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

Bestyrelse
Formand
Ole Uglsøe Christensen 2661 3917
E-mail: jouc31@gmail.com

Kasserer
Marianne Kristensen 2028 3472
E-mail: mk@anatur.dk

Sekretær
Per Herlevsen  6464 5180
E-mail: perherle@gmail.com

Materielindkøb
Niels Nilsen  2468 3376
E-mail: niels@itj.dk

Per Esrup  2937 1654
E-mail:per.esrup@gmail.com

Suppleanter til bestyrelse:
Tine Bræmer-Jensen
Finn Svendesen

Udvalg:
Havneudvalg
Ivan Mortensen   4056 5822
E- mail: havneudvalg.rds@gmail.com

Carsten Birch,   2390 2399
E-mail: cbb@danskrevision.dk

Værftet:
Gert Pedersen

 

Udvalg -  fortsat:

Kapsejladsudvalg
Poul Andreasen   6098 4242
E-mail: poul.andreasen@os.dk

Dommer
Flemming Bjerring   
2380 8265
bjerring@youmail.dk

Sejlerskolen
Tine Bræmer  4126 6512
E-mail: tine@br-j.dk

Projektudvalg
Tager sig af vedligehold af klubbens 
bygninger og arealer.
Per Esrup
Ole Uglsøe Christensen
(se bestyrelse for kontaktoplysninger)

Medieudvalg
Hjemmeside:
Ronnie Siegumfeldt Andersen
2293 6383
ronnie.siegumfeldt@gmail.com

Redaktørgruppen:
Erik Schmidt Jensen  2022 4973
E-mail: esjt@mail.dk
Søren Weitemeyer  2533 1119
E-mail: soren@weitemeyer.dk
Per Christensen   9363 7450
E-mail: per@perma.dk

Layout: Per Christensen
Tryk: Hvid Grafisk

Kontakt til Randers Sejlklub
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Randers Sejlklub

Udvalg—fortsat:

Juniorafdelingen
Koordinator
Tom Mark   2323 3918
E-mail: Tmjensen66@gmail.com

Forældregruppe
Maj-Brit Olesen   2834 1781
E-mail: majbrittolesen@me.com

Bonnie og Per Mørup  2236 1510
per.bonnie@mail.dk

Instruktører
Kristoffer Mark   2422 5963
E-mail: kristoffermark@gmail.com
Jens Sølvsten   
Lucas Olesen

Randers Sejlklub Stand Up Paddle 
skole.
SUP Moms & Youngsters E-mail:
Per.bonnie@mail.dk
malene@randerslilleskole.dk
winnieherlevsen@gmail.com

Klubhus

Kurt Andreasen   4017 2543
E-mail:
kurtandreasen007@gmail.com

Restaurant Sejlklubben
Mike Pabst   8641 8495
www.restaurantsejlklubben.dk
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Forsidebilledet:
En stor motorbåd fra Randers Sejl-
klub kæmpede i mange timer med 
at overhale uddybningsfartøjet. Det 
lykkedes til sidst.

Bagsiden:
Tip til at vinde kapsejlads.
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1.Valg af dirigent og proto-
kolfører
Forslået: dirigent Ivan Mortensen
Protokolfører: Peter Ilsvard
Ivan Mortensen blev enstemmigt 
valgt til dirigent. 
Ivan takkede for valget og konstatere-
de at generalforsamlingen var lovligt 
indkaldt, og nævnte endda, at indkal-
delsen var kommet allerede den 7. 
oktober. Herefter overgav dirigenten 
ordet til formanden, som aflagde 
bestyrelsens beretning for året.  

2. Bestyrelsens beretning ved 
formand Ole Uglsøe: 
Her hvor vi lige har haft standerned-
haling, er det så tid til generalforsam-
ling
i vor 141 år gamle traditionsrige 
klub.  
Bestyrelsen ser som dens vigtigste 

opgaver at drive en sund klub, hvor 
der er orden i tingene, og en god 
økonomi.
Vi vil også sikre en dynamisk og 
udadvendt klub, med aktiviteter og 
initiativer for vore medlemmer.
Vi vil holde fast i vore missioner og 
visioner, som jeg lige vil nævte.
Mission: 
Er at fremme sejlsporten, samt at 
arbejde for et godt kammeratlig sam-
menhold mellem medlemmerne.
Visioner:
Det skal være rart at komme i Ran-
ders Sejlklub og på havnen.
Vi tager godt imod nye medlemmer.
Vi hjælper nye medlemmer
Vi hjælper nye sejlere og juniorsej-
lerne
Vi skaber et netværk og hjælper 
hinanden med at løse de praktiske 
opgaver.

Ordinær generalforsamling 31. oktober 2018
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Oplysning: Vi er i dag 268 medlem-
mer. 

I år har vi haft et stort problem med 
vor isætnings/ ophalerplads, da der 
opstod
problemer med sikkerheden, som 
ingen kunne tage ansvar for.  Det gav 
store 
problemer og ekstraudgifter for 
bådejerne, da der skulle køres hen til 
DLG for at sætte bådene i vandet.
Dette problem blev efter forhand-
linger med Havnen heldigvis løst af 
vore forhandlere Niels Nielsen, Ron-
nie Siegumfeld og Ivan Mortensen, 
på bedste vis, med en platform, som 
er piloteret.
Anlægget blev indviet den 28. sept. 
af byrådsmedlem og formand for 
Havnebestyrelsen Daniel Madié, 
som ved samme lejlighed lovede at 
arbejde  med at etablere en bro – 
ligesom den ved mastekranen, så der 
ikke var nogle som kom til skade ved 
at balancere på de gamle pæle, de er 
farlige, især når de er våde.

Der har i nov. 2017 været indbrud 
i klubhuset. Alle skader er nu udbe-
dret, og vi har fået erstatning for de 
mistede ting. Det forårsagede også at 
vi måtte lave vores låsesystem om, og 
alle som har nøgler og låsekort nu er 
registreret.

Vi har i år fået en del tilskud 360.000 
gennem Breddeidræt, Randers kom-
mune, som vi fælles med Randers 
Roklub og Kajakklubben kan købe 
ting for, som vi fælles kan bruge, det 
er indtil videre blevet til en flydebro 
og en Rib båd med trailer.

Niels Nielsen har gjort et stort stykke 
arbejde for at få de mange penge i 
hus.

Marianne Kristensen har haft travlt 
med at få vores oplysninger fra med-
lemmerne lavet, så de er i overens-
stemmelse med den nye Persondata-
forordning.
Der har Marianne lavet en Privat-
livspolitik for Randers sejlklub, som 
overholder alle lovens regler. Et 
meget fint stykke arbejde.

Alle i vort udvalg har igen i år arbej-
det hårdt for at få tingene til at køre, 
og det er lykkedes.

Sejlerskolen går stadig helt forrygen-
de med de 2 både, og der er venteli-
ste med nye elever.
Der er stadig mangel på instruktører, 
så husk at melde jer til hvis i har 
mulighed for at tage nogle få aftener 
til sommer som instruktør.
Næste år er det ikke Peter Ilsvard som 
I skal melde jer til, da han har valgt at 
stoppe, men til Tine Bræmer Jensen, 
som har været så sej at overtage sej-
lerskolen, men Peter vil hjælpe Tine i 
starten, alt det han kan.
Den nye sæson starter i år med en ny 
skolebåd, som skal afløse Filur, efter 
lang og tro tjeneste. Filur er solgt, 
men bliver i RSK.
Den nye er en Impala 27, Den er 
valgt, og købt af det nedsatte udvalg, 
bestående af erfarende Sejlere: Niels 
Nielsen, Peter Ilsvard og Pauli Jeppe-
sen (Polle Jepp)
Vi glæder os til at se den, den skal 
afhentes i april 2019 i Fåborg.
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Juniorafdelingen er i år gået rigtig 
godt, og det lader som om der er ved 
at være en stærk forældregruppe, 
som jo er en vigtig ting, da Tom og 
Niels jo ikke kan klare alt, selv om 
de overkommer meget. De har fået 
170.000 kr. hvor nogle af pengene 
er brugt til 2 nye joller, og nogle skal 
bruges til bedre omklædningsrum. 
Det vil Niels Nielsen/Tom Mark ori-
entere mere om.

Randers Sejlklub´s Paddel board sko-
le (SUP skolen)   er en helt ny gren 
i Randers Sejlklub, den består af 2 
grene, SUP moms og SUP youngsters.
Det er en sportsgren som er i stor ud-
vikling landet over, så det kan blive 
medvirkende til en god udvikling i 
RSK. Det kræver en del planlægning 
og logistik, at få SUP skolen til at 
fungere.

Havneudvalget har mange opgaver, 

som de løser på bedste vis, og der 
bygges og renoveres stadig i og om-
kring værftet, og de har noget nyt at 
orientere om. 

Projektudvalget har i år haft lidt svært 
ved at få hænder nok, men med 
hjælp fra Tordenskjolds soldater, og 
en del nye medlemmer i september, 
er det alligevel lykkedes at nå rigtig 
langt.
Der er endnu ikke kommet nogle, 
som vil overtage posten som leder 
af projektudvalget, så mon der ikke 
sidder en, måske håndværker, som 
kunne tage den post. Vi trækker i høj 
grad på Kurt Andreasen.

Medieudvalg.
Er et meget vigtig udvalg, som sørger 
for den kommunikation der skal 
til, det er Ronnie Siegumfeldt, som 
sørger for hjemmesiden, og Per Chri-
stensen som sørger for at klokkebøjen 
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udkommer, og det gør de begge rigtig 
godt.
Det er meget vigtigt at medlemmerne 
giver dem masser af stof og billeder.
Ved samme lejlighed vil jeg lige 
påpege, at det er vigtig at nyheder og 
info, bliver sat på hjemmesiden og 
ikke kun på Facebook, da alle jo ikke 
er på Facebook. Dog ikke pop up 
informationer.

Kapsejladsudvalget afholder hver ons-
dag deres traditionsrige onsdagssej-
lads, og der er også afholdt Slagters 
Blå bånd, samt det store arrangement 
Kattegat Classic cup 2018, så stor ros 
til Niels Nielsen og Simon Kjær og 
dommer Flemming Bjerring.

Klubhus:
Det er jo vigtigt, at de næsten daglige 
pligter bliver gjort, og der er en per-
son man kan træffe i klubhuset. Den 
opgave klarer Kurt Andreasen rigtig 
fint.
Restaurant Sejlklubben går rigtig 
godt. Der er lavet ny forpagtnings-
kontrakt med Dorthe og Mike, og for 
dem har den usædvanlige varme og 
lange sommer været god.

Vi mangler stadig et aktivitetsudvalg, 
så vi benytter stadig løsning B, hvor 
nogle står for enkelte arrangementer. 
Det har i år resulteret i følgende:
Mad til søs: Keld Dalmose
Knob, stik og splejsninger : Mogens 
Exner
Mandetur : Keld Dalmose
Andespil: Kurt Andreasen
Gløg og æbleskiver: Kurt Andreasen
Dem vil vi gerne takke for deres 
indsats.

Der har også været sporadiske 
aktiviteter – f. eks. i forbindelse med 
Regattaen. 
Det er vigtig at disse arrangementer 
bliver sat på hjemmesiden, og ikke 
kun på Facebook, så alle medlemmer 
har mulighed for at deltage. 
Dødsfald: Vi har i år mistet 2 af vore 
medlemmer, som begge var legender 
i Randers Sejlklub.
Jørgen Marius Hornemann Nielsen 
(kendt som Slagter.)
Randers sejlklub, hvor han var æres-
medlem, har været hans hjertebarn 
igennem 65 år, hvor han i alle årene 
var enestående og aktiv.
Der findes ikke et udvalg, han ikke 
har været i.
1967 tilførte han Randers sejlklub 
dens første danmarksmesterskab i 
Piratjolle.
Han stod for kapsejladsudvalget i 
mange år, hvor han trak det store læs.
Slagter var altid samlingspunktet for 
det muntre selskab, og havde evnen 
til at gøre historier levende. Han 
kunne også give en skideballe, så 
alle forstod den,da hans ordvalg var 
ganske særligt.
Slagter blev 81 år.

Bent Schmidt Jensen var et meget 
aktivt medlem, han så ikke nogle 
opgaver større end de kunne løses, 
og det blev de ved Bent Schmidt´s 
hjælp.
Bent var også en ivrig kapsejler.
Han var meget medvirkende til, at 
klubhusets sidste bygning blev byg-
get, den har vi stor glæde af i dag.
Bent Schmidt var kasserer i 2 perio-
der, et arbejde han var rigtig god til. 
Bent Schmidt blev 81 år.
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Ære være deres minde - 1 minuts 
stilhed.

Herefter spurgte dirigenten, om der 
var spørgsmål til beretningen, og da 
der ikke var det, konstaterede Ivan, at 
beretningen var godkendt.

3. Beretning fra udvalgene.

Sejlerskolen: Peter Ilsvard.

Sejlerskolen har haft en rigtig god 
sæson. Planlægningen startede i 
januar, og hurtigt kunne vi se, at vi 
måtte stoppe for tilmelding af nye 
førsteårselever, da vi var i nød for 
instruktører. Heldigvis var der 12 fri-
villige instruktører, der gav tilsagn om 
at sejle, så Fantus og Filur kunne sejle 
tre dage hver. 
Hele foråret var vi på udkig efter en 
afløser til Filur, men den var der ikke 
lige, så Filur gjorde klar til endnu en 
sæson.
Første sammenkomst for de nye elever 

var et heldagskursus i marts ”Knob, 
stik og splejsninger”, med Mogens 
Exner. Det blev en hyggelig og lærerig 
dag i klubhuset.
Herefter fulgte yderligere to teoriafte-
ner, hvorefter der stod klargøring af 
skolebådene på programmet.
Dagene med klargøring og tilrigning 
forløb godt. Stor tilslutning, godt vejr 
og højt humør! Stor ros til bådsmand 
Thomas Skov for god planlægning.
Selve sejlsæsonen har også været fin. 
Der har været mange store sejlople-
velser i helt fantastisk vejr. Sejlersko-
lens facebookside har været til stor 
glæde for eleverne, så man altid var 
orienteret, om der var en ledig plads. 
Onsdagsholdet på Fantus har deltaget 
i alle aftensejladserne og i de øvrige 
kapsejladser, nemlig Kattegat Classic 
Cup ved Udbyhøj, Dorte Cup og Slag-
ters Blå Bånd.
Sommerturen til Uggelhuse var som 
tidligere en succes, men det har I sik-
kert allerede læst om i Klokkebøjen. 
Ellers er det værd at gå hjem og finde 
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midtersiderne i augustnummeret af 
Klokkebøjen.
I Randers Sejlerskole havde vi også en 
dejlig afslutning i klubhuset, med spis-
ning af Mikes berømte Sejlergryde, 
megen snak om stort og småt, samt 
evaluering af sæson 2018.
Nu står Filur og Fantus fint på land-
pladsen og venter på foråret. 
Fantus ved hvad der skal ske, Filur er 
solgt, men bliver i Randers Sejlklub, 
og skal nu være familiebåd.
Det nedsatte ”købsudvalg” bestående 
af Polle Jeppesen, Niels Nielsen og 
Peter Ilsvard, har købt en Impala 27 til 
skolebåd som afløser af Filur. Den står 
lige nu i en lade i Otterup, men bliver 
sejlet til Randers midt i april, så den er 
klar til sejlerskolesæsonen i Randers.
Sejlerskolen siger tak til alle der har 
hjulpet omkring Sejlerskolen. Tak til 
Chas Mortensen, tak til vognmand 
Ødum, der uden beregning sørger for 
søsætning og landtagning af skolebå-
dene. Selvfølgelig en særlig tak til alle 
instruktører, bådsmænd og afløsere. 
Uden jer var der ingen Sejlerskole!
I Randers Sejlerskole har vi også været 

så heldige, at endnu en bådsmand har 
meldt sig under fanerne, velkommen 
til Martin Fletta Kondrup.
Det skal også siges, at Sejlerskolen 
fremover styres af Tine Bræmer-Jen-
sen, som uden tøven overtager ledel-
sen af Randers Sejlerskole.
Lige nu har vi tilmelding fra 11 nye 
håbefulde førsteårs elever, så derfor 
en lille opfordring til at nogle, helt 
præcist 6, melder sig under ”instruktør 
kasketten” så Sejlerskolen kan sejle for 
fuldt blus. Det betyder, at du én gang 
hver fjortende dag skal sejle 2 – 3 
timer i en dejlig båd med en glad og 
indlæringsparat besætning. 
Du kan melde dig til Tine.
Igen i år har en del Sejlerskoleelever 
købt egen båd! 
Tillykke til Michael Bang, Tommy 
Mousing og Hans Bo Danielsen.  
                
 
Juniorudvalget: Tom Mark

Vi starter året 2018 med 13 medlem-
mer men kommer rimeligt hurtig op 
på 16 medlemmer og har det resten 
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af året.
Ud over de gode aftener på vandet ud 
for Sejlklubben har vi været på arran-
geret div. Udflugter og arrangementer.
D.18  juni var vi i Grenå, der var rigtig 
god vind og mange måtte hentes ind 
pga. af lidt for hård vind
Efter sejladsen var der den altid 
hyggelige fælles spisning med Grenå 
sejlerne.
Uge 31-32 var vi 4 fra junior klubben 
med på et baneteam til VM i sejlads i 
Århus, det var en kæmpe og lidt hård 
oplevelse for alle 4, ”once in a life 
time” oplevelse.
D.18 august var vi med til Havnedag 
2018, rigtig mange var forbi vores 
stand og i vandet kunne de selvfølge-
lig prøve vores joller og som noget nyt 
SUP board.
Den nye fælles flydebro blev også 
afprøvet med stor tilfredshed.
Den første weekend i september var 
vi på den årlige sommertur der i år gik 
til Ebeltoft, der var ikke meget vind 
men hyggen og sammenværet var der 
rigtig meget af både på land og på 
vandet.
Tak til Ebeltoft sejlklub for lån af 
klubhus.
D. 23 september afholdte vi Randers 
mesterskabet med hygge og pokaler 
som det nu hører sig til.
Sidst men ikke mindst har vi fået lavet 
flyers om sponsorater til Junior klub-
ben og blandet andet på det grundlag 
fik vi en del penge ind, og kunne der-
for sige ja tak til køb af 3 Tera joller, 
som vi fik rigtig billigt fra Øster Hurup 
sejlklub.
Der udover har Randers sejlklub jo 
fået nogle få midler faktisk en stor 
pose penge fra Randers kommune 

som er blevet brugt bla. på 2 RS 
Quest joller som vi glæder os meget 
til at bruge til næste år.
Manden der har sørget blandt andet 
for dette er Niels N. en kæmpe tak 
for den tid og energi du har brugt på 
dette.
Tak til alle forældre og ”bedsteforæl-
dre” for den store hjælp og opbakning 
hver torsdag.
Tak til Mai-Britt for de altid gode 
boller.
Tak til Randers sejlklub
Tak til alle sejlerne for sæson 2018 og 
håber vi alle ses i 2019.     

Havneudvalg: Ivan Mortensen/Gert 
Petersen

Mange ved måske ikke hvordan hav-
neudvalget arbejder, og hvem der har 
hvilken poster, derfor vil jeg lige starte 
med at fortælle dette:
Havne udvalgets øverste myndighed 
er de to bestyrelser fra h.h.v Fjorden 
og Sejlklubben!!

Formand: Ulrik Christensen, Sejl og 
motorbådsklubben Fjorden
Kasserer: Christian Bach Sørensen, 
står for regnskab og udsendelse af 
regninger, samt kontrol af ansøgninger 
om havneplads også er medlem af en 
af klubberne.
Ansvarlig for havnepladser: Ivan Mor-
tensen, fordele pladser og låneplad-
ser, anvise og kontrollere gæstesejlere 
og autocampere, daglig kontakt til 
Randers havn, uddeling af frihavns-
mærker.
Ansvarlig for Vinterplads og vedlige-
hold: Gert Petersen
Året der gik på godt og ondt:
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Året startede, som Ole allerede har 
sagt med en nedtrykkende meddelelse 
fra Randers havn at optager pladsen 
var usikker og ikke måtte benyttes, og 
der var en del forvirring om hvad man 
måtte og kunne. Bestyrelsen i Randers 
Sejlklub rettede henvendelse til vores 
forsikringsmægler, som meget kraftigt 
rådede til vi skulle lukke slæbestedet. 
Hvis der skete en skade ville der være 
tale om bestyrelses ansvar, da vi hand-
lede mod bedre vidende – et ansvar 
man ikke kan påtage sig. Denne be-
slutning gav en masse selvbestaltede 
rygter, vi tror vi alle har lært af dette, 
vi skal nok være bedre til at kommu-
nikere, så vi ikke skaber unødig uro.
Men alle fik dog vand under kølen, og 
vi havde en fantastisk sommer!
Der blev som Ole også har nævnt 
nedsat et udvalg som skulle møde det 
store monster Randers Havn og  John 
Morgen ham som bare vil snyde gud 
og hver mand (det sagde rygterne i 

hvert fald) Men en ting skal som alle 
skal vide er at det er sjælden man mø-
der en så positiv og hjælpsom  mand.
Og Randers havns bestyrelse har 
virkelig været fair hele vejen gennem 
denne proces. Som ente op med en 
plade der er godt funderet og sikker så 
alle nu kan få bådene sikkert op.
Randers Havn har også hjulpet med at 
få lavet en hurtig monteret landgang 
ved slæbestedet, som dog vil blive 
lavet pænere og permanent til foråret, 
den betaler kommunen.
Pladser:
En plads der står tom er lig med, tab 
for havneudvalget, derfor vil vi gen-
nem vinteren arbejde på en regel som 
kan gøre det nemmere for Havneud-
valget at se hvilken plads der er ledi-
ge, I år bad vi alle som ikke skulle i 
vandet eller som kom senere i vandet 
end 1. juni melde tilbage, dette var 
ingen succes, vi stod stadig i august 
med pladser som var tomme og hvor 
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enten der blev sagt vi skal i vandet , 
og det ikke skete, eller vi kunne se 
båden på land.
Vi kan ikke forstå det kan være så 
svært at sende en mail hvis man plud-
selig ikke kommer i vandet!
Husk nu det er kun dem der ikke 
kommer i vandet der skal skrive!!!!!

Betalingsautomat til autocampere og 
gæstesejlere:
Restauranten har i mange år hjulpet os 
med at modtage havnepenge, men fle-
re ting gør nu at vi er blevet nødsaget 
til at finde en løsning.
Vi har derfor indkøbt en brugt beta-
lingsautomat, som tager mod beta-
lingskort og udskriver en kvittering. 
Ikke noget fancy,  så det er ikke med 
bånd eller klister man kan sætte på 
båden , det betyder at jeg skal banke 
på og se billetten hvis jeg er i tvivl om 
betalingen .
Vi har en ret stor indtægtskilde i 
Autocampere, derfor vil jeg anmode 
om at man ikke parkere på de pladser 
der er forbehold disse, dette gælder 
også vores klubber i klubben og deres 
forældre, så jeg vil bede lederne om 
at informere dette videre
Tyveri:
Der har været en del drenge streger, 
som jeg vil kalde det når man bryder 
ind for ”kun” at tager øl og spiritus, 
dog ved jeg godt at det kan koste 
mange penge at skulle reparere efter 
disse besøg.
Jeg har lagt mærke til at disse indbrud 
samtidig kom med balladen på Jens 
Otte krag´s plads i efterårsferien, 
hvor en del unge festede og lavede 
ballade, men det er klart at så snart vi 
begynder at have mistænkelige typer 

rendende rundt på havnen, må vi 
kigge på nogle løsninger.
Vi har forsøgt at søge kommunen, og 
Politi myndighederne om selv at mon-
tere overvågning, dette blev afslået 
med begrundelsen at området er et 
offentligt område og da vi som privat 
personer ikke måtte se hvem der kom 
på havnen!
Vi har dog fået muligheden for at 
koble os på Randers Havn overvåg-
ning, som kun autoriserede personer 
på havnen og Politi kan få adgang til 
at se.
ca. priser pr. kamera opsat: kr. 
27.000,- måske er 5 nok for at dække 
havnen, petroleumsbroen, og noget af 
vinterpladsen.  Men hvor skal vi skaffe 
mindst kr. 135.000 fra??? 
Mit helt eget forslag som ikke er dis-
kuteret med nogen er, at man laver en 
ekstra betaling på 1.100 kr. pr plads 
som engangsbeløb i 2019 kunne 
måske klare dette.  Men syntes vi 
skal diskutere dette til Skippermødet i 
februar. 
Se mere under indkomne forslag, 
punkt 4.

Herefter overtog Gert ordet.
Det handler om arbejde! Vi har malet 
gavlen på værftet – vi har fået nedlagt 
slæbestedet, og sveller og spor er 
blevet klippet i stykker af en stor ma-
skine. Vi har fået nyt vandskur, flyttet 
containeren, og på den måde fået 
lavet plads til de store både. Desuden 
har vi fået lavet måler til autocamper-
ne, så vi kan se, hvor meget strøm, de 
bruger. Tak til alle der har hjulpet. 

Projektudvalg: Ole Uglsøe
Ole sagde, at det var svært at få folk 
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til at komme, men når folk så først 
var kommet, var det altid hyggeligt, 
så ingen grund til ikke at møde ind. 
Klubhuset er blevet malet, så i den 
nærmeste fremtid er det kun småting, 
der skal laves. 
Det frivillige arbejde er en medvir-
kende årsag til, at kontingentet ikke er 
højere, da der spares mange penge på 
håndværkere.

Medieudvalg: Per Christensen/Ronnie 
Siegumfeldt
Sejlklubbens medier består af elek-
troniske medier som Sejlklubbens 
hjemmeside og Facebook, samt vore 
trykte medier klubbladet Klokkebøjen 
og den Historiske Protokol. Uanset 
hvilket medie vi taler om, så er vi af-
hængige af klubmedlemmernes aktive 
deltagelse og vilje til at levere bidrag. 
På den måde beskriver vi hvordan 
klublivet er her i vores tid. En stor 
tak til alle jer, der har bidraget, og en 
opfordring til jer alle om at fortsætte 
med jeres bidrag. I de trykte medi-
er efterlader vi vidnesbyrd om vore 
aktiviteter til eftertiden – især i den 
Historiske Protokol. Den lever af de 
bidrag der kommer i Klokkebøjen, på 
hjemmesiden og på Facebook.
Vi har to sites på Facebook – Randers 
Sejlklub og Randers Sejlerskole. Det 
ser ud til at gå godt på begge sites, 
men vi skal huske at tage hensyn til 
andre, når vi lægger billeder op. Jeg 
har selv oprettet Facebook gruppen 
Randers Sejlklub, og den er nu en 
lukket gruppe, hvor de ca. 170 med-
lemmer af gruppen kan dele opslag. 
Vi har været udsat for lidt phishing og 
kommerciel reklame, så det er årsagen 
til, at den Facebook gruppe ikke er en 

åben gruppe. Nye medlemmer kan 
sagtens få adgang, hvis de vil ulejlige 
sig med at svare på 3 spørgsmål, som 
demonstrerer, at de er klubmedlem-
mer eller har tilknytning til klubben. 
På begge Facebookgrupper er der en 
administrator og en ordstyrer eller 
moderator, som overvåger, at kom-
munikationen foregår på ordentlig vis. 
Facebookgruppen Randers Sejlerskole 
har ca. 100 medlemmer.
Bestyrelsen har tidligere besluttet, at 
Klokkebøjen skal udkomme to gange 
om året. De sidste to år er sommer-
udgaven først kommet ud i august, 
så det retter vi op på. Produktion af 
Klokkebøjen tager ca. 4 uger – 2 uger 
til opsætning og korrektur samt 2 uger 
til tryk og forsendelse. B-post tager jo 
6-8 dage om at når frem. Så den første 
forudsætning er, at deadlines / frist for 
bidrag overholdes af dem, som har 
bidrag. Kasseren skal desuden levere 
opdateret medlemsliste til trykkeriet, 
så alle medlemmer får et eksemplar.
Medieplan for Klokkebøjen:
Udgivelse / Deadline for bidrag /
Opdateret medlemsliste:
December 2018/ 15. Novem-
ber 2018/01. december 2018
Juni 2019/11. maj 2019/01. juni 2019
December 2019/ 16. Novem-
ber 2019/01. december 2019

Det betyder blandt andet at bestyrel-
sens kalendermøde skal rykkes frem 
til 1. halvdel af November fremover. 
Jeg har anmodet Jens Chr. Vølver om 
at deltage i redaktørgruppen. Han 
er god for en god fortælling, som I 
kunne læse i sidste Klokkebøje. Men 
vi kan bruge masser af indlæg fra 
medlemmerne, så alle er velkomne 



Randers Sejlklub

14

med bidrag.
Ronnie fortæller at hjemmesiden 
kører fint, men erindrer om, at de der 
skriver på Facebook, gerne må sende 
relevant materialet til ham, så det 
også kan komme på hjemmesiden.

Kapsejladsudvalget: Niels Nielsen/
Simon Kjær
2018 har været et super år for Ran-
ders Sejlklubs kapsejlere. 

I forsommeren havde vi for første 
gang i mange år arrangeret en større 
havkapsejlads på Kattegat, hvor 
der kom sejlere fra Hals, Hobro, 
Hadsund, Dronningborg, Grenå og 
Randers. I alt 13 både blev skudt i 
gang. Der var masser af glade menne-
sker, god mad og super sommervejr. 
Overalt-vinderen blev en lynhurtig 
Drabant 24 fra Hadsund. Resultaterne 
kunne godt have flasket sig bedre 
for Randers Sejlklub, hvor Larsen 
25’eren Beth med en 5. plads blev 
bedst placerede båd. Arrangemen-
tet var en stor succes, og samtlige 
deltagere håber på at kapsejladsen 
gentages i 2019.

Onsdags-Sæsonen er generelt gået 
rigtig fint, dog med en lidt for hurtig 
Banner 34’er fra Dronningborg, som 
i år har vist sig som hurtigste båd, og 
dermed vinder af aftensejladserne 
2018. 

Dorte Cup blev vundet af den altid 
stabile Hurtig Carlos. 

Uden for Randers viste vi i Randers 
Sejlklub os endnu en gang frem, da 
Hurtig Carlos på fornem vis vandt 

den traditionsrige Kanaløen Rundt, 
som Uggelhuse Sejlklub arrangerer.

For andet år i træk afholdte vi en fin 
efterårssejlads, Slagters Blå Bånd. Her 
viste Banneren fra Dronningborg sig 
endnu en gang som hurtigste båd på 
Fjorden. 

Formand og kasserer takker af for 
denne gang med et tak for i år, og tak 
for en fed periode i kapsejladsudval-
get. Vi er glade for opbakningen til 
de arrangementer, som vi har afholdt. 

Held og lykke til Formand-Poul og 
Kasserer-Lars, som nu skal forsøge at 
løfte arven efter legendernes ”træden 
ned” fra den store scene.

Klubhus: Kurt Andreasen 
Der er ikke meget at sige!
Nu har vi fået en aktivitet mere i 
klubhuset, nemlig Randers Sejlklub 
SUP Skole. 
Håber der kommer mange deltagere 
til alle arrangementerne i klubhuset.

SUP Skole: Winnie Herlevsen og 
Malene Hjort Bonde.
Randers Sejlklub SUP Skole er startet 
i sommeren 2018, som udgangspunkt 
med støtte fra Randers Kommune 
og visionen om ”Byen til Vandet”, 
ønsket om at få mere liv på åen og 
fjorden. Vi havde stor tilslutning og 
interesse fra Havnens Dag, hvor vi 
var til stede med alle vore boards, 
samt lånte nogle fra Randers Roklub.
Herefter tog SUP skolen fart, og vi var 
seks , der drog af sted til instruktør 
kursus i Nyborg. En super fin dag, 
hvor vi fik meget med hjem… og var 
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i den grad klar på at komme i gang 
med at realisere drømmen om SUP 
skole og SUP miljø i Randers Sejlklub.
En måned senere arrangerede vi en 
Åben Hus dag, med lounge stemning 
udenfor klubhuset, og her deltog 
RIGTIG mange i de fire timer vi var til 
stede. Her var også en fyr fra Surf Line 
med opstillede boards på græsset, der 
var tilgængelige, og mange stillede 
spørgsmål. Der var både børn og 
voksne, og endda et par meget voksne 
(i form af kvinder + 70). Så SUP er 
absolut for alle aldre!
Vi er p.t. seks SUP instruktører. Vi kal-
der os SUP Moms og SUP Youngsters. 
Primært fordi vi er en gruppe, der 
udspringer af Juniorsejler Skolen, en-
ten som junior sejlere eller med børn i 
sejlerskolen, som brænder for SUP og 
naturoplevelser på fjorden og åen.
SUP er en god og velegnet sport, 
særligt hvis man har belastningsska-
der fra eks. løb, da man ikke belaster 
kroppen på samme måde. Du styrker 
balancen og din core.
2019 sæsonen vil byde på aktiviteter, 
som henvender sig til begyndere og 
øvede, både voksne og unge.
Vi har oprettet en Facebook side: 
Randers Sejlklub SUP Skole, hvor vi 
kan kontaktes af interesserede, og 
hvor vi laver løbende opslag om ture 
på vandet (for de allerede indmeldte, 
aflysninger af opslåede træninger og 
ture pga. vejret.)
Foreløbigt program for 2019:
SUP Youngsters: For de unge fra 13 år 
og op, foreløbigt mandag eftermiddag.
SUP Moms: For alle voksne, træning 
og ture hverdage og weekends.
Sådan foregår det: Tilmelding til træ-
ning og ture sker via ”begivenheder” 

på Facebook siden. 
Du kan komme til én gratis prøveti-
me. Herefter skal du melde dig ind i 
Randers Sejlklub, hvis du ønsker at 
deltage fremadrettet.
Hvad koster det: Årligt medlemskab af 
Randers Sejlklub, samt årlig leje af bo-
ard, hvis du ønsker at bruge klubbens 
board. 
Som det ser ud lige nu, har vi fem 
boards. Derudover har to instruktører 
deres eget board. Det betyder, at vi 
max. kan have 4/5 elever med ud af 
gangen. Vi ønsker derfor at udvide 
flåden med 7 boards, så vi har mu-
lighed for at have mere end et hold 
på vandet af gangen. Så vil det f.eks. 
vil være muligt for én instruktør at 
tage de øvede med ud på en længere 
tur, mens en anden instruktør bliver 
tilbage i havneområdet med f.eks. fire 
nybegyndere.

4. indkomne forslag:

Der er indkommet 1 forslag fra Erik 
Schmidt Jensen, som går ud på vi-
deoovervågning af bådpladserne og 
vinterpladserne. Erik mener at indbrud 
i bådene åbenbart er et tilbagevenden-
de problem, og mener at hvis det ikke 
er lovligt med et offentlig system, som 
det de havde i Udbyhøj, måske noget 
der kun var til internt brug, i tilfælde 
af tyveri mm.
Ole siger:
Det er et forslag, hvor vi ikke kan ved-
tage noget på generalforsamlingen, da 
det hører under Havneudvalget. 
Ronnie Siegumfeldt siger, at når der 
kommer et forslag, er det selvfølgelig 
noget bestyrelsen tager alvorligt, og 
overvejer mulighederne. De gode 
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ideer, som generalforsamlingen kan 
bidrage med overgiver vi til Havneud-
valget.
Ronnie har undersøgt, om der er lyst-
bådehavne, der har videoovervågning. 
Det er
der, i Rungsted har man hvor man har 
opsat for ca. 500.000 kroner kame-
raer. Det har heller ikke i Rungsted 
været muligt for havnen at få en 
tilladelse. Tyverierne er mindsket men 
ikke stoppet, og det er et meget stort 
arbejde at gennemse optagelserne.

Lars Nielsen kommenterede tyverier-
ne sagde, at vi alle måtte sørge for, at 
der ikke fandtes ”løstgående stiger” på 
landpladsen.
Hjælp hinanden ved at være opmærk-
somme!
Der blev også foreslået bedre belys-
ning, eventuelt lys der tændte med 
bevægelsessensorer.
Emnet genoptages på skippermødet!

5. Fastsættelse af kontingent 
for det kommende kalenderår 
ved kasserer Marianne Kristensen.

Marianne sagde ganske fornøjet, at 
det er super lækkert at være kasserer 
i Randers Sejlklub. Vi har investeret 
110.000 kroner  i en ny skolebåd, vi 
har solgt Filur for 15.000 kroner. Der-
udover har vi købt fem stk. paddlebo-
ards + våddragter for 30.000 kroner 
og desuden købt tre Tea joller for 
15.000 kroner. Vi har skaffet 37.000 
kroner i sponsorstøtte og fået et til-
skud til juniorerne på 20.000 kroner 
fra kommunen. Ydermere har vi fået 
midler fra kommunen til køb af to RS 
Quest joller til juniorerne! 

Trods alle disse tiltag, har vi lige nu 
290.000 kroner i kassen, så ingen 
grund til at sætte kontingentet op.

6.Valg til bestyrelsen og sup-
pleanter for denne.
Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer:
Peter Ilsvard (ønsker ikke genvalg)
Ronnie Siegumfeldt (ønsker ikke 
genvalg)
Bestyrelsen foreslår:
Per Herlevsen og Per Esrup
Ivan spurgte om der var nogle, der 
ønskede et stille op til valg, eller 
havde kandidater. Da dette ikke var 
tilfældet blev de to kandidater besty-
relsen havde spurgt på forhånd valgt. 
De nye medlemmer af bestyrelsen er 
Per Herlevsen og Per Esrup.

Suppleanter til bestyrelsen:
Tine Bræmer Jensen (modtager gen-
valg)
Tine blev valgt.

7. Valg af revisor og revisor-
suppleant
Kai Jensen (modtager genvalg)
Kai blev valgt.

8. Eventuelt 
Birthe og Børge Kristensen (HERBBI) 
vil gerne drøfte hvad bådejerne og
klubben kan gøre for at undgå ind-
brud i bådene.
Punktet allerede behandlet under 
Havneudvalg og indkomne forslag.
Marianne Kristensen: Overbragte hil-
sen fra Randers Sejlklubs æresmedlem 
Ole B. Kristensen. Ole er på hospice, 
og har det ikke godt. Ole er meget 
glad for den buket Randers Sejlklub 
gav ham.
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9.Pokaler
Ole Uglsøe
Bea Pokalen: 
Ivan Mortensen får denne pokal for sit 
store arbejde for Randers sejlklub.Du 
er altid frisk på nye idéer og frisk med 
ny teknologi, så du fortjener denne 
pokal.
Sejlerlaugets Pokal:
Peter Ilsvard, du er et lidt specielt til-
fælde, da bestyrelsesmedlemmer nor-
malt ikke kan modtage pokaler, men 
da du har besat to store poster, og 
holder som bestyrelsesmedlem, er du 
selvskrevet til denne pokal. Vi påskøn-
ner din enormt store indsats i Randers 
Sejlskole, og dit store og gode arbejde 
i bestyrelsen som sekretær.
Spilkoppen:
Simon Kjær får spilkoppen fordi vi er 
rigtig mange i Randers Sejlklub der 
mener, at det med at flytte sin båd  
Beth til Egå, virkelig er en stor stor 
fejl, så han må have Spilkoppen for 
at have lavet noget dumt.( Pokalen er 

skænket af Erik Poulsen, og fra ham 
medfølger 1 fl. Vin)                                              
                                                                                                                   
10.Jubilarer
Ole Uglsøe
50 år  Jens Pedersen
25 år  Svend Erik Sørensen  ( tidligere 
kasserer, bor nu i Roskilde, vi skulle 
hilse jer alle mange gange)
25 år    Søren Bach Jensen  ( kan des-
værre ikke være her i aften)
25 år     Finn Thrue Albrechtsen

11.Vin/Gaver til medlemmer 
som forlader bestyrelsen
Ole Uglsøe
Ronnie Siegumfeld, dig vil jeg takke 
for dit store arbejde i bestyrelsen.
Du går altid meget professionelt til op-
gaverne, og finder altid frem til nogle 
skudsikre løsninger.
Du har heldigvis lovet stadig at passe 
hvor hjemmeside, og det er vi meget 
glade for.
Peter Ilsvar! Igen en tak til dig for dit 
store arbejde i bestyrelsen, og den sto-
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re udvikling af Randers sejlskole som 
du har stået for gennem de seneste år.
Du går altid roligt til opgaverne, og 
løser dem, nogle gange ved at ofre lidt 
af dig selv.

 13. Afslutning
Ole Uglsøe
Tak til alle der har været, og stadig er 
involveret i udvalgene. 
I gør et stort og aktivt arbejde for 
klubben.
Tak til alle instruktører på sejlerskoler-
ne, og alle som har givet en hånd
med i årets løb.
Tak til resten af bestyrelsen for godt 
samarbejde, og de gode resultater.
En ekstra tak til Tine Bræ-
mer Jensen for at overtage 
mit job i bestyrelsen,
da min sygdom forhindre-
de mig.
Tak til dirigenten for god 
og myndig ledelse af 
generalforsamlingen.
HUSK at støtte vore spon-
sorer.   
      

Som afslutning på generalforsamlin-
gen bad formand Ole de fremmødte 
udbringe et

”Trefoldig leve for Randers Sejlklub.”

------------------
        Ivan Mortensen, dirigent.
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Kapsejlads 2019

Aftensejlads med start kl. 18.15
Maj 1, 8, 15, 22, 29
Juni 5, 12, 19, 26
August 7, 14, 21, 28
September 4, 11, 18

Dorte CUP med skippermøde kl. 17.00
September 25

Slagters Blå Bånd med start kl. 10.00
September 28

Kattegat Classic CUP Udbyhøj kl. 10.00
Juni 22
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Klubkalender 2019

Dato Start Aktivitet Deltagere

JANUAR

21 Kl. 18.00 Bestyrelsesmøde. Bestyrelsen

FEBRUAR

04 Kl. 18.00 Bestyrelsesmøde. Bestyrelsen

13 Kl. 17.30 Mad til søs Alle

MARTS

04 Kl. 18.00 Bestyrelsesmøde. Bestyrelsen

27 Kl. 19.00 Randers Bådudstyr Alle

APRIL

01 Kl. 18.00 Bestyrelsesmøde. Bestyrelsen

06 Kl. 09.30 - 
14.00

Arbejdsdag, udendørs 
arealer og klubhus

Alle

24 Kl. 19.00 Generalforsamling Alle

27 Kl. 10.00 Standerhejsning Alle

MAJ

06 Kl. 18.00 Bestyrelsesmøde. Bestyrelsen

26 Kl. 09.30 - 
14.00

Arbejdsdag, udendørs 
arealer og klubhus

Alle

JUNI

03 Kl. 18.00 Bestyrelsesmøde. Bestyrelsen

08 - 10 Hele dagen Pinsetur, Øster Hurup Alle
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Klubkalender 2019

Dato Start Aktivitet Deltagere

AUGUST

12 Kl. 18.00 Bestyrelsesmøde. Bestyrelsen

SEPTEMBER

02 Kl. 18.00 Bestyrelsesmøde. Bestyrelsen

15 Kl. 09.30 - 
14.00

Arbejdsdag, udendørs 
arealer og klubhus.

Alle

28 Kl. 10.00 Mandetur 28.-29. Sep. Herrer

OKTOBER

07 Kl. 18.00 Bestyrelsesmøde. Bestyrelsen

26 Kl. 18.00 Standernedhaling Alle

26 Kl. 19.00 Afriggerfest Alle

NOVEMBER

04 Kl. 18.00 Bestyrelsesmøde. Bestyrelsen

06 Kl. 19.00 Kalendermøde. Bestyrelsen og 
udvalg

DECEMBER

02 Kl. 18.00 Bestyrelsesmøde. Bestyrelsen

04 Kl. 19.00 Andespil Alle

31 Kl. 11 - 13 Gløgg & æbleskiver. Alle
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Kalender for Juniorafdelingen 2019

FEBRUAR Tid Aktivitet

07 Kl. 18.30 Knob og knuder.

MARTS

APRIL

04 Kl. 18.30 Vigeregler.

27 Kl. 10.00 Standerhejsning og klargøring af joller.

MAJ

02,09,16,23,30 Kl. 17.30 Sejlads.

JUNI

06,13,20,27 Kl. 17.30 Sejlads.

AUGUST

15,22,29 Kl. 17.30 Sejlads.

17 Havnedag.

31 Sommertur.

SEPTEMBER

01 Sommertur, fortsat.

05,12,19,26 Kl. 17.30 Sejlads.

21/22 Randers Mesterskabet (wekeend i uge 38)

29 Joller pakkes væk.

DECEMBER

05 Julehygge.

Redaktøren takker for alle tilsendte bidrag.
Frist for bidrag til næste Klokkebøje er

11. maj 2019, kl. 18:00.
Fotos skal vedhæftes i den højeste opløsning, du har taget dem i.

Send til per@perma.dk

Følg med på Facebook for at få tider, hvor der ikke er anført tid i oversigten.
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MARTS Tid Aktivitet

03 Kl. 10-14 Kursus KNOB, STIK og SPLEJSNING, Klubhu-
set.

14 Kl. 19.00 Teoriaften, Klubhuset.

APRIL

04 Kl. 19.00 Teoriaften, Klubhuset.

06 + 07 Kl. 10.00 Klargøring af skolebåd på vinterpladsen.

Uge 17 Aftales. Søsætning af skolebåd.

27 Kl. 10.00 Standerhejsning og rigning af skolebåd.

29 Kl. 17.45 Sejlersæson START.

JUNI

03 Aftales Mandagsholdet sejler Impalaen til Udbyhøj.

16 Kl. 13 Sommertur til Uggelhuse med Sejlerskolen

23 Kattegat Classic CUP, hvis interesse.

27 Aftales. Torsdagsholdet sejler Impalaen til Randers

Sommerferie Uge 27-32

AUGUST

12 Opstart efter sommerferie.

13 Aftales. Tirsdagsholdet sejler Impalaen til Udbyhøj.

SEPTEMBER

04 Aftales Onsdagsholdet sejler Impalaen til Randers.

25 DORTE CUP - skolebådene deltager, hvis 
interesse.

27 Kl. 19.00 Afslutning med evaluering/spisning, klubhuset.

29 Skolebådene afrigges.

OKTOBER

Uge 40 Aftales Skolebådene tages på land

06 + 07 Vinterklargøring af skolebåde

26 Kl. 18.00 Standernedhaling.

26 Kl. 19.00 Afriggerfest.

Kalender for Randers Sejlerskole 2019
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Nekrolog, Ole B. Kristensen

Æresmedlem af Randers Sejlklub Ole 
Bent Kristensen er død d. 1.november 
2018.

Ole har været medlem i klubben 
af to gange. Han meldte sig ind i 
klubben i 1953 som elev på øvelses-
båden ´Klaus´ som var blevet købt 
til klubben i 1950, og blev således en 
del af dens ni mands store besætning. 
Elevtiden afsluttedes med et flot due-
lighedsbevis.

I 1955 købte Ole en 18 fods kragejol-
le ´Spica´der således blev starten på 
en længere karriere som bådejer. Ole 
forlod Randers til fordel for værne-
pligt, ophold i England, Tyskland og 
herefter Næstved hvor han også var 
medlem af bestyrelsen i deres sejl-
klub. 

Ved besøg i Randers, i denne periode, 
var sejlklubben altid et sikkert mål for 
at hilse på og møde gamle venner. 
Ole kom tilbage til Randers Sejlklub 
som medlem i 1973. I 28 år blev 
det nu som bådejer under Randers 
Sejlklub`s stander og splitflag med 
stjerne. Det blev til mange forskellige 
både i årenes løb. 

Ole blev valgt til klubbens bestyrelse 
1976 og valgt som formand i 1978. 
Herved kaldenavnet ”Ole Formand” 
som har hængt ved lige siden. Klub-
ben havde således fået en arbejdsom 
og initiativtagende formand. Det blev 
en periode hvor der skete meget ud 
over det daglige. 
Værftsbygningen på bådepladsen 
blev i 1979 købt i fællesskab med 
”Fjorden” til stor gavn for sejlerne, 
også her mange år efter. I 1980 blev 
formidlingscentralen ”Kistebænken” 
startet op. 
 I 1981 blev Windsurferafdelingen 
etableret. I 1982 indkøbtes til junior-
afdelingen Ynglingen  D-51 ´Hed-
vig´og 1983 bliver ”Klubnyt” gjort til 
bladet ”Klokkebøjen” som vi kender 
den i dag. 

Kronen på Oles værk som formand 
må nok siges at være indvielsen af det 
nye ombyggede og udvidede klubhu-
set, som var færdigt foråret 1983. 
Ole var siden aktiv for klubben på 
flere fronter, herunder som medarran-
gør af ´lysregattaen´ som blev startet 
op i 1986 og 2002, medarrangør af 
og toastmaster ved klubbens 125 års 
jubilæumsfest.
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Herudover et stort arbejde med at få  
”Den historiske protokol” (sammen 
med Aksel Thorsen) gjort digital, 
ajourført og sat på klubbens hjemme-
side.

Ole var ligeledes fra 1975 medlem af 
Sejlerlauget og fra 1976 sad han i dets 
bestyrelse
        
Ole var altid foregangsmand for en 
god og munter, men artig stemning og 
nød en fælles slagsang. 
      
Ole var klubbens omvandrende histo-
riske vidensbank, som vi benyttede os 
af så ofte det var nødvendigt, og op-
gaver, som blev overgivet til Ole blev 
altid løst på absolut bedste måde.

At Ole blev udnævnt til æresmedlem 
må ses som en hæder og tak til ham 
for mange års ihærdigt, tillidsfuldt og 
godt arbejde til gavn for klubben og 
dens medlemmer.

Ole døde efter en tid med svær 
sygdom hvor han på trods af denne 
bevarede sin personlighed  og positive 
indstilling til det sidste.

Æret være Ole´s minde

Yachtflag

Medlemmer af Randers Sejlklub er 
pligtig til at føre klubstander samt YF 
flag med 1 stjerne.

Klubstander kan købes hos Kurt  An-
dreasen i klublokalet.

Flaget kan ligeledes købes der, så 
længe lager haves, ellers hos
Klauber Flag (www.klauber-flag.dk)

Standeren og Yachtflag kan købes i 
klublokalet i forbindelse med kapsej-
ladserne onsdag aften.

Nøglekort til klublokalet
Henvendelse til:
Kurt Andreasen, Tlf. 4017 2543
eller
Børge Kristensen, Tlf. 5042 0206

Aktuelle priser fås hos Kurt Andrea-
sen.
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Mandetur 2018.

Keld Dalmose bød velkommen til 
sejlklubbens mandetur 2018 med 
følgende ord.

Det er dejligt at se så mange tilmeldte 
både og besætninger. Det kan kun 
blive en god tur

Jeg vil starte med at takke alle vore 
sponsorer:

Vognmand Erling Andersen
Randers bådudstyr
Randers Industriservice
Frederiksberg kødforsyning
Vognmand j. Ødums eftf.
Slawteren i Tørring
Vorup blomster

Husk nu at støtte dem, når de støtter 
os. Bestil f. eks. en dusk hos Vorup 
blomster til konen, som hun kan 
glæde sig over, medens du er på 
mandetur.

Også tak til Jan Lærke og John for 
opsætningen og trykningen af de fine 
pogrammer.
En særlig tak til de gæve piger som 
har lavet brunch til os i dag.
Skulle vi ikke rejse os op og udbringe  
et trefoldigt leve for dem.
( Gert giver dem gaven fra os )

Præcis kl. 11. 00 går starten. ( 1 skud 
ved 5 min.  1 skud ved start ) den vil 
blive overvåget af den ubestikkelige 
dommer Ole Byrgesen. Det bliver 
også ham der afgør, hvem der skal 
have den fine præmie for bedste ud-
smykning og underholdende start.

Bestyrelsen  forventer at alle deltagere 
vil vise hensyn til hinanden under 
hele turen, så det for alle vil blive en 
festlig og fornøjelig tur.

Efter fortøjning i Udbyhøj ( husk at 
betale havnepenge ) begiver i jer ud 
til kabelfærgen. Så vi kan blive fragtet 
over i samlet trop kl. 14 40. Overfar-
ten er betalt.
Der vil i forbindelse med trossetræk-
ningen i Udbyhøj Syd, blive serveret 
,kagemand øl og frugtbovle. Og til det 
vindende hold en fin præmie.

Kl. Præcis 17 00 fælles overfart med 
kabelfærgen. Kommer du for sent 
bliver overfarten for egen regning.

Efter tilbagekomst til havnen forventes 
det, at alle hjælper til med at flytte og 
dække borde med eget bådbestik ( der 
forefindes paptallerkner ) også grill og 
buffe skal gøres klar

Kl. 18 30 starter spisningen. Den store 
grill buffet fra Slawteren i Tørring.
I løbet af aftenen vil Lærke hjælpe jer 
med at synge nogle sange fra Cowboy 
sangbogen - har hørt at de er virkelig 
saftige.
Det forventes også at ”Spasserman-
den” kommer på banen, alle andre er 
også velkommen til at komme med et 
indslag.

SØNDAG. kl. 10 00 er der rengøring 
og oprydning efter morgenmaden, 
som de enkelte besætninger selv står 
for. Så vi kan kan forlade havnen lige 
så pæn som da vi kom.



Randers Sejlklub

27

Kl. 10 45 afsejling mod Uggelhuse. 
Vis hensyn så alle både kan få en 
plads, de mindste både bør sejle ind 
i havnen. Og de største både bør 
være fremme først, så de kan komme 
inderst ved broen.

Kl. 13 30 serveres der bollesuppe i 
klubhuset.

14 30 uddeling af Årets Knold og 
Årets Nar- hat.
Bestyrelsen forventer at I indberetter 

mange kandidater. Så vil vi finde de 
to, som virkelig har fortjent udnæv-
nelsen.

Kl. 16 30 afsejling mod hjemhavnen 
og mønstring i klubhuset.

Husk den enkelte kaptajn er ansvarlig 
for sin besætning.

                 GOD TUR.

Se flere billeder på side 30 og på 
Randers Sejlklubs hjemmeside.
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Kapsejlads 2018.

Bådnavn Sejl Nr. Skipper Bådtype Placering

Hurtig 
Carlos

DEN 387 Polle Jeppesen H-båd 1

MaMa-
Mia

DEN 21 Per Sørensen Banner 34 2

TUT DEN 40 Poul Andreasen Duet 3

BLÅ BÅND 26-09 2018, kl. 10  -   17,4 sømil

Bådnavn Sejl Nr. Skipper Bådtype Placering

MaMa-
Mia

DEN 21 Per Sørensen Banner 34 1

Hurtig 
Carlos

DEN 387 Polle Jeppesen H-båd 2

TUT DEN 40 Poul Andreasen Duet 3

DORTE CUP 26-09 2018, kl. 18  -   2,5 sømil
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Kattegat Classic CUP -
se Klokkebøjen August 2018.
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Fortsat fra side 27: Mandeturen 2018.
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Medieplan for KLOKKEBØJEN 2019.

Produktion af Klokkebøjen tager ca. 4-5 uger – dvs. 2,5 uger 
til opsætning og korrektur samt 2,5 uger til tryk og forsendelse. 
B-post tager 6-8 dage om at når frem. Så den første forudsæt-
ning er, at deadlines / frist for bidrag overholdes af dem, som 
har bidrag. Kasseren skal desuden levere opdateret medlems-
liste til trykkeriet, så alle medlemmer får et eksemplar.

Udgivelse Deadline for bidrag Medlemsliste opdateret.

Juni 2019 11. maj 2019 01. juni 2019

December 2019 16. November 2019 01. december 2019

Faste bidrag Ansvar

Referater, sponsorer, øvrig info fra bestyrelsen. Bestyrelsen

Kalender planlagte aktiviteter. Informationer. Bestyrelse og udvalg.

Resultater af kapsejladser, konkurrencer mv. 
incl. billeder, vindernavne ved præmieover-
rækkelser mv.

Kapsejladsudvalget, Junioraf-
delingen og SUP-ledere.

Et bidrag til hver Klokkebøje. Udpeg f. eks. 2 
juniorsejlere til at fortælle om deres oplevel-
ser, juniorafdelingens arrangementer, havne-
dag mv.

Leder af Juniorafdelingen.

To bidrag pr. Klokkebøje, f.eks. mandagshold 
og tirsdagshold laver hver et bidrag til Juni 
udgaven. Onsdagshold og torsdagshold laver 
hver et bidrag til December udgaven.

Leder af Sejlerskolen

Støtte til udvalgene efter direkte aftale, dæk-
ning af visse arrangementer samt beskrivelser 
af særlige emner mv.

Medieudvalget

Frivillige  bidrag: Turbeskrivelser, fotokonkur-
rence, øvrige emner med relation til klubben 
mv.

Medlemmerne
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Seriøse kapsejladsdeltagere  skal have båden målt.  Bent Drachmann har 
venligst udlånt dette målerbrev/-bevis, som du kan studere på 4 sider.
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PINSETUR
08.-10. juni 2019

Dato Tid Aktivitet

07 18.30 Fælles spisning for ”Early Birds”.

08 Hele dagen Ankomst til Ø. Hurup

18.30 Fælles spisning, alle fra RSK.

09 14.00 SUP kapsejlads for børn, damer og 
herrer. Kort rute på lavt vand.

17.00 Tovtrækning.

17.30 Fælles fotografering.(husk tandpasta og kam)

18.00 Der tændes op i fællesgrillen.

18.30 Fælles spisning, alle fra RSK.

19.30 Pokaler til vindere af SUP kapsejlads 
og vindere af tovtrækning

10 Hele dagen Afsked og hjemsejlads

Pinse 2019 i Øster Hurup havn

Sørg for allerede nu at få ovenstående i kalenderen. Ledere, kap-
tajner m. fl. anmodes om at motivere til deltagelse.
Bindende tilmelding er ikke nødvendig, men meddel gerne din/
jeres planlagte deltagerantal senest 04. juni til arrangøren på 
E-mail: per@perma.dk ell. Tlf. 61659386.

Mere information på sejlklubbens hjemmeside i Maj 2019.
Det bliver rigtig hyggeligt!
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Pinsen falder sent i 2019, så der er høj sandsynlighed for godt vejr både 
til sejlads og fælleshygge. Billederne på denne side er fra vores tur i 
2012, hvor vejrguderne sørgede for det mest fantastiske vejr. Udover 
havnen, fælleshygge og en børnevenlig strand, er der masser af gode 
oplevelser indenfor gå-afstand.
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Havneudvalget informerer.

Bestyrelsen
Christian Bach forlader bestyrelsen som kasserer. Ind træder Carsten Birch.

Så bestyrelsen vil pr. 1 januar 2019 bestå af
Formand : Ulrik Christensen
Kasserer: Carsten Birch
Havnen: Ivan Mortensen, tlf. 4056 5822
E- mail:
havneudvalg.rds@gmail.com

Skippermøde
Skipper mødet er endnu ikke planlagt, men håber vi kan holde det i februar.

Arbejdsdage
Der vil blive indkaldt til arbejdsdage i løbet af foråret, da disse er afhængig af 
vejret.

Landgangsbro
Der bliver arbejdet på at landgangsbro ved slæbestedet bliver færdig inden 1 
april.

Bådpladser - vigtigt!
Pladser der ikke benyttes skal indberettes til Ivan inden 15.maj. Skulle man 
komme senere i vandet skal dette også indberettes ellers vil de blive udlånt. 
Og man kan derfor ikke forvente at få pladsen før det er muligt at finde en 
anden låneplads.
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Sponsorer.

Gløgg og æbleskiver 31. dec. 2018, 
kl. 11-13 i Klubhuset - vel mødt !



Afsender:
Randers Sejlklub
Toldbodgade 14
8930 Randers NØ B

Støt vore sponsorer.
Har du ønske om at få dit firma repræsenteret 

på vores sponsortavle,
så kontakt Marianne Kristensen, 

tlf.: 2028 3472.

En gang Sejler - altid Sejler!

Vandt du ikke i kapsejlads ?
Måske kan det hjælpe at polere bunden !


