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

Bestyrelse
Formand
Niels Nielsen  2714 8427
E-mail: niels@itj.dk

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

Sekretær
Per Herlevsen  5198 0061
E-mail: perherle@gmail.com

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

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

Suppleanter til bestyrelse:
Finn Svendesen

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

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

 

Udvalg -  fortsat:

Kapsejladsudvalg
P.t. ingen koordinator.

Dommer
Flemming Bjerring   
2380 8265
bjerring@youmail.dk

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

Projektudvalg
Tager sig af vedligehold af klubbens 
bygninger og arealer.
Per Esrup

(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  2553 4692
E-mail: soren@weitemeyer.dk
Per Christensen   6165 9386
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

Indholdsfortegnelse
Emne   Side

Generalforsamling 24-04-2019 04
Tristan på besøg hos farfar 14
Hedvig - den nye båd på broen 16
Mindeord Ole Uglsøe  18
Klubkalender 2. halvår 2019 19
Kalender Juniorafdelingen 2019 20
Kalender Randers Sejlerskole  21
Dramatik i Götakanalen  22
Havneudvalget informerer 23
Sponsorer   23

Forsidebilledet:
Randers Sejlerskoles nye skolebåd 
Impala 27, HEDVIG er indkøbt og 
taget i brug af Sejlerskolen.

Bagsiden:
Et alternativ til en bovpropel.
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Formand Ole Uglsøe bød velkom-
men.

Ekstra ordinær Generalforsamling  
1.Valg af dirigent og protokolfører
 Forslået:  dirigent Ivan Mortensen
 Protokolfører: Per Herlevsen
De foreslåede blev valgt.

Ivan Mortensen:
2.   Godkendelse af rettelser i ved-
tægterne fra 26.oktober 2016.
Ordet gives til Marianne Kristensen  
som fremlægger forslag til vedtægts-
ændringer:
Disse godkendt på generalforsamlin-
gen 24. april 2019 med applaus
vedtægterne kan læses på hjemmme-
siden.
Herefter begyndte ordinær general-
forsamling

 
Generalforsamling 
1.Valg af dirigent og protokolfører
 dirigent: ivan Mortensen
 Protokolfører: Per Herlevsen
vedtages
Ivan Mortensen giver ordet til Ma-
rianne Kristensen som fremlægger 
bestyrelsens beretning:
2.Bestyrelsens beretning
Bestyrelsens beretning 2019
Bestyrelsens vigtigste opgave er at 
drive en sund klub, med orden i 
tingene og en god
økonomi, samtidigt med vi sikrer 
en dynamisk klub med initiativer og 
aktiviteter for vores
medlemmer.
Vores mission:
Klubbens mission er at fremme 
sejlsporten samt at arbejde for et godt 

Generalforsamling 24. april 2019
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kammeratligt sammenhold mellem 
medlemmerne.
Vores vision er:
• Det skal være rart at komme i Ran-
ders Sejlklub og på Havnen.
• Vi tager godt imod nye medlem-
mer
• Vi hjælper nye sejlere
• Vi hjælper juniorsejlere
• Vi skaber netværk og hjælper 
hinanden med at løse de praktiske 
opgaver.
Rammen for bestyrelsens opgaver er 
vores vedtægter.
Det er derfor vigtigt at holde vedtæg-
terne opdaterede, således vi kan leve 
op til kravene fra vores omgivelser.
Vi er 239 medlemmer.
Vi har i bestyrelsen arbejdet med 
følgende opgaver siden generalfor-
samlingen i oktober:
Ansøgning om midler til vores sejler-
skoler
Vi har søgt midler fra DGI, Nordea, 
Randers Kommune og Trygfonden.
Det har foreløbig resulteret i vi i de-
cember fik en fin ny RIB, som vi ejer 
sammen med kajakklubben og ro-
klubben. Vi har fået bevilget 16.000 
kr. til Junior sejlerskolen, 24.000 kr. 
til SUP skolen fra Randers kommune 
breddeidræt og 19 redningsveste fra 
Tryg fonden.
Tillæg til havneoverenskomst med 
Fjorden.
Vores medlemmer af havneudvalget 
og bestyrelsen ønsker at kontraktfor-
handlinger med Havnen varetages af 
bestyrelsen, således vi kan sætte det 
stærkeste hold.
På den baggrund har vi fået under-
skrevet et tillæg til havneoverenskom-
sten med Fjorden.

Det betyder havneudvalget varetager 
daglig drift og daglig kontakt med 
havnen, mens nye
tiltag, større investeringer samt kon-
traktforhold varetages af bestyrelsen.
Forsikringer for Havneudvalget.
Vi har – ifølge aftale med Fjorden – 
haft vores forsikringsmægler til at se 
på Havneudvalgets
forsikringer.
Vi har nu aftalt med Fjorden, hvilke 
forsikringer vi bør have og har netop 
bestilt disse.
De eksisterede forsikringer er meget 
mangelfulde ift. det ansvar vi har, 
men det bliver nu
korrigeret.
Kontaktmøder med SUP skolen, for at 
koordinere behov og tiltag. Kontakt-
møde med
Havneudvalget vedr. den nye organi-
sering, reglement og opgaver.
Vi afholder møder med udvalg efter 
behov.
Møder med Randers kommune vedr. 
deres Vision for Byen ved Vandet – 
Det kommer Niels og Per Herlufsen 
ind på lidt senere.
Vi har fået lagt kloak til Bad/omklæd-
ningsrum samt fliser mellem klubhus 
og Container og vi
har fået en kodelås til klubhuset, så vi 
slipper for nøgler og nøglekort.
Vi har bestilt udskiftning af dør og 
vindue i container og planlægger 
også af skifte til kodelås i
Container.
Sponsorstøtte til Junior og SUP skole.
Vi har en stor stab af frivillige som 
arbejder i bestyrelse, udvalg, sejler-
skoler, instruktører og
bådsmænd – i alt er det p.t. 45 per-
soner.
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Dertil kommer en hel del medlem-
mer som lægger arbejdsdage med 
vedligehold af arealer og bygninger 
dels i klub regi og dels i havneregi.
Det er dejlig med den store opbak-
ning og et tegn på vi har en god og 
sund klub.
Der bliver skabt en god klubs ånd, 
når vi hjælper hinanden.
Det store frivillige arbejde betyder 
også vi kan fastholde et stort akti-
vitetsniveau samtidig med et lavt 
kontingent.
Sejlerskolen
Det går fantastisk godt i vores Sejlsko-
le med 21 elever i 2019.
Tine er gået ind som koordinator for 
Sejlerskolen med fuld energi – ja hun 
er en ny ildsjæl.
Peter er en super god støtte for Tine 
med al hans positive energi.
Og en stor tak til instruktører og 
bådsmænd.
Vi købte jo som bekendt en ny sko-

lebåd en Impala 27, som I kan se til 
vores standerhejsning.
Junior Sejlerskolen
Vores junior sejlerskole kører også 
rigtig godt med Tom Mark som koor-
dinator godt hjulpet af
forældregruppen og de 3 instruktører.
Vi fik i 2018 2 nye Quest joller, En 
ny RIB, 3 brugte Tera joller og 2 
brugte optimist joller.
Vi er således godt rustet til sæsonnen 
i 2019.
SUP skole
SUP skolen er kommet fra start i 
2018.Vi har 5 boards og har uddan-
net 6 instruktører.
Vi har fået 24.000 kr. til yderligere 
materiel.
Kapsejladsudvalget.
Vi mangler p.t en til at tage sig af 
dette udvalg.
Havneudvalg
Vi har fået ny kasserer - Carsten Birch 
- som sammen med Ivan Mortensen 
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varetager opgaverne i Havneudvalget 
for Randers sejlklub.
Havneudvalget har udarbejdet et 
havnereglement, som er sendt ud til 
samtlige bådejere og
som ligger på vores hjemmeside.
Dejligt at reglerne nu er sat på tryk – 
rigtig godt arbejde.
Der er også sat skilte på mastekran og 
i værftet, så der er gjort opmærksom 
på ansvaret for grejet.
Projektudvalg
Tager sig af vedligehold af klubbens 
bygninger og arealer.
Der har været første arbejdsdag her 
i april med rigtig fin tilslutning fra 
medlemmerne.
Det er lige efter bogen.
Medieudvalg
Per sørger for Klokkebøjen udkom-
mer 2 gange om året og Ronnie 
sørger for Hjemmesiden.
Det fungerer rigtig godt og det er et 
meget vigtigt udvalg for vores klub.
Klubhus
Kurt gør et fantastisk arbejde for 
klubben. Foruden at stå for klubhuset 
ordnet han utallige
tekniske problemer i Restauranten. 
Der er mange udfordringer med klo-
ak, vandvarmere,
pumper.
Vi kan altid ringe til Kurt, så kommer 
han og hjælper os.
Aktivitetsudvalg
Vi har p.t. ingen aktivitetsudvalg men 
vi er rigtig glade for, der er medlem-
mer som påtager sig
at stå for et arrangement.
I 2019 er der foreløbigt planlagt 
følgende:
Mad til søs: Keld Dalmose
Knob, stik og splejsninger: Mogens 

Exner
Pinsestævne i Øster Hurup: Per Chri-
stensen
Mandetur: Keld Dalmose
Afriggerfest: Jan Lærke har lovet at 
tage sig af det – han har bestilt musik.
Andespil: Kurt Andreasen
Gløgg og æbleskiver: Kurt Andreasen
Mange tak skal i have.
Hvis der er andre som gerne vil 
påtage sig et arrangement er I meget 
velkomne til det.
Hvis I sender en indbydelse til mig 
sender jeg den straks ud til vores 
medlemmer.
Fællesudvalg
Søsportsklubbernes fællesudvalg har 
nedsat et udvalg, som har deltaget i 
Havnens
planlægning af Havnen på Kanaløen.
Randers Havn har skaffet midler til 
havnen. Havnen er blevet uddybet og 
de er i gang med at
lave nye pæle og broer. Der er også 
uddybet visse steder i Sejlløbet.
Huset derude er revet ned og der 
bygges et madpakkehus. Der kommer 
nyt toilet som
placeres på en pram i havnen.
Der er lavet en aftale mellem Havnen 
og Norddjurs kommune. Norddjurs 
holder faciliteter og
fjerner affald på Øen.
Randers Havn holder havnen med 
hjælp fra Produktionsskolen.
Klubberne i Fællesudvalget betaler 
10 kr. som fremadrettet skal bruges til 
materialer til
broerne. (Kun materialer i Havnen 
ikke på øen).
For de penge har vi indflydelse på 
havnens indretning – højde på broer, 
afstande mellem
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pælene mm.
Vi deltager i et årligt gennemsyn af 
havnen sammen med Randers Havn. 
Her aftales det
nødvendige årlige vedligehold
bestyrelsens beretning godkendes 
med applaus

Marianne giver dernæst ordet til Niels 
Nielsen  vedr. byen til vandet
Den nye klimabro fakta.
Randers Kommunes Byråd besluttede 
d. 6. november 2017, den vejføring, 
der skal danne grundlag for det frem-
adrettede arbejde med Klimabroen.
Dvs. at der ikke er besluttet en klima-
bro over Gudenåen via Pieren og over 
det nordlige havnebassin (igennem 
værftet), men der skal arbejdes med 

den plan for området.
Klimabroen er en ny forbindelse over 
fjorden for at aflaste trafikken over 
Randers bro, Klimabroen skal være 
med til at beskytte Randers by mod 
oversvømmelser fra både skybrud 
og stormflod. Broen etableres på en 
dæmning, som lukker det nordlige 
havnebassin af med en sluse.

Der er tale om et langsigtet projekt, 
som måske først er færdiggjort i 2040-
50.
I 2026 skal byrådet endelig bestemme 
om der er grundlag teknisk og der er 
økonomisk grundlag for dette projekt. 
(ikke 100% afklaret info)
Hvad så nu og fremad?
Randers Kommunen har lavet et 



Randers Sejlklub

9

visions projekt for hele området og 
afsat penge til 3 forslag, fra ekstern 
idemager.
Hvordan er RSK så indblandet.
Vi fra bestyrelse har tilbudt vor hjælp 
i dette visions arbejde da vi kan se 
vi vil blive berørt, så med ”ret tidelig 
omhu” er vi med fra starten, vi har 
deltaget i en række møder med de 
kommunale projektdeltager.
Disse møder har mest været om fakta 
og ønsker såsom, antal bådpladser, 
areal behov til landpladser, ønsker til 
klub-hus  og -faciliteter i et evt. - nyt 
område.
RSK har sammen med projektet, lavet 
et ”ønske oplæg” til de 3 idemager, 
oplæg med hvad de skal forholde sig 
til når de laver deres visions oplæg. 
Projektet fra Randers kommune har 
forslået en ny plads til RKS og Fjor-
den, hvor de vil lave nye faciliteter til 
en sejlklub på spidsen af Pieren, dette 

kan ses på visionskortet.
Bestyrelsen har sat spørgsmål ved den-
ne placering, er der plads nok, hvad 
med støj, tæt på en gødnings frabrik, 
osv. og er det visionært nok for en by 
som Randers. 
(se Visionskort over byen til vandet 
øverst side 9)

Hvad gør RSK så nu?
Først afholdte bestyrelsen et møde 
med vor udlejer Randers Havn, for 
at hører om hvilken planer Randers 
Havn har med deres nye industrihavn, 
hvilken aftaler har de med Randers 
kommune om os og vor lejemål.
Randers Havn oplyser der ikke aftales 
noget før det politiske er bestemt hvad 
der skal ske med området, men de har 
startet arbejdet med at flytte industri-
havnen øst på.
Så vi i bestyrelsen mener, vi skal den 
politiske vej hvis vi skal have indfly-
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delse og håb om stører vision, planer 
for en ny moderne lystbådehavn i 
Randers, ikke en næse spids parke-
ringsplads ved en hovedfærdselårer.
Og når vi snakker 2040-2050 mener 
vi at vi er i god tid.

Ivan Mortensen gav derefter ordet til 
formanden Ole Uglsøe.

Dødsfald :
Vi har siden sidste generalforsamling 
mistet æresmedlen Ole Bent Kristen-
sen. Han var et stort aktiv for Randers 
sejlklub.
Jeg vil ikke uddybe hans gøren i 
Randers Sejlklub, da der allerede er 
skrevet en nekrolog i Klokkebøjen.
Æret være hans minde - 1 minuts 
stilhed.

Dirigent
3.Beretning fra udvalgene
Sejlerskolen : Peter ilsvard:
Det går godt i sejlerskolen: stor søg-
ning af medlemmer og mange instruk-
tører. Tine (på ferie) er ny leder efter 
Peter og hun er en ildsjæl til jobbet.
Bådsmænd udnævnt til skolebådene.
Filur solgt og impala 28 (Hedvig) købt 
og sejlet hjem af Brian og Polle og 
Niels fra Egense dyb i Odense fjord.
Der har været holdt knob og stik aften 
og teoriaften. 
Ny famileiudflugt med skolebådene til 
uggelhuse 16/6.

Juniorudvalget: Tom Mark
Der er pt 11 medlemmer. der har væ-
ret holdt julehyggemøde og og knob 
og knude møde.
Der er købt 3 brugte teraer og 2 
optimister og 2 spritnye 2 mandsjoller 

som også kan bruges til voksne.
Man vil deltage i havnens dag i Ud-
byhøj og Randers  og den blå sko-
le(hornbæk skole)
Havneudvalg:  Ivan Mortensen
Som alle nok er klar over valgte Gert 
og Christian at træde ud af havneud-
valget, begge har gjort et stort stykke 
arbejde og det vil vi fra udvalget gerne 
takker for. (en lille gave til begge)
Vi startede året 2019 med at lave et 
nyt Havneudvalg, som består af Ulrich 
Christensen (Fjorden) Poul Damm 
Rasmussen (fjorden) Carsten Birch 
(Randers sejlklub) og mig selv. Udval-
get har lavet klare aftaler om samar-
bejdet, og ingen tager egne beslutnin-
ger uden udvalget er underrettet, dette 
giver et dynamiske udvalg, hvor alle 
er informeret.
Dette kan betyde længere beslutnings-
tid, men samtidig giver det også en 
fælles linje.
Vi fik afholdt Skippermødet, og i 
anledning af foråret gik bølgerne lidt 
højt, men alle kom helskindet i havn, 
referatet fra dette møde og alle fremti-
dige Havneudvalgsmøder vil være at 
finde på Sejlklubbens hjemmeside. 
Vi håber at dette kan være med til at 
stoppe rygter og diskussioner på hav-
nen, for der bliver sat mange rygter i 
gang, derfor vil vi også fra Havneud-
valgets side bede jer om at kontakte 
os, såfremt i høre noget.
Så vi enten kan verificere eller aflive 
rygterne inden alle tror de er sande.
Vi har afskaffet fælles arbejdsdage, 
men når der skal laves noget, indkal-
der vi kun det antal som vi forventer 
skal bruges.
I år er der indtil nu lavet vand på bro 
ved 200 pladserne, og vi har kigget på 
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om vi kan lukke for vandet på Petroli-
umsbroen så at vi kan få vand på den 
lille vinterplads samtidig med den 
store plads for åbnet.
Vores mastekran er blevet certificeret 
og gennemgået. Der skulle ny stålwire 
på, og samtidig er der også ophængt 
et regelsæt for brug af kranen, venligst 
læs denne inden brug.
Ideen med at lave et af/pålæsnings 
område ved det gamle slæbested, vil 
havneudvalget gøre færdig.
Selv om broerne ser fine ud vil vi give 
dem algemiddel for at forebygge glatte 
broer.
Kabys affald containeren vil blive flyt-
tet til den blå container ved værftet, 
dette skyldes renovations firmaet ikke 
vil tage den fra grus pladsen.
Betalingsautomaten vil blive hentet 
inden for de næste 14 dage.
Der er sendt en invitation til de 
klubber i fjorden som måtte ønske at 

bruge vores ophaler plade, Randers 
havn vil stå for styring af økonomien.
fremtidige referater vil findes på sejl-
klubbens hjemmeside

Projektudvalg: Ole Uglsøe
Projektudvalget:
Vi har i årets løb hold 2 arbejdsdage, 
og holder en igen 26/5.
Der viser sig en ny tendens, hvor der 
kommer flere, både nye og
gamle medlemmer det er rigtig godt. 
Vi får rundstykke inden vi går i gang,
og en sandwich, så det er ikke kun 
arbejde, men også hyggeligt.
Klubhuset er blevet malet færdig, 
og der er blevet gjort hovedrent i 
klublokalet, udenoms arealer er blevet 
renset, og der er kørt adskillige læs 
affald væk.
 Så mon ikke vi er ved at have det 
flotteste klubhus ved fjorden.
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Medieudvalg: Per Christensen
Randers Sejlklub benytter sig af trykte 
medier og elektroniske medier. Klok-
kebøjen og den historiske protokol er 
de trykte medier, og de elektroniske 
medier består af Sejlklubbens hjem-
meside samt nogle grupper på sociale 
medier. På Facebook er der tre grup-
per for hhv. Randers Sejlklub, Randers 
Sejlerskole og Randers Sejlklubs SUP 
skole. (SUP: Stand Up Padling). 

Medieplanen for Klokkebøjen i 2019 
fremgår af December 2018 udgaven, 
som kan læses i trykt udgave og på 
RSK hjemmeside.
Faste bidrag er således:
Bestyrelsen: Referater, sponsorer, 
øvrig info fra bestyrelsen.
Bestyrelse og udvalg: Kalender plan-
lagte aktiviteter. Informationer.
Kapsejladsudvalget, Junioraf- delingen 
og SUP-ledere: Resultater af kapsejlad-
ser, konkurrencer mv. incl. billeder, 
vindernavne ved præmieover- rækkel-
ser mv. samt 
et bidrag til hver Klokkebøje. 
Leder af Juniorafdelingen: Udpeg f. 
eks. 2 juniorsejlere til at fortælle om 
deres oplevel- ser, juniorafdelingens 
arrangementer, havne- dag mv.
Leder af Sejlerskolen: 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.
Desuden kan medieudvalget støtte ud-
valgene efter direkte aftale, dækning 
af visse arrangementer samt beskrivel-
ser af særlige emner mv.
Frivillige bidrag fra alle medlemmer: 
Turbeskrivelser, fotokonkur- rence, 

øvrige emner med relation til klubben 
mv.

Kapsejladsudvalget: 
der ledes efter ny formand for kapsej-
ladsudvalget
klubhus:  Kurt Andreasen 
ikke tilstede
SUP Skolen: ikke tilstede

4. Forlæggelse af regnskab for det 
forløbne år til godkendelse :
Regnskabet blev godkendt med ap-
plaus. 
(der skulle tilføjes hvad den store 
henlæggelse er til (nyanskaffelser til 
restauranten))

5. Indkomne forslag:    Ingen

6. Fastsættelse af kontingent for det 
kommende kalenderår
uændret

7.Valg til bestyrelsen og suppleanter 
for denne.
Bestyrelsen foreslår vi undlader valg 
til bestyrelse, idet der var valg for ½ 
år siden i oktober.
Er der nogen der ønsker der skal være 
valg til bestyrelsen?
ingen

8. Valg af revisor og revisorsuppleant
Bestyrelsen foreslår vi undlader valg af 
revisor/suppleant, idet der var valg for 
½ år siden i oktober.
Er der nogen der ønsker der skal være 
valg af revisor/suppleant ?
ingen

9. Eventuelt
Intet.
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10.   Jubilarer.                                                                                                                     
25 år  Birthe Elbaekgaard Kristensen
Tillykke med 25 års jubilæet. 
Du har i alle åerne været et meget 
aktiv medlem, som altid er klar
når der er noget der skal laves i Ran-
ders sejlklub. Tak for det.

11.Vin/Gaver til medlemmer som 
forlader deres udvalg.

Gert Pedersen 
At du ville forlade posten på værftet 
havde vi ikke set komme, men det
var dit valg. Du har lagt et kæmpe 
stykke arbejde i at få værftet samt 
udearealerne i den stand, det er i dag, 
og det takker vi dig for.
                                                                             
Christian Bach
Du har jo også valgt at forlade Havne-
udvalget, hvor du med stor præcision 

har ført regnskabet, samt passet de 
forskellige administrative opgaver. 
Det vil vi gerne takke dig for.

12. Afslutning

Tak til alle der har været, og stadig er 
involveret i udvalgene. 
de gør et stort og aktivt arbejde for 
klubben, uden dem var det svært
at have en god sejlklub.
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.
Tak til dirigenten for god og myndig 
ledelse af generalforsamlingen.

HUSK at støtte vore sponsorer.         
Trefoldigt leve for Randers Sejlklub
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Af Keld Dalmose

Tristan påmønstrer Galuga 
sammen med sin mor i 
Hobro lystbådehavn kl. 8 
00 til morgenkaffe.
Der går ikke længe inden 
Tristan syntes, at hans mor 
godt kan tage hjem, for 
farfar og ham skal ud og 
fiske rejer.
Spand net mm. bliver pak-
ket Og vi begiver os om til 
badebroen. Efter en halv 
time uden fangst pakker vi 
sammen, for nu skal vi ud 
og sejle i Galuga. Tristan 
sejler os over under 
skoven syd for Bramslev 
Bakker. Det bliver Tristan 
der stolt fanger ankerbø-
jen. Nu bliver gummibå-
den rigget til for vi skal 
finde en shelterplads som 
Tristan har overnattet på. 
Da vi er inde under land 
syntesTristan, at farfar skal 
trække gummibåden det 
sidste stykke ind, så han 
ikke får våde tæer. Efter 
at have været i land flere 
steder uden at finde plad-
sen sejler vi ud til Galuge. 
Efter afrigning af gummi-
båden skal fiskestangen rigges til og 
der skal fiske. Tålmodigheden er ikke 
stor, så vi pakker hurtigt sammen og 
sejler til Hobro Lystbådehavn igen.
Da vi er godt fortøjet, mener Tristan 
at nu må rejerne da være kommet så 

vi begiver os afsted med spand og net 
igen. Det varer ikke længe inden vi 
er tilbage på Galuga og i gang med at 
sætte motor på gummibåden, for nu 
gælder det bibliotekets legestue inde 
i Hobro.
Inden vi forlader Hobro igen og går 

Tristan på besøg hos farfar.
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ned til gummibåden, som er fortøjet 
i fiskerihavnen når vi lige et spil for-
torvs skak på torvet.
Tristan styrer båden hjem, men mener 
nu at farfar godt må lægge den til. 
Sulten har meldt sig, så efter en solid 
frokost syntes farfar at vi godt kunne 
trænge til en på øjet, men nej - for nu 
skal rejerne da være kommet, så igen 
afsted med net og spand.
Til aften kommer far mor og lillebror 
Vidar på 2 1/2 år. Ombord fortæller 
farfar Vidar at når han siger noget så 
skal han gøre det og sige - ja vel farfar. 
Meden far laver aftensmaden leger 
farfar med børnebørnene på legeplad-
sen.
Efter spisningen ” kommander”  farfar 
Vidar til at tage sin tallerken med ud, 
efter lidt overvejelse udbryder han  - 
farfar -at sige ja vel, gældes kun ude i 
båden !
Børnene er nu ved at være søvnige, så 
jeg foreslår de bare kører hjem så skal 
jeg nok klare opvasken. Da den er 
overstået ” besvimer ” farfar på sofaen. 
DEJLIG DAG.

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.

Adgang til klublokalet
Døren er forsynet med en adgangsko-
delås. Gæstesejlere får koden, når de 
køber billet.

Koden fås hos bestyrelsen eller hos 
Kurt Andreasen.
Tlf.: 4017 2543
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Af Tine Bræmer-Jensen

Det skal ikke være nogen hemmelig-
hed, at sejlerskolen længe har ønsket 
sig en ny skolebåd. Filur var træt og 
trængte i den grad til nye kærlige 
hænder. Vi har et godt stykke tid haft 
et øje på bådannoncerne og endelig 
var den helt rigtige båd til salg. Vi fik 
sendt en ekspedition til Fyn, Egense-
dybet ved Otterup, og her lå den. En 
fin og velholdt Impala 27, DEN 36 fra 
1985. Peter Ilsvard, Niels Nielsen og 
Polle Jeppesen var ikke i tvivl. Vores 
nye skolebåd var fundet. Handlen 
kom i hus, og vi kunne nu bare vente 
og glæde os til forår.
Påsken nærmede sig. Vores fine båd 
lå søsat og sejlklar og ventede på os 
i Egensedybet. Nu skulle vi så bare 
have den hjem inden standerhejs-
ningen. Vi fik sat et stærkt hold til 
sejlturen til den nye hjemhavn. Niels, 
Polle og Brian Nonboe stævnede ud 
fra havnen på Nordfyn den 21. april 
og satte kurs mod Randers og den 22. 
april anløb de Randers. 
Vores nye båd hed noget så ekso-
tisk som Swala Pala, hvilket betyder 
gazellen Impala på swahili. Nok er 
vi moderne i sejlerskolen. Meeen her 
synes vi måske alligevel, at der skulle 
et navneskifte til. Det er aldrig let med 
navne. Vi besluttede at kigge lidt på 
historien. Sejlerskolen købte i 1925 
en klinkbygget spidsgatter til 1450 kr. 
i Århus. Den hed Hedvig og blev solgt 
igen i 1947. I 1982 købte sejlerskolen 
endnu en Hedvig (denne gang en 
Yngling D51)*. Jeg var selv elev på 
denne båd, og husker det som om, at 

somrene dengang var uendelige og 
sejlersæsonen altid var fyldt med godt 
vejr. Så valget faldt endnu engang 
på Hedvig. Må det gode vejr følge 
hende. 
Sejlerskolen er nu i fuld gang. Hed-
vig er blevet taget godt imod. Hun 
er en fin og hyggelig båd, hvor der 
selvfølgelig er et par finjusteringer, 
men ellers sejler hun upåklageligt. 
Vores bådsmand på Hedvig, Martin 
Kondrup, tager sig så fint af det løben-
de vedligehold. I skrivende øjeblik 
pudser og smører han på en træg 
spilkop. 
Sæsonen tegner på alle måder 
lovende. Vi har så mange gode folk 
i og omkring sejlerskolen. Vi bliver 
mødt på havnen af glade, positive 
og forventningsfulde elever. Vi har 
fuldt 1. års hold og der er allerede 
venteliste til næste sæson. Alle vores 
instruktører og bådsmænd lægger et 
imponerende engagement for dagen. 
Man kan kun være glad for at være en 
del af Randers Sejlerskole. 

*Skulle man blive fristet til at læse 
videre om klubbens historie findes der 
en protokol på sejlklubbens hjemme-
side

Hedvig – den nye båd på broen.
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Mindeord Ole Uglsøe Christensen

Af Marianne Kristensen, Exodus.

Sejlklubbens formand
Ole Uglsøe Christensen
har tabt kampen over kræften efter 
3½ års sygdom.
Ole har været medlem i Randers 
Sejlklub siden 1991.
I rigtig mange år var Ole koordina-
tor af klubbens sejlerskole – en af 
de vigtigste poster i Sejlklubben.
Siden 2013 var Ole klubbens 
formand.
Ole var et utroligt venligt menne-
ske og han var en meget vellidt 
formand.
Han havde en urokkelig ro over 
sig og al samarbejde foregik i en 
behagelig atmosfære.

Og Ole var også 
meget flittig. Han 
tog sig selv af pro-
jektudvalget, hvor 
der er 3 arbejdsda-
ge om året, hvor 
Klubbens arealer 
og bygninger bliver 
plejet.
Ole efterlader en 
velfungerende klub 
hvor vi har sejler-
skole, junior sejler-
skole og SUP skole 
– det er der ikke 
mange sejlklubber 
i Danmark, der kan 
præstere.

Vi har fulgt Ole gennem hans 
sygdom gennem 3½ år. Vi er fulde 
af respekt over den måde han tog 
sin sygdom.
Aldrig har vi hørt beklagelser 
over han skulle rammes af denne 
sygdom, tværtimod udviste han et 
utroligt mod og vilje til at kæmpe 
– ikke give op.
Ole var en af de sejeste personer, 
jeg har kendt – et eksempel for os 
andre.

Æret være 
Ole Uglsøe Christensens minde.
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Klubkalender 2. halvår 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

16. November 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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Dramatik i Götakanalen.

Af Per Christensen ”BREEZE”.
To nye slusevagter var uopmærksom-
me og ikke tilstrækkeligt uddannede, 
da vi skulle igennem Borenshult 
slusen i juni, så vi endte på bunden af 
et slusekammer.
Slusen har 5 kamre, og tilsammen 
udgør forskellen 15,3 meter.
Vi skulle nedad slusen med HERBBI 
(Birthe og Børge) og BREEZE (Marian-
ne og Per).
Første slusekammer gik OK. I andet 
slusekammer startede de uden at 
spørge, om vi vat parate. Nylon tovet 
gled ud af mine hænder, og jeg kunne 
ikke holde båden, så bådens agteren-
de kom helt over i modsatte side af 
slusekammeret. Tredie slusekammer 
gik OK, men i fjerde slusekammer 

gik det galt. Der var ikke vand i det 
femte slusekammer, som vi skulle ned 
til. De to slusevagter åbnede bare for 
vandet og lukkede det ud. Vi mærke-
de at kølen ramte et par gange , før vi 
pludselig stod på slusebunden og bå-
dene begyndte at krænge. Den tredie 
båd - en motorbåd lå pænt. Vi råbte 
til de uopmærksomme slusevagter og 
til sidst fik de lukket for vandet. Så 
stod vi der, som I kan se på billedet. 
HERBBIs mast rørte slusevæggen, og 
jeg var meget nervøs for mit ror. Efter 
en times tid kom der assistance til de 
to uerfarne slusevagter, og vi kom en-
delig ud af slusen. Så skrev vi rapport 
og kontaktede forsikringsselskabet.
Vi kunne dog fortsætte turen.
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Havneudvalget informerer.

Sponsorer.

Husk at græsslåning skal være foretaget senest 01. juli hvert år.

Husk at melde til havneudvalget, hvis du sejler væk i længere tid eller slet 
ikke kommer i vandet. Meld også til havneudvalget, hvis du kommer op af 
vandet og bliver på land længe før sejlsæsonen er slut.

Af og pålæsning ved mastekranen!
Vær opmærksom på vanddybden i det gamle slæbested pladsen ved kranen 
som kan bruges til af og pålæsning er nu klar, der mangler stadig lidt grus, 
men det venter til efteråret.



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.

Et alternativ til en bovpropel - 
hvis du alså kan få et besætningsmedlem til at sprælle!


