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Kontakt til Randers Sejlklub 

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

Bestyrelse 
Formand:  
Henning Andersen  8642 0605 
Gørtlervej 52, 8920 Randers NV 
E-mail: henning@iogh.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: 
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: 
Peter Kops   8643 6941 
Niels Nielsen   8640 8427 
E-mail: niel@itj.dk 
 
 
 

Sponsorater 
Bent Schmidt Jensen  2068 8247 
Middelboevej 1, 8960 Randers SØ 
E-mail: bentschmidt@jensen.mail.dk 
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Magnus i Tera jolle. 

 
Foto: Ungdomsafdelingen 

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 
Henning Andersen 
Tlf  23491022 
E-mail:henning@iogh.dk 
 

Pris kr. 25,00 
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Sejlsæsonen 2012 nærmer sig sin af-
slutning og bådene er på vej til land-
pladserne.  Vejrmæssigt bød sejlsæso-
nen på lidt af en blandet fornøjelse. 
Rigeligt med blæst og regn forhindre-
de dog ikke gode sejloplevelser.  
 
I foråret blev klubbens første informa-
tionsmøde afholdt. Arrangementet 
blev godt modtaget, og det var glæde-
ligt at se den store tilslutning. En jour-
nalist fra Amtsavisen var mødt op for 
at omtale vores ungdomsafdeling. Det 
blev desværre ikke til meget denne 
gang, men det blev lovet, at avisen 
ville besøge klubben på et senere tids-
punkt. 
 
Vejrguderne var ikke rigtig med os 
ved den planlagte forårssejlads til Ma-
riager Fjord så sejladsen måtte des-
værre aflyses. Derimod var pinseturen 
til Øster Hurup en succes. Vejret var 
perfekt, og der var mange deltagende 
både. Ivan havde som sædvanlig 
tændt op i den store grill og dermed 
dannet basis for hyggeligt samvær.  
 
Efter en mager 2011 sæson for senior-
sejlerskolen, er skuden nu vendt. 
2012 blev et godt år for sejlerskolen, 
så ”Filur” fik sejlet en del. Som det ser 
ud nu, er alle elevpladser i 2013 be-
sat, sågar er nogle skrevet på venteli-
ste til 2014. 
   
Havnedagen, den sidste lørdag i Ran-
dersugen, var i år en positiv overra-
skelse. Vejret var perfekt og ”Filur” 

var på sejlads med deltagere der øn-
skede at vide mere om sejlerskolen. 
På jollebroen var der kø af unge, der 
ønskede at få en prøvetur i en af vores 
joller. Der var aktivitet i lystbådehav-
nen hele dagen, og om aftenen deltog 
flere både i lysregattaen, som dermed 
bidrog til en flot afslutning på  
Randersugen. 
 
Som bekendt er december-udgaven af 
Klokkebøjen sløjfet, derfor udkommer 
næste Klokkebøje ikke før til foråret. 
Aktiviteterne for 2013 er derfor allere-
de planlagt og publiceret i denne ud-
gave af Klokkebøjen. 
  
Til generalforsamlingen uddeles der 
som sædvanlig plaketter for de både, 
der har været længst Nord-Syd-Øst-
Vest. For at du kan komme med i be-
tragtning, skal din yderste position og 
destination i denne sæson sendes til 
undertegnede senest den 15. oktober. 
 
På gensyn onsdag den 24. oktober til 
generalforsamling. 
 
Med venlig hilsen 
Henning Andersen 

Formanden informerer. 
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Generalforsamling 2012 

 
Dagsorden: 
1. Valg af dirigent 
2. Valg af protokolfører 
3. Bestyrelsens beretning 
4. Beretning fra udvalgene 
5. Budget for 2013 og fastsættelse af kontingent for 
 det kommende kalenderår. 
6. Valg til bestyrelsen og to suppleanter for  
    denne. 
7. Valg af revisor og suppleant for denne. 
8. Indkomne forslag. 
9. Eventuelt. 
 
På valg er Henning Andersen , Thorkil Møller Han-
sen og Bent Schmidt Jensen. 
Henning Andersen ønsker ikke genvalg. 
 
Forslag til generalforsamlingen skal være fremsendt 
til formanden:  
Henning Andersen 
Gørtlervej 52 
8920 Randers NV,  senest 1 uge før generalforsam-
lingen. 
 
Medlemskontingent for 2012 skal være betalt. 
 

Velmødt. 

 
O

nsdag d. 24 oktober kl. 19.00 

Aftenens program 
 

Kl. 18.00  er klubben vært ved en let middag med tilbehør.   
  (en øl eller vand er inkluderet).  
  Tilmelding til spisning på tlf. 8641 8495 senest mandag  
  d. 22. oktober 2012. 
Kl. 19.00 Standernedhaling. 
Kl. 19.15 Generalforsamling. 

  Klubben er vært  med snitter og kaffe som  serveres under 
  generalforsamlingen. 
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Randers sejlklub 135 år. 

 
Som en af Danmarks ældste sejlklubber rundede Randers Sejlklub i juni 135 år. 
Fortsat en meget aktiv klub, hvor man har forstået at udvikle klublivet i pagt 
med tiden. 
 
  Vor gamle klub – vi vor stander hejser 
  ved siden af Danmarks det skønne flag 
  la’r tanken gå på de lange rejser 
  tilbage – og mindes så mangen en dag. 
 
Forlængst afdøde æresmedlem i Randers Sejlklub, Emil Olsen, som har forfattet 
mange sange til klubbens arrangementer, skrev disse verslinier som indledning 
til en hyldestsang til Randers Sejlklub, da klubben blev 75 år. Ved en 135-års 
mærkerunding kan vi godt med rette tage denne sang frem, for klubbens nuvæ-
rende medlemmer har hver især, som det var tilfældet dengang, mange gode 
minder fra såvel sejlture som fra samvær med gode kammerater i klubben.  
 
For 10 år siden var det naturligt at markere klubbens jubilæum for fulde sejl. 
135 år er ikke helt så ’rundt’, men til gengæld er det naturligt at glæde sig over, 
at Randers Sejlklub fortsat er på en god kurs. Kapsejladser, klubhus, seniorsej-
lerskole, juniorafdeling, vinterarrangementer, ’Klokkebøjen’ – og frem for alt en 
bestyrelse med en stor kreds af trofaste medlemmer, som gang på gang yder en 
indsats, når klubben kalder: Det er kendetegnende for Randers Sejlklub, og det 
lover godt for sejladsen frem mod næste mærkerunding. 
 
Emil Olsens sang slutter som følger: 
 
  Så styr da kursen mod fremtids dage, 
  men lad kun minderne dukke op, 
  så vi med ære fra nok kan flage 
  og sætte standeren højt i top. 
 
 
Ole B. Kristensen 



7 

Randers Sejlklub 

Lauritz Hansen in memoriam. 

Et tidligere markant bestyrelses-
medlem, Lauritz Hansen, i en år-
række klubbens kasserer, men som 
også kortvarigt (1977-78) varetog 
formandsposten i Randers Sejl-
klub, er gået definitivt fra borde.  
 
Lauritz Hansen har i de senere år 
ikke vist sig meget i klubben og 
ved havnen, men han har i sin tid 
som bestyrelsesmedlem ydet en 
stor indsats for Randers Sejlklub. 
Lauritz var blandt initiativtagerne 
til købet i 1973 af skolebåden 
’Filur’ – en anskaffelse, som den 
dag i dag er et virkelig godt aktiv 

for klubben, og som i årenes løb 
har givet mange nye sejlere de 
grundliggende kundskaber til at 
kunne tumle en båd. 
 
Lauritz Hansen var i de erhvervs-
aktive år overingeniør i ELRO, og 
sideløbende hermed havde han i 
en årrække sæde i byrådet i Ran-
ders. 
Æret være Lauritz Hansens minde. 
 
Randers Sejlklub 

Sponsorannonce. 
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Bøje udlagt ved BOELS REV 16 MAJ 2012 

Af Kirsten V. & Lars B. Nielsen, PJAT. 
 
 
Det er nu igen blevet lidt mere sikkert 
at passere Boels Rev. 
  
Randers Sejlklub udlagde en stor gul 
bøje på den position, hvor Boels Rev 
kosten lå, før den blev sparet væk til 
fare for den kystnære sejlads.  
Den officielle status for bøjen er, efter 
konsultation med Dansk Sejlunion, en 
udlagt kapsejladsbøje. Bøjen blev 
udlagt på vej til det noget reducerede 
fælles arrangement på Mariager Fjord 
i forb.m.  Kr.Himmelfartsdag. Den 
blev sammen med et 30 kg. ringanker 
og 12 m. kæde forsvarligt surret  

om bord på NOCTURNE ( Ivan og 
Ester ).  
 
Ved ankomst til den nøjagtige pos. for 
den tidligere Boels Rev kost, blev den 
droppet under skærpet  
overvågning og check på kortplotter 
af PJAT ( Kirsten og Lars ). På bøjen er 
med stor skrift skrevet BOELS REV og 
RSK. Der opfordres til, at I lige 
checker, at positionen stadig er rigtig, 
hver gang I passerer den.  
 
Den næste store opgave bliver så at 
finde ud af, hvordan vi får den inddra-
get for vinteren. 
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Pinsetur til ØSTER HURUP 26-28 MAJ 2012 

Af Per Christensen, FREE 
 
Pinsen 2012 bød på et fantastisk sej-
lervejr, og den planlagte tursejlads til 
Øster Hurup blev gennemført med 
stor tilslutning fra medlemmerne. 
Vinden og søen viste sig fra de bedste 
sider, og gav en rolig og stabil sejlads 
i næste fladt vand. Alle kunne være 
med, så det var også en god tilvæn-
ningstur for de lidt mere forsigtige 
sejlere. 

Det gode vejr havde lokket andre 
klubber ud på vandet, så havnen i 
Øster Hurup var helt fyldt op. Der var 
masser af liv og glade dage i havnen, 
og byen var også velbesøgt fra landsi-
den. Selv stranden lige nord for hav-
nen blev taget i brug både til badning 
og solbadning. 
Nyd billedet fra PJAT herunder og på 
de næste par sider som et minde om 
en rigtig god tursejlads. 

Sponsorannonce. 
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Mange deltog   -    og hyggede den første aften ……. 
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og hyggede den næste aften …….  indtil det gik hjemad igen 



12 

Randers Sejlklub 

Senior Kapsejlads — Resultater. 

AFTENSEJLADSER 2012 —  
 
Kapsejladssæsonen er ved at være slut og resultaterne fra aftensejladserne er 
som nedenstående. Sæsonen har været en lidt blandet fornøjelse med masser 
af vind, regn og for lidt solskin.Ved sæson start var vi 8 både tilmeldt – der er 
plads til flere -   Men vi hygger os onsdag aften med denne  aftendyst på fjor-
den med efterfølgende mad, kaffe og måske en øl – specielt til vinderbåden. 
Der er fri adgang til festlighederne også denne aften, så ta` en tur på havnen 
se hvordan livet er på vandet. 
En stor tak til dommere, Flemming og Helle og hjælpere i øvrigt. 

 
Resultater for sæson 2012: 
1. plads ”Hurtig Carlos” skipper Niels Nielsen 
2. plads ”Echo”  skipper Søren Kabel 
3. plads ”Olivia”  skipper Bent Schmidt Jensen 

 

Anette Cup 2012 — resultater 

 
Årets sidste sejlads i RSK regi var som tidligere en rigtig god oplevelse for alle 
deltagere. Der var tilmeldt 6 både som alle gik til start med handicap indreg-
net - første båd startede klokken 17:30 
Som tidligere serverede Restauratør Stig Stephansen en skøn burger til alle 
efter ankomst til klubhuset – tak for det Stig. 
Vejret var ikke just med os, lidt regn og meget lidt vind, men alle gennemførte 
sejladsen. 
 
Resultater: 
 
 ”Filur   skipper Erik Poulsen  nr.   6 
 ”Dino   skipper  Henning Jensen  nr.   5 
 ”Nemo”  skipper Lars Maatoft  nr.  4 
 ”Echo”  skipper Søren Kabel  nr.  3 
 ”Hurtig Carlos” skipper Niels Nielsen  nr.  2    
 ”Olivia”  skipper Bent Schmidt  nr.  1 
 
Tak til de deltagende både til aftensejladserne i sæson 2012. 
 
Kapsejladsudvalget 
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Vinder af Anette Cup 2012 

Vinder af aftensejladser 2012 

NIELS 

BENT 
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Oktober 
6 kl. 09.00  Kapsejlere  Afslutningssejlads.AFLYST 
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, 4. Kvartal 

Glimt  
fra  

2012 
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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”  
19. kl. 15.30 Søsætning og rigning af ”Filur”  
20. 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 

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) 

Uge 39 er sidste undervisningsuge 
 

 

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 
31. kl. 18.15 Aftensejlads Kapsejlere 

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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Menu: BuffetRest. Sejlklubbens store .

Musik: Eigil Lindal Band.

Pris :  kr.200  excl. drikkevarer.

Tilmelding i klublokalet til Thorkil på på liste eller 
51878782/ tuk.thorkil@gmail.com.

Alle medlemmer med «påhæng» er velkomne.

Med venlig hilsen ”Aktivitetsudvalget”

Afriggerfest
Lørdag  . november kl. 19.003
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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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BANKOSPIL — 5. december 2012 klokken 19:00 
Der er efterhånden tradition for ”andespil” i klubben op til jul – Det forsætter 
og Helle er klar til at sælge plader og give de rigtige numre -  så kom frit frem 
onsdag den 5. december klokken 19:00 i klubhuset. 
Vel mødt, 
”Onsdagsklubben” 
 

 

En rejse til Orkney / Shetland, 27. februar 2013  
Søren ”Bifrost” fortæller om en spændende sørejse der gik til Scotland – 
Orkney øerne – Shetland`s øerne - Bergen – og ned langs Norges vestkyst. 
Der serveres håndmadder til kr. 25.00. 
Tilmelding til Helle Bjørn tlf. 60228906 eller tilmelding i klubhuset. 
 
 
 
BÅDUDSTILLING FREDERICIA  02. MARTS 2013 
Vi inviterer på bustur til Bådudstillingen i Fredericia den 2. marts. Mådested 
ved Sejlklubben klokken 08:30 medbringende  kaffe/the eller andet + evt. 
morgenbrød, hvorefter kursen sættes mod Fredericia. Efter besøget vil vi byde 
på ”lidt mad” og derefter retur til Randers. 
Der kan købes øl, vand og vin i bussen. 
Pris for turen med mad kr.  175,00  ekskl. Drikkevarer og indgangsbillet til 
bådudstillingen. 
Tilmelding Thorkil tlf. 51878782 /  mail: tuk.thorkil@gmail.com 
 
Aktivitetsudvalget 
 
 
MAD TIL SØS, 15. MARTS 2013 
Som så meget andet i Randers Sejlklub er der tradition for at ”drengene” for-
kæler pigerne med veltilberedt mad og lidt drikkelse. 
Sæson 2013 er ingen undtagelse – onsdag den 13. marts klokken 18:00 skal 
slaget slås. Alle er velkomne til denne ”gourmet aften” , hvorfor tilmelding i 
god tid sikre dig og din partner plads ved hovedbordet. 
Pris pr. kuvert beregnes henover aftenen, men det er prisbilligt at deltage. 
Tilmelding hos Ivan Bødker Kristensen på tlf. 23283860 
 
Tursejladsudvalget 

Arrangementer m. v. 
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Redaktøren takker for de mange gode bidrag til denne udgave. 
Frist for bidrag til næste nummer af Klokkebøjen er  

fredag den 22. MARTS 2013, klokken 18.00. 
Bidrag til hjemmesiden kan sendes løbende til per@perma.dk 

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

PINSESTÆVNE  -  Tursejlads til Øster Hurup 18 — 20. maj 2013 
 
Efter en kanon oplevelse i indeværende år i Øster Hurup er det klartl, at vi 
gentager denne tur med party på havnen i Øster Hurup. 
Vi taler ofte om de gode gamle dage ikke mindst om fantastiske kapsejladser 
– det er nu ændret til at vi med veltilrettede tursejladser kan få  tilsvarende 
oplevelser i godt sejlerselskab og efterfølgende få noget at ”snakke om”.  
For de nye der melder sig til turen søger vi, at få de samme faciliteter stillet til 
rådighed som i sæson 2012 
Også aftale om nedsat gebyr af havnepenge. 
Aftal eventuel med andre sejlere om at følges ad på turen til Øster Hurup. 
 
Tursejladsudvalget 

Vi har i Randers Sejlklub i en periode anvendt ”Foreningspakken” som vort 
administrative styringssystem bl.a. til opkrævning af medlemskontingent.  
Dette selskab har solgt deres aktiviteter til anden side, men med forbehold for, 
at vi fortsat kan gøre brug af systemet. 
Imidlertid er det ikke muligt at overføre PBS oplysningerne fra det tidligere 
selskab til det forsættende – det er derfor med beklagelse, at vi må ulejlige jer 
med, at oprette en ny aftale med jeres pengeinstitut, når den nye opkrævning 
for sæson 2013 modtages.  
 
Kasseren 

OBS: PBS BETALINGER 2013 
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Boganmeldelser. 

Et år for egne sejl—På langtur med familien 

Af Rikke Sandgren Stenbøg  Forlaget FRYDENLUND  
www.frydenlund.dk  / ISBN:  9788771180367 
 
Tag med på eventyr! I sommeren 2009 sejler familien Stenbøg fra Bisserup på 
Sydsjælland med kurs mod varmere himmelstrøg. 
 
Børnene Johan og Rose er hhv. 12 og 8 år, skibet er 36 fod langt, og turen kom-
mer til at vare 13 måneder. Ruten går sydpå langs Europas vestkyst til Madeira 
og De Kanariske Øer, videre til Azorerne og hjem igen via Irland og Skotland. 
Undervejs når de blandt meget andet at vandre på levada-stier på Madeira, 
fejre jul på Gran Canaria og karneval på La Gomera, bestige vulkaner på Azo-
rerne, sejle med delfiner i Biscayen og lave molemalerier i havnene i Funchal 
og Angra do Heroismo. 
 
Det er en levende og ærlig for-
tælling om et helt anderledes 
år, hvor familien i fællesskab 
møder nye oplevelser og udfor-
dringer og lærer at se livet fra 
andre sider. En fortælling om 
fantastiske naturoplevelser, 
møder med nye kulturer og 
venner, om følelsen af frihed og 
fællesskab, om dagligdagen 
med skibsskole, højtlæsning og 
madlavning om bord – men 
også om søsyge, genstridige 
vejrforhold og manglen på 
plads og privatliv. 
Forfatterinfo: 
Rikke Sandgren Stenbøg er sy-
geplejerske. I 2009 drog hun 
med familien på langfart – »vi 
satte et år ind i kalenderen«, 
siger hun. 
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Skibet er ladet med eventyr  - to år i Middelhavet. 

Af Malene Wilken  Forlaget FRYDENLUND  
www.frydenlund.dk  / ISBN:  9788771180619 
 
En familie på fire stævner ud til to års sejlads rundt i Middelhavet. Bogen for-
tæller deres eventyrlige beretning om bord på skibet Æfnityr. 
 
Drømmer vi ikke alle om at stikke af fra hverdagens trummerum og tage på 
eventyr? Malene Wilken og hendes mand Lasse gjorde alvor af snakken, tog 
børnene med om bord og fik to uforglemmelige år på sejlbåden Æfnitýr. 
Selv om de mange års planlægning af det store eventyr også havde budt på to 
små børn undervejs, begrænsede det dem ikke; de kom jo bare med, blebørn 
eller ej. 
 
Fra sommeren 2009 til sommeren 2011 gik turen fra København gennem Lille-

bælt og Kielerkanalen ned langs 
Europas vestkyst og videre ind i 
Middelhavet, hvor det blev til 
mangfoldige besøg i Spanien, 
Marokko, Frankrig, Italien og 
Grækenland. 
Turen forandrede hele familien 
og øgede deres sammenhold, og 
selv om der også var afsavn ef-
ter familie og venner derhjem-
me, evig frygt for stormvejr og et 
konstant fokus på bådens vedli-
gehold og udstyr, var det alle 
strabadserne værd. 
Og lysten til at tage på opdagel-
se igen sidder stadig i familien, 
der på ingen måde er færdig 
med at tage på eventyr.  
 
Så smid fortøjningerne og tag 
med Malene Wilken og hendes 
familie på langtur i Middelha-
vet. 
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Fra FILURs LOGBOG 

Mandag d. 4-6-2012 
Elever:  Inge-lise, Peter, Birthe, Steffen 
Instruktør: Bjarne Bak 
Vi sejlede på havet med Birthe som 
Kaptajn, sejlede ud forbi jernhesten 
og så nord på et lille stykke. Vinden 
tog til og vi krydsede til bag og ind i 
Udbyhøj havn 
Det var en frisk tur. 
 
Onsdag d. 6-6-2012 
Elever: Anne Kirstine, Johan, Esben 
Instruktør: Poul Larsen 
Vi sejlede på Kattegat med kurs mod 
Boels rev, vinden var 5-6 m/Sek., så 
alle kan være med på sådan en tur 
Det var på halv vind - så det var frem 
og tilbage. 
 

Tirsdag d. 26-6-2012 
Elever: Ebbe, Kathrine 
Instruktør: Poul Larsen 
Den Aften var ikke til sejllads på Kat-
tegat. Vi sejlede for Stormfok  og vo-
res kurs var ind i fjorden. Jeg tror, at 
de fik prøvet hvor deres grænse går. 
Vinden var 12-16 m/Sek. og på de 
gode pust var den oppe på 23 m/Sek. 
Det så vi på en vindmåler, da vi kom i 
havn. 
En god aften. 
 
Leder af seniorsejlerskolen Poul Lar-
sen fortæller videre: 
 
Ud over det lille udpluk fra vores log-
bog har vi øvet mand over bord. Hav-
ne manøvrer for sejl er øvet, og det er 
eleverne rigtig gode til. 
De har lært lidt om fortøjning og 
spring. 
 
Snart skal masten af og der skal evalu-
eres, men der er ingen tvivl om, at 
FILUR har haft et ganske aktivt 2012 
med meget engagerede elever og in-
struktører.  
 
For første gang i mange år deltog FI-
LUR i en kapsejlads - ANETTE CUP - 
som det er dokumenteret på side 12. 
Selv om de sejlede med handicap -
(skipperen) -  så gennemførte FILUR 
sejladsen. 



25 

Randers Sejlklub 

JUNIORAFDELINGEN: Sejlerweekend i Ebeltoft 

Af Peter Kops 
 
Lørdag den 25. August kl. 8.30 – 
mødtes 12 sejlere - 4 instruktører og 
1 madmor og 1 madfar til en sejler 
weekend i Ebeltoft.  
 
Det meste af grejet var pakket tors-
dag aften og en af de nye forældre 
havde tilbud at komme med en last-
bil til jollerne.  Så tingene var hurtigt 
pakket og vi kunne sætte kursen mod 
Ebeltoft.  
 
Da vi ankom til Ebeltoft stod Jørn fra 
Ebeltoft sejlklub klar med 5 friske 
drenge. Bådene blev  rigget til og så 
var det bare med at komme ud på 
vandet i en fart. Vejret var fint, 6- 8 
m/sek fra sydøst super jolle vejr i 

Ebeltoft vig.  
Ebeltoft har 2 ynglinge både som 
vores sejlere var ud at prøve det me-
ste af lørdagen, med stor succes.  
Alle Randers børnene var på vandet 
det meste af lørdagen, så da vi kom 
ind sidst på eftermiddagen, havde 
Marianne og Tom tændt op i grillen 
og lavet dejlig med til os. J  
 
Søndag stod vi op til frygtelig vejr – 
50 mm regn på 3 timer og ikke en 
vind.  Det blev til en formiddag med 
hygge indenfor, inden vi kom på van-
det en sidste gang inden vi tog hjem.  
 
Endnu en skøn weekend sammen 
med alle de skønne børn.   
 
Nyd billederne. 
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Lystsejlads i 1944. 

Her i 2012 har mange sikkert set fil-
men HVIDSTENGRUPPEN. 
Hvordan mon det var at sejle i Ran-
ders Sejlklub i krigsårene ? 
 
I ’Randers-Bladet’, medlemsblad for 
Randers Hjemstavnsforening, kunne 
man i 1944 læse et indlæg, forfattet af 
Randers Sejlklubs daværende for-
mand, Chr. Jensen. Til sammenligning 
mellem sejlads dengang og nu bringes 
hermed et fyldigt uddrag: 
 
Medens lystsejladsen, hvorunder hø-
rer såvel sejlsport, kapsejlads og tur-
sejlads med sejlfartøjer, og kapløb, 
pålidelighedsløb og tursejlads med 
motorbåde, med udløbet af det 5. 
krigsår næsten helt er ophørt i de fle-
ste af de danske farvande, har sejlad-
sen på Randers fjord det som en lille 
oase, der så at sige er gået ram forbi. 
En eneste søndag i krigsårene er alt, 
hvad Randerssejlerne har mistet. 
Langturene i de danske farvande er 
der selvsagt nu i 1944 lukket af for og 
ligeledes turene til nabolandene, der 
tidligere flittigt blev gæstet af sejlbå-
dene fra laksestaden. 
 
Motorbådene har måttet gennemgå 
en forandring. De har fået en lille sejl-
rig for at kunne bruges, og når de i det 
hele taget trods vanskelighederne i 
dag kan benyttes, skyldes det, at man 
ved begrebet Randers fjord i virkelig-
heden ikke kun forstår en fjord i or-
dets egentlige betydning, men også 
floden Gudenaa. 

Lystsejladsen på Gudenaaen har fra 
gammel tid sit udspring fra selve lak-
sestaden, hvor borgerfamilierne fra 
byens købmandsgårde og håndvær-
kererhverv tog på udflugt. Helt til Sil-
keborgsøerne kunne åen besejles, ja 
lige indtil Tangeværket ved Bjerring-
bro satte en stopper for videre sejlads 
– en hindring, der forhåbentlig en-
gang vil kunne overvindes. 
 
Sejladsen på Randers fjord har alle 
dage været af en særlig hyggelig ka-
rakter. Det smalle farvand tvinger sej-
ladsens udøvere til at lære hinanden 
at kende, og kammeratskab og fordra-
gelighed trives næppe bedre noget-
steds. 
 
Sejlerne starter som regel lørdag aften 
fra lystbådehavnen. Med Gudenaaens 
rigelige vandtilførsel sejler man næ-
sten altid nemt og behageligt ned ad 
fjorden for den svage vestlige brise, 
der er den fremherskende. I den rigtig 
varme højsommertid krydser man 
måske oftere op mod den endnu sva-
gere østenvind, der tidligt lægger sig. 
Fartøjet føres nu ud af fjorden, hjulpet 
frem tillige af den luft, der fylder sejle-
ne ved strømmens pres på skibet. Na-
turen er jo nemlig viselig indrettet, og 
sejlfartøjer er netop bygget efter natu-
rens love og ikke på trods, som de 
maskindrevne. 
 
Et herligt syn er det sådan en stille, 
smuk sommeraften at se byen forsvin-
de agterud, mens man passerer videre 
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forbi saftige enge, der for blot 30-40 
år siden var et arkipelag af holme og 
kanaler, Svaletørvene ved Dronning-
borg og Gramsløb, hvor der i rørsko-
ven udfolder sig et livligt fugle- og 
insektliv.Endnu sker det, at kendte 
sejlere foretrækker det brede vand 
ved Dronningborg og søger ud i fjor-
den gennem de tre gamle sejlrender 
ved Vestrup. 
 
Ved sejladsen gennem Gramsløb er 
der nok at glæde sig over: Udsigten 
over de små øer ved Vestrup med den 
frie, vilde flora, rørskoven, stargræs-
ser, og dunhammer, nøkkeroser – og 
det både gule, hvide og svagt rosa – 
samt sivene, der så smukt står og hvi-
sker for sommervinden. I syd ses Volk 
Mølle, blåbærbakkerne, Assentoft 
kirke og plantagen. Så passeres Sned-
kerholmen, engang en ø, nu landfast 
og et meget yndet samlingssted for 
sejlbådene. Sejladsen fortsætter forbi 
Østrup enges fede, nu inddigede 
kornrige enge og græsmarker med 
løsgående køer og får i baggrunden, 
og man skimter nu Østrup skov, som 
gerne er målet for sejlernes første sejl-
tur i forårstiden, når bøgeskoven kal-
der med sit anemonetæppe, med 
skovsyre og violer. 
 
Ved Uggelhuse søgte for år tilbage’k-
rosejlerne’ ind til broerne for at hilse 
på Povl Kromand og spille kegler. Nu 
sejler man helst videre, hvis man da 
ikke er i åben båd, for da overnattes 
der ofte endnu på kroens høloft af 
sejlere, jægere og lystfiskere. På nord-
siden af Uggelhuse til udfor Støvring-
gaard kloster er der i de sidste år efter-

hånden ved at blive en hel lille gade 
af alle de amatørbyggede sommerhu-
se. Endnu ser man dog tydeligt fra 
fjorden det smukke, røde klosters mu-
re indrammet af havens og skovens 
grønne træer. Om efteråret tager lyst-
sejlerne da ofte spadsereturen over 
engene til klostergartneren for at købe 
frugt og vandre ad kastaniealléen ind i 
den ejendommeligt, bakkede skov. 
Sejler man videre, ser man Voer og 
Mellerup, et landskab, som sejlerne 
gang på gang, når de i gamle dage 
vendte hjem fra langturene i svenske 
og tyske farvande, måtte prise som 
det smukkeste. 
 
Græsøen ved Kanalen er nu beplantet 
med pil og birk, og ad åre, når motor-
bådene igen får brændstof, vil her 
sikkert komme til at røre sig et livligt 
bade- og lejrliv. Så vil da noget af den 
idyl, som mange sejlere elsker, for-
svinde, bl.a. vil fuglene ’evakuere’ og 
forlægge deres ynglepladser til fredeli-
gere steder. 
 
Er Kanalen passeret, har målet lørdag 
aften i højsommertiden gerne været 
’Højen’, en af Udbyhøj-havnene, med 
en sviptur om søndagen til havs, men 
nu lader det sig, som så meget andet, 
indtil videre ikke gøre. Men vi glæder 
os alle til, at de tider skal komme, 
hvor lystsejladsen på Randers fjord i 
fuld udstrækning vil kunne dyrkes og 
nydes af de mange begejstrede til-
hængere, den har. 
 
Chr. Jensen, Formand for Randers 
Sejlklub 1937-49. 
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Randersmesterskaberne 2012 i Jollesejlads. 

Lørdag d. 22 september var dagen 
hvor Randers mestrene i jollesejlads 
skulle findes. En begivenhed, der 
måler sig med OL i Weymouth eller 
verdensmesterskaberne. 
En flok friske juniorer mødte op på 
havnen kl. 9:30. Forventningerne 
var store, og troen på egne evner til 
at kunne vinde trofæer var stor hos 
alle. 
Dagen startede med rigning af jol-
ler. Sejl skulle trimmes så alt var 
optimalt til race. Solen skinnede og 
vinden var perfekt til jolle-race. 
Juniorerne blev samlet til skipper-
møde. Orientering om banen, reg-
ler og meget andet blev videregivet 
til opmærksomme juniorer. Og så 
til kapsejlads. 
Formiddagen bød på Optimist på 
en halvvindsbane og Tera-Zoom8 
over 13år sejlede på en op-ned ba-
ne. I begge klasser blev der sejlet 5 
sejladser og resultaterne blev: 
 
Optimist:  
Guld: Mie K. 
Sølv: Emil 
Bronze: Sofie & Jeppe 
 
Tera-Zoom8 over 13år. 
Guld: Kristoffer Tønnes 
Sølv: Anders K.   
Bronze: Kristoffer Mark 
 

Sulten overmandede os, og så er 
det jo bare pragtfuldt at vores mad-
mor, Marianne, havde lavet mi-
nestrone-suppe til os alle på vandet. 
Dejligt at få varmen af go suppe. 
Herefter fortsatte vi med Tera u. 
13år på bane 1 og 405’erne på ba-
ne2. Vinden havde tiltaget over 
frokostpausen, og det blev for me-
get for nogle af de unge sejlere. Så 
spændingen forsvandt lidt i Tera-
klassen. Men i 405’eren blev der 
sejlet 5 sejladser, og her røg delta-
gerne i baljen under sejladserne – 
go underholdning. 
 
Tera u. 13år: 
Guld: Emil  
 
Hobie 405’er: 
Guld: Anders og Jens 
Sølv: Mikkel og Emil 
Bronze: Kristoffer og Lars 
 
En herlig dag lakkede mod enden. 
Efter afrigning var der præmieover-
rækkelse.  
 
Tak til juniorer og forældre for en 
super havnedag. 
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Ungdomslederen går fra borde. 

Mange gode år har jeg haft i ung-
domsafdelingen, men tiden er kom-
met hvor jeg trækker mig og overlader 
roret til andre ihærdige sejlerinteres-
serede. 
Jeg startede som madfar på juniorer-
nes sommerlejr for 7 år siden, uden 
nogen kendskab til sejlads. Men inte-
ressen for sejlads blev øget, og jeg tog 
på RSK’s seniorsejlerskole.  Med den 
ballast fra Filur og min søns sejlads i 
joller, blev jeg inddraget i instruktør-
gruppen hos juniorerne og blev sene-
re U-leder. 
Sjove ture med dejlige unger, behjæl-

pelige forældre og gode instruktørkol-
leger vil altid stå klart i hukommelsen 
som fede oplevelser i RSK. Ugentlige 
træninger, hvor friske unge drenge og 
piger trofast møder op og dyrker sejl-
sporten på forskellige niveauer, har 
igennem årene været primær driv-
kraft. 
Jeg vil gerne her på falderebet takke 
forældre, madmødre, instruktører og 
juniorsejlere for Jeres støtte og enga-
gement.  
 
Sejlerhilsen  _/)    _/)     Brian. 



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 

A 

raNDErS SEJLKLUB
støt vores sponsorer, 

de støtter os ...

K
on

ta
kt

: B
en

t S
ch

m
id

t J
en

se
n 

tlf
. 2

06
8 

82
47

TE
G

N
 S

PO
N

SO
R

A
TE

R
 I

 R
A

N
D

ER
S 

SE
JL

K
LU

B

jean ditlev autolakcenter.pdf   30-03-2007   12:46:22

J. Ødums eftf.
vognmandsforretning - kranservice

DENMARK

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 

 

UDBYHØJVEJ 69 // DK 8930 RANDERS NØ
TELEFON +45 86422688 // FAX +45 86406101
MEDL. F.R.I. // SITE: WWW.VOGNSEN-AS.DK

B-Offset, Hornbæk
 8641 2055

Bjerringbro & Omegns
Tagpapdækning ApS

TLF. 2330 6810 / 8668 6810

www.nytpaptag.dk

SIDEN 1987


