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Sejlklubbens jubilæumslogo, flag og stander var grundelementer i udsmykningen af borde og festsal. 
Ved hver kuvert et opbevaringsværdigt program med menuoversigt og sangtekster.



D. 1/6 fyldte ”PUK” 60 år. 
PUK blev bygget i 1936 på bestilling af Villy Brede.
Oprindelig var motoren en Chevrolet-bilmotor fra 1928, som blev 
ombygget til petroleumsdrift. 
I 1980 var den slidt op, og i stedet blev en Volvo-Penta motor lagt i.

Standerhejsning nr. 120
I anledning af Randers Sejlklubs fødselsdag, havde den nuværende formand inviteret sine 
forgængere på posten til standerhejsning og morgenkaffe. Desværre var Louis Sørensen, 
som var formand i perioden 1964-1977 forhindret i at komme på gr. a. sygdom. 

På billedet ses fra venstre: 
Aage Larsen (1996 -?), 
Ole B. Kristensen (1978-1983), 
siddende Johan Vogel (1955-1964), 
Laurits Hansen (1977-1978), 
Lars B. Nielsen (1983-1992) 
og Jean Ditlev (1992-1996)

Pokalmodtagere:
 Svend B. Nielsen (Bea-pokalen) og Jørn Hornemann 

(Uno-pokalen)
 på fløjene og Aage Larsen i midten.

I onsdags-sejladserne 
var der tætte og spændende luffedueler i nogle af sejlaserne.
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Uddrag af klubbladet  

1996 - 2002



Randers Sejlerlaug 50 år
Randers Sejlerlaug, der er en fraktion af Randers Sejlklub, har rundet de 50 år. 
Sejlerlaugets love er dateret 1. juni 1950 underskrevet af N. C. Nielsen, 
Hakon Rasmussen og Bjørn Hartz, og de indeholder følgende formålsparagraf:
Foreningens navn er Randers Sejlerlaug og formålet er at støtte og fremme sejlspor-
ten indenfor Randers Sejlklub og i særdeleshed øvelsesbådens drift, samt ved mindst 
en årlig sammenkomst at bidrage til at styrke kammeratskabet mellem sejlerne.

Sejlerlaugets formand 
Jørn Hornemann overrækker 
checken til sejlklubbens formand 
Henrik Husum, medens laugets 
kasserer, Poul Hoelgaard støtter 
sejlet.

Søren ”Bifrost” Jensen 
med en ”fed” Buddhafigur og dens alter.
Søren i mændenes hus, Elaguma, Maldiverne.

Murer Knud  Christensen 
modtager sin nye stander af Aage Larsen.

PS. ”Trunte” er midt i juni ankommet til Lofoten, og Knud 
fortæller i telefonen at der er stadig meget koldt deroppe. 
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Klokkebøjen
I mange år var Randers fjords udmunding i Kattegat markeret med en 
klokkebøje, hvor bølgernes bevægelse af bøjen foranledigede klokkeslag som 
signal til de søfarende. For byens  sejlsportsudøvere var klokkebøjens klang 
en hyggelig hilsen, hver gang man på sejlads passerede bøjen. 
Dens afløser, en lystønde, er måske nok mere hensigtsmæssig, men ikke 
nær så charmerende.

Søren Bach Jensen, Aage Larsen, 
Inge Lene og datteren Charlotte

Christian ”Bomstol” 
Vor mangeårige formand Christian ”Bomstol” Jen-
sen og hans kone Ingrid, bedst kendt i klubben som 
”Maren Bomstol” sejlede i mange år i 38 m2 spids-
gatteren ”Rollo”.

Dette billede af ”Jenten” med Chr. Jensen på pinden er 
fotograferet  i 1920-erne

Randers Sejlklub’s gave til sig selv - en afløser for den næsten 40 
år gamle jernbanevogn. Det blev en stålcontainer, som med mange 
medlemmers hjælp blev sat i stand i løbet af forsommeren.
I Kistebænken vil der i vinter blive indrettet arbejdsbænk og hylder 
til sejl o. lign. På siden mod klubhuset er monteret en tavle, hvor 
vore sponsorer efter aftale kan få deres navn og logo sat op. 
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Starten på afslutningssejladsen 2001



Bygningsmæssig udvidelse af klubhuset

med klublokale, kontor, toilet og bad gennemført. Fundamentet står på pæle, der er rammet 18 me-
ter ned for at finde fast grund. Man skulle tro at ibrugtagningstilladelsen kom efter denne belast-
ningsprøve af terrassen, for kan den holde til dette, kan den holde til alt.

I løbet af maj måned gik et hold medlemmer i gang 
med male den nye del af klubhuset. Holdet bestod af:
Aage Larsen, (malerformand), 
Knud Christensen, (Murer-Knud) Arne Ankersen, 
Jørn Hornemann, Lars Brøndum Nielsen, 
og Aksel Thorsen
Sejlklubben siger tak til de meget aktive malere.
Efter en genopstart sidste år af juniorafdelingen med 
klubejede Optimist- og Zoom-joller tæller afdelingen 
nu 20 børn i alderen 7-13 år. 

Som følge af dels veterinærmyndighedernes krav og dels en øget omsætning gennemføres en 
ombygning af og tilbygning til restaurationskøkkenet.- 

For anden gang sejler Knud Christensen 
(’Murer-Knud’)  solo med ”Trunte” til 
Nordkap, 
denne gang  med Kirkenæs nær den norsk/
russiske grænse som vendepunkt. 
Samlet distance 3.658 sømil.

Sejlklubbens støtteforening, Randers Sejlerlaug donerer penge til anskaffelse af en 405-jolle 
til klubbens juniorafdeling.
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Klubbladet ’Klokkebøjen’, 
der oprindelig blot var en generel informationsmeddelelse til 
medlemmerne, men som hurtigt udvikledes til et egentligt, terminsmæssigt udsendt klubblad, 
runder 25 år. Aksel Thorsen har været redaktør for ’Klokkebøjen’ gennem alle årene.   

Resultater fra sæsonens kapsejladser med 
RSK-Solingen DEN-126, skipper Frank Lavrsen: 
EM (Ungarn) nr. 10, 
DM (Skive) nr. 2, 
Svensk mesterskab (Tjörn) nr. 2, 
Norsk mesterskab nr. 3, 
VM (Italien) nr. 21.- 
Knud Christensen (’Murer-Knud’) sejler for 3. 
gang solo i ”Trunte” til Nordkap.
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.

Mikkels mor havde bagt en meget flot kage, 
hvor dekorationen selvfølgelig to meget nøjagtige 

tegninger af de to jolletyper der blev sejlet i.
 

Sejlerpigerne mødtes 24. januar 2009 
for at fejre deres 25 års jubilæum.
Dagen startede i restaurant Sejlklubben.
Sejlerpigerne er en selvstændig forening,
men fra Randers Sejlklub skal lyde et 
STORT TIL LYKKE !
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Ny jolle- og mastekran er bestilt ved FL Automatic i Haslund og
forventes monteret medio august. 

Skolebåden FILUR 
har fået nye sejl. Her er det 
mandagsholdet, der krydser ud 
ad fjorden mandag den 27. sep-
tember 2010 
ved Dronningborg Bredning.

Efter 8 år på posten fratræder Henrik Husum som formand, han afløses af Henning Andersen.

Havnen i Udbyhøj Nord er blevet ombygget og udvidet, en højst tiltrængt modernise-
ring. - Sejlklubbens medlemstal er p.t. 248.

Med udskiftning af T-broen er nu alle broer på lystbådehavnen i Randers blevet gennemgribende 
renoveret. - Der er indgået aftale med ’Fjorden’ om en fornyelse af den fælles havneoverenskomst 
fra 1977.- Forårsgeneralforsamlingen er fra i år erstattet af et informationsmøde; klubben afholder 
fremover kun een generalforsamling om året.

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 for-
svarligt surret om bord på NOCTURNE ( Ivan og Ester ). 
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