 20 
medlemmer hvoraf de 15 er super 
aktive. 
Der skal køres 4 nye instruktør i stil-
ling. 
Formand  Brian Nonboe er stop-
pet ,vil nu prøve andre gøremål med 
sine børn, 
og Niels tager en pause det næste år. 
Har fået 2 nye Joller Kaj og Bøje for 
11.000,- kr. som er meget billigt, da 
de har en værdi på ca. 50.000,- kr.    
Alt grej ok. 
Glæder sig til at jollebroen bliver la-
vet. 
 
Seniorsejlerskolen 
Poul Larsen : Har i år været en succes 
for både instruktør og elever. 
Har lige haft afslutning med elever, og 
havde en rigtig god aften, de har alle 
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givet positive tilbagemeldinger om at 
være taget godt imod her i klubben. 
Der har været 3 hold med 4 elever på 
hvert hold. 
Næste år er der et hold mere, så end-
nu en gang må Poul bede alle om at 
tænke over, om de ikke kan bidrage 
med en hjælpende hånd, for at få det 
hele op 
at stå. De skal bruge 4 instruktør me-
re. Poul bad, de som kunne tænke sig 
at hjælpe,  
om at komme forbi ham og skrive sig 
på sedlen. 
Der er venteliste til 2014 = 3 stk. 
Opfordring til alle: Da vi mangler in-
struktører, så snyd ikke jer selv for den 
dejlige oplevelse at 
 være sammen med så gode elever, 

5. Budget for 2013 og fastsættelse af 
kontingent for det kommende kalen-
derår. 
Bent Smidt. : Fremlagde budget for 
2013, alle var meget tilfredse, så in-
gen indvendinger. 
Ingen kontingentforhøjelse. 
  
6. Valg til bestyrelsen og to supplean-
ter for denne 
Bent Schmidt Jensen genopstiller:    
Genvalgt 
Thorkil Møller Hansen genopstiller:   
Genvalgt 
Henning Andersen genopstiller ikke 
 
Generalforsamlingen foreslår 
 
Ole Thomsen: Valgt 
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Bestyrelsen forslår følgende som sup-
pleanter: 
 Tommy Jensen   Valgt 
 Sten Trustrup      Valgt 
 
 
7. Valg af revisor og suppleant herfor 
Forslag: Lars Brøndum, suppleant: 
Karl Due  Genvalgt 
 
 
8. Indkomne forslag 
 
Ingen. 
 
 
9. Eventuelt 
 
Erik Poulsen giver Poul Larsen ros for 
sit store arbejde i seniorsejlerskolen, 
og skaffe elever fra navagitionskurser. 
 
Afslutning 
 
Henning Andersen : 
 
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. 
 
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 …. 
 
Bent Schmidt overrækker Henning 
Andersen et par flasker vin, med tak 
for det 
store arbejde han har lagt i klubben 
som formand. 
 
 
På bestyrelsens vegne, 
 

Ole Uglsøe Christensen 
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Standerhejsning og informationsmøde 27. april 2013. 

Standerhejsning – Informationsmøde 
Lørdag den 27. april 2013 klokken  10:00 

 
DAGSORDEN 
• Standerhejsning 
• Kaffe og rundstykker 
• Fremlæggelse af det reviderede regnskab 
• Juniorafdelingen 
• Seniorsejlerskolen 
• Tursejlads til Øster Hurup og Bønnerup 
• Kapsejladser  

 
Vel  mødt ! 

SENIORSEJLERSKOLEN MANGLER INSTRUKTØRER 
 
Der er stor tilstrømning til klubbens sejlerskole, men vi mangler 
instruktører. Få en god oplevelse med undervisning til kommende sejlere,  
der ønsker at bruge sejlads som en kommende hobby. 
 
Se nu f. eks. disse to 
stakkels piger, der 
gerne vil lære at 
sejle. 
 
Hvem kan hjælpe ? 
  
Kontakt Poul Larsen, 
Tlf. 41984787  
 
 
Foto:  
Bent Schmidt Jensen 
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Mad til søs - opskrifter fra 13. marts 2013. 

Retten var Lammetunge med fennikel-salat  og Forårslagkage til dessert  op-
skriften er beregnet til 20 personer men den er nem at reducere . 
  
20 Letsaltede lammetunger 
4 løg 
4 gulerødder 
4 toppe af fennikel 
lidt salt og peber  
Det hele koges i ca 45 min. 
Tungerne flåes og skæres i fine skiver 
   
Tilbehør:  Små nye gulerødder med top og nye kartofler 
Gulerøderne koges ca. 10 min 
Kartoflerne ca. 15 min. 
  
Salat af fennikel og granatæbler 
4 friske fennikel 
4 granaræbler 
Fenniklen deles i ½ og stokken fjernes ,skær fenneiklen i så tynde skiver som 
mulig 
Granatæblerne halveres og kernerne slåes ud med en ske eller lignende. 
Det hele blandes og er klar. 
  
Ryge-ost creme 
2 bægre rygeost 
2 bægre flødeost naturel 
ca 2 dl. ymer 
3-4 lime ( kun saften ) 
5-10 dråber flydende sødemiddel 
Det hele røres sammen til en glas og cremet konsisten, lad det hvile ca. ½ 
time og juster evt. med lidt lime og salt. 
  
Sovs 
250 gr smør 
250 gr mel  
1 flaske hvidvin 
½ L. piskefløde 
Revet peberrod 
Salt og peber 
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kogevandet fra tungerne. 
Smelt smørret og tilsæt melet bag det godt igennem og tilsæt hvidvinen og 
piskefløden, juster sovsens tykkelse med kogevandet og smag til med peber-
rod og salt og peber 
   
Forårs-lagkage 
  
8 marengsbunde 
2 L. piskefløde 
200 gr. karamelsovs 
6 tsk fulde nescafe 
Chokoladeflager 
Piskefløden piskes, nescafen rør ud i lidt varmt vand og tilsættes karamelsov-
sen, det hele blandes med flødeskummen. Der smørres et pænt tykt lag ud på  
4 marengsbunde, de 4 andre lægges ovenpå og det hele pyntes med chokola-
deflager. 
  
Det hele garneres med godt med rødvin og godt humør 
Vh. Søren 

Redaktøren takker for de mange gode bidrag til denne udgave. 
Frist for bidrag til næste nummer af Klokkebøjen er  
fredag den 20. SEPTEMBER 2013, klokken 18.00. 

(redaktøren er i udlandet fra 28. sep. til 17. okt.) 
Bidrag til hjemmesiden kan sendes løbende til per@perma.dk 

Fotos skal altid være den højeste opløsning, du har taget dem i.  
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Der er igen fuld fart over vore dygtige 
elever på sejlerskolen. Vores nye 
bådsmand var helt vild med at komme 
i gang så han sende mail rundt til 
mønstring d. 16 marts. Men vinter 
vejret kom i vejen. 
Men så er det da godt vi har vores 
klubhus, der har været info aftner om-
kring knob søkort osv. 
Og god hygge, det er altid dejlig at se 
hinanden igen. 
( jeg har en stor bøn til klubben med-
lemmer, jeg har sagt det før og siger 
det igen. Der må være en Instruktør 
der kan hjælpe på skolebåden kun en 
sæson så tror jeg det løser sig. Det er 
da dejlig at se Filur stævne ud på fjor-
den med glade elever om bord ) 
Og en stor tak til Lars (Pjat) fordi han 
kunne afsæt en aften og komme og 
fortælle om klubben og alt omkring 
Filur. 
Jeg vil ønske mine elever en god sæ-
son, og HUSK så at møj vejr er også 
sejler vejr. 
 
Poul 

Seniorsejlerskolen 2013 
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Marts  
7. kl. 19.00 Teoriaften 1 i klubhuset  
21. kl. 19.00 Teoriaften 2 i klubhuset  
 
April  
11. kl. 19.00 Teoriaften 3 i klubhuset  
13,14 kl. 10.00 Klargøring af ”Filur”  
23. kl. 10.00 Søsætning og rigning af ”Filur”  
27. kl. 10.00 Standerhejsning / informationsmøde  
29. kl. 17.45 Opstart af sejlerskolen 
 
Maj 
27. kl. 17.45 Filur ligger i Udbyhøj  
 
Juni 
27. kl. 17.45 Torsdagsholdet sejler ”Filur” til Randers 
 
Uge 28-29-30-31: Ingen sejlads 
 
August 
05. kl. 17.45 Opstart efter ferie—”Filur” bliver i Randers. 
17.  Regatta 
Uge 39 er sidste undervisningsuge 
 
Oktober 
04. kl. 19.00 Evaluering / Fællesspisning   
12,13  kl. 10.00 ”Filur” afrigges og tages op vinterklargøres 
30. kl. 19.00 Standernedhaling / Generalforsamling 
 
December 
31. kl. 11.00 –13.00 Gløgg og æbleskiver i klubhuset  
   
Der er ingen undervisning på helligdage medmindre andet aftales med instruk-
tøren. Der vil også være muligheder for at sejle med andre sejlere fra 
klubben. Se endvidere aktiviteterne i klubkalenderen. 
Weekendtur 6 - 7. juli: Vi sejler i ”Filur” og/eller anden båd, alt efter 
hvor mange der ønsker at deltage. Mere information herom gives senere. 

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

Program for Seniorsejlerskolen 2013 
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Februar 
19. kl. 18.30 Bestyrelsesmøde Bestyrelse 
27. kl. 19.00 En rejse til Orkney / Shetland  Alle 
 
Marts  
02. kl. 08.30 Tur til bådudstilling i Frederi-

cia 
Alle 

13.  kl. 18.00 Mad til ”søs” Alle 
 
April 
02. kl. 18.30 Bestyrelsesmøde Bestyrelse 
17. kl. 19.00 Møde med udvalgene Best. og ud-

valg 
27. kl. 10.00 Standerhejsning  Alle 
27. kl. 10.30 Informationsmøde Alle 
 
Maj 
08. kl. 17.00  Skippermøde / Aftensejlads Kapsejlere 
18. -20. Pinsestævne Øster-Hurup Tursejlere 
22. kl. 18.15 Aftensejlads Kapsejlere 
29. kl. 18.15 Aftensejlads Kapsejlere 
 
Juni 
05. kl. 18.15 Aftensejlads Kapsejlere 
11. kl. 18.30 Bestyrelsesmøde Bestyrelse 
12. kl. 18.15 Aftensejlads Kapsejlere 
19. kl. 18.15 Aftensejlads Kapsejlere 
26. kl. 18.15  Aftensejlads Kapsejlere 
 
Juli 
  Ingen planlagte aktiviteter.  

Klubkalender 2013. 
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August 
7. kl. 18.15 Aftensejlads Kapsejlere 
14. kl. 18.15 Aftensejlads Kapsejlere 
17. kl. 11.00 -

13.00   
Åben "båd" senior- og ung-
domsafdelingen 

Alle 

21. kl. 18.15 Aftensejlads Kapsejlere 
28. kl. 18.15 Aftensejlads Kapsejlere 
31.  Tursejlads - Bønnerup Tursejlere 
 
September 
01.  Tursejlads - Bønnerup Tursejlere 
04. kl. 18.15 Aftensejlads Kapsejlere 
10. kl. 18.30 Bestyrelsesmøde Bestyrelse 
11. kl. 18.15 Aftensejlads Kapsejlere 
17. kl. 19.00 Kalendermøde Best. og ud-

valg 
18. kl. 18.15 Aftensejlads Kapsejlere 
25. kl. 18.15 Aftensejlads Kapsejlere 
 
Oktober 
05.—06. Mandetur Mænd 
30. kl. 19.00 Generalforsamling / stander-

nedhaling 
Alle 

 
November 
02. kl. 19.00 Afriggerfest Alle 
12. kl. 18.30 Bestyrelsesmøde Bestyrelse 
 
December 
04. kl. 19.00 Andespil Alle 
31. Kl. 11.00 -

13.00 
Gløgg og æbleskiver  Alle 

Klubkalender 2013. 
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Januar 
31.  Sejler hygge i klubhuset. 
Februar 
28.  Sejler hygge i klubhuset. 
Marts  
21.  Sejler hygge i klubhuset. 
 
April  
20.  Joller vask og klargøring. 
 
Maj 
02.  Første sejle aften. 
09.  Sejle aften (hvis der er ønske der om) 
16., 23., 
30 

 Sejle aften. 

 
Juni 
06., 13  Sejle aften 
15.  Lørdags tur ud af fjorden 
20.  Sejle aften 
 
August 
15., 22.  Sejle aften 
23. - 25.  Weekendtur ud på havet  
29.  Sejle aften  
 
September 
5.  Sejle aften  
12.  Sejle aften  
19.  Sejle aften  
21.  Klubmesterskab  
26.  Sejle aften  
 
Oktober 
 Mulighed for lørdags sejlads i oktober, hvis det er ok vejr. 
26.  Jolle sammen pakning  
 
November 
28.  Sejler hygge i klubhuset 

Kalender for Juniorafdelingen 2013 
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Boganmeldelse— nyt til skibsbiblioteket. 

Piratfisk og palmesus. 

Udkommer 06. maj 2013 på forlaget FRYDENLUND  
www.frydenlund.dk  / kr. 299,- 
 
For Annie og Steen Larsen var der ingen tvivl; de skulle bruge deres tredje alder 
om bord på sejlbåden Larsine, og de skulle hele verden rundt. 
De stævnede ud fra den lille tyrkiske havneby Finike en forårsdag i 2001 og 
først 10 år senere – i 2011 – afsluttede de sejladsen. 
I Piratfisk og palmesus fortæller Annie Larsen om turens første tre år, der gik fra 
Tyrkiet over Trinidad til Tahiti. 
Det er som det tykkeste og mest fristende rejsekatalog, som understreger, at 
drømmene sagtens kan blive til virkelighed! 
 
Selvfølgelig er der også afsavn – 
efter venner, børn og 
børnebørn. Men som Annie Lar-
sen fortæller: 
»Vi ved, at nogle skuffes og så-
res, og andre irriteres ved 
vores rejseliv. Alligevel holder vi 
fast – efter mere end 60 
års lykkeligt liv sammen i Dan-
mark må vi kunne tildeles 
en anden frihed«. 
Og glæderne ved sejlerlivet op-
vejer i høj grad manglerne: 
»Vi finder det forunderligt at væ-
re arbejdsfrie, at møde 
hele verden, at opleve de frem-
mede kulturer og endelig at 
blive modtaget af så mange nye, 
kærlige og hjælpsomme 
mennesker, der lever under helt 
andre livsvilkår. Alt dette 
bliver givet os i vor tredje alder«. 
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Randers Sejlklubs Jubilæumsprotokol. 

Redaktionen har modtaget  følgende tekst samt billederne på side 21: 
 

Snart sejler klubbens stander også rundt i Grækenland. Den hænger på en cartrer 30 
bygget i Polen 1978 med navnet s/y Astarte. Øverste billede er et kik ud over havne-
bugten i Kilada på Peleponnes tommeltot. Her er en tørhavn hvor ca 350  både over-
vintrer. Her er både fra en stor del af Europa også fire danske.  
Bådene er fra 27 fod og opefter. De fleste fra 35 til 45 fod, men også nogle mastodon-
ter på 100 fod eller mere. Nederste billede er  min båd. 
Vil Du hilse murerKnud, jørgensejlmager, de to slagtere og per (i vingsen) 
 
venlig hilsen 
Kurt Sørensen (SY Amadeus) 

 
og god sommer til alle i klubben 

 I forbindelse med sejlklubbens 75 års 
jubilæum i 1952 bad bestyrelsen Knud 
Gottlob Holleufer om at udfærdige en 
protokol over klubbens historie. Holleufer 
var en fremragende amatørmaler ved si-
den af sit professionelle arbejde som inge-
niør på togfabrikken Scandia. I samarbej-
de med en bogbinder blev der fremstillet 
en protokol i fornem udførelse. De store 
sider brugte han til at beskrive klubbens 
historie og derudover blev teksten dekore-
ret med små vignetter med motiver fra 
Randers fjord. Teksten er skrevet med en 
meget flot håndskrift og må have taget 
meget lang tid at fremstille. 
For at sikre protokollen, har den i mange 
år været opbevaret på lokalhistorisk arkiv 
i Kulturhuset. 
Indtil for 10 år siden var det muligt at 
finde en person der kunne skrive næsten 
lige som Knud Holleufer, men nu har det 
ikke kunnet lade sig gøre mere. Men med 
hjælp af den moderne teknik er det så 

muligt stadig at videreføre protokollen.  
I efteråret 2012 bad sejlklubbens bestyrel-
se Ole B. Kristensen og Aksel Thorsen om 
at undersøge om det var muligt at digitali-
sere protokollen, så den kunne overføres 
til vores hjemmeside. Med hjælp fra Lars 
Gardum Andersen, B-offset, hvor Klokke-
bøjen bliver trykt er det lykkedes. Når vi 
er færdige med opgaven vil siderne blive 
printet ud hos Karina Ditlev, Skilte De-
sign. De printede sider vil blive sat i pro-
tokollen, for Knud Holleufer var i sin tid 
så forudseende, at der er rigeligt med 
blanke sider at tage af.      
Ved hjælp af den nye teknik er det muligt 
at få billeder med, så i skrivende stund er 
vi ved at sortere de billeder, der har været 
bragt i Klokkebøjen. 
Vi regner med at kunne præsentere det 
færdige resultat til generalforsamlingen i 
oktober. 
                Venlig hilsen 
               OBK & ATHO. 

Sejlerhilsen fra Kurt Sørensen, SY Amadeus. 



21 

Randers Sejlklub 



22 

Randers Sejlklub 

Sejl i flotille med andre børnefamilier. 

Mange der sejler med børn oplever, at 
de begynder at kede sig. De savner 
legekammerater og aktiviteter. Krab-
bejagt kan hurtigt blive gammel, selv 
for de yngste. 
 
Dansk Sejlunion syntes det er synd - 
synd for børnene, synd for forældre-
ne, og ikke mindst synd for sejladsens 
fremtid. Jo sjovere børnene har det, jo 
mere ivrige er de for at komme ud og 
sejle. Og det gør også forældrene gla-
de (og når alle er glade så er sejlads jo 
en fornøjelse!). 
 
Sejl med på børneflotille 
Her er så chancen for, at gøre dine 
børn ekstra glade for at sejle. Dansk 
Sejlunion arrangere en børnflotille-
sejlads her til sommer. Vi har fundet 
en førerbåd som sejler med egen 
børn. Turen starter i Helsingør, går 
ned gennem Øresund, videre over det 
Sydfynske, op gennem Lillebælt, nord 
om Sjælland og tilbage til Helsingør. 
Alt sammen i ferieugerne. Der er mu-
lighed for at sejle med hele vejen eller 
hoppe på/af undervejs. Vores 
”andemor” har lovet at koordinere 
nogle aktiviteter undervejs. 
 
Havnene byder børnene velkomne 
Foreningen af Lystbådhavne i Dan-
mark (FLID), har også lovet at havne-
ne vil gøre deres bedste, for at flotille-
bådene ligger samlet i havnene. Hav-
nene vil også arrangere nogle fælles-
aktiviteter såsom: snobrødsbagning, 
skattejagt, fællessang ved bål osv. 
Skal din familie med? 

Nu mangler vi bare ”ællingerne” som 
sejler med vores ”andemor”. Det hele 
er ganske gratis. Dine børn får andre 
børn at lege/sejle med, og forældrene 
får mulighed for at slappe mere af, når 
børnene er optaget. Fire både har alle-
rede meldt sig.  
 
Hvis I skal med på børneflotillen, skal 
I skrive til carsten@sejlsport.dk. 
 
Børneflotille bør være enhver børnefa-
milies interesse, da børn syntes det er 
meget sjovere hvis der er andre børn. 
Vores flotiller for voksen giver sejlere 
som måske finder det åben hav lidt 
udfordrende en chance for at komme 
længere væk. 
Svenske Krydsserklub sender 35 flotil-
ler afsted hver år og de er meget efter-
tragte.  Vi vil også gerne starte denne 
tradition her i DK, så en hvilken som 
helst hjælp i kan give os til at sprede 
ordet vil blive værdsat. 
 
På forhånd tak, og hvis der er spørgs-
mål, da venligst ring. 
Med venlig hilsen/Regards, 
  
Carsten Breuning 
Tursejler konsulent 
Dansk Sejlunion 
 
E-mail: carsten@sejlsport.dk 
Mobil: +45 20216019 
Web: www.sejlsport.dk  
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Kongelig Dansk Yachtklub be-
søger Randers og Mariager 
Fjord 
  
KDY har i år valgt, at lægge 
klubbens sommertur til de to 
smukke fjorde. Turen starter i 
Randers den 9. juli, hvor de ca. 
30 tilsejlende fartøjer med en 
samlet besætning på 75 perso-
ner, vil lægge til ved Dronning 
Kajen. Med stor hjælp fra Ran-
ders Havn og Randers Sejlklub 
har vi sammensat et program, 
hvor vi skal besøge Regnskoven 
samt en guidet byvandring i 
den gamle bydel. 

Efter Randers sejler eskadren 
videre til Hadsund, Hobro og 
slutter turen af i Mariager. I alle 
de byer vi besøger er der lagt et 
program, så besætninger får en 
oplevelse af byernes kultur og 
seværdigheder. 
 
Der skal lyde en stor tak til Ran-
ders Havn, Randers Sejlklub, 
Hadsund Sejlklub, Hobro Sejl-
klub og Mariager Sejlklub for 
deres hjælp ved planlægningen 
af sommerturen. 

KDY Sommertur 2013. 

MarinaGuide.DK 

MarinaGuide.dk er en ny elek-
tronisk havneguide, som tilby-
der sejlerne en flot oversigt 
over de danske havne.  
 
Under sloganet ''Sejl & Se'' vi-
ses havnene og de muligheder, 
gæsterne har for oplevelser, når 
de har fortøjret.  
 
 

Portalen tilbyder som en af de 
eneste en altid opdateret kalen-
der med udgangspunkt i den 
enkelte havn og viser eksem-
pelvis havnefester, festivaler, 
koncerter, udstillinger og andet, 
der kan være interessant for sej-
lere. 
Husk at bruge MarinaGuide.dk 
når du skal planlægge din sejl-
tur. 
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CCL LABEL
CCL Label A/S
Tjærbyvej 90, DK- 8900 Randers
Tlf.: +45 87108710
www.ccllabel.dk

RANDERSBÅDUDSTYR 

Bogensevej 2  –  8940 Randers SV  –  Tlf 21174082 

Baadudstyr@live.dk  –  www.randersbaadudstyr.dk 
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