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Klubadresse
Toldbodgade 14, 8930 Randers NØ
www.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@rm.dk

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   4265 8969
E- mail: havneudvalg.rds@gmail.com

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

 

Udvalg -  fortsat:

Kapsejladsudvalg
Lasse Sartou  6018 5079
Mail: lassesartou@gmail.com

Dommer
Flemming Bjerring   
2380 8265
f.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:
Per Christensen   6165 9386
E-mail: per@perma.dk

Redaktørgruppen:
Erik Schmidt Jensen  2022 4973
E-mail: esjt@mail.dk
Søren Weitemeyer  2553 4692
E-mail: sorenweitemeyer@gmail.com
Per Christensen   6165 9386
E-mail: per@perma.dk

Layout: Per Christensen

Tryk: Hvid Grafisk, Randers

Kontakt til Randers Sejlklub



3

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
Lucas Olesen   2082 8335

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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Båden Frk. Sartou med en bestemt 
kaptajn måtte en tur under vandet i 
forbindelse med onsdags kapsejlads.
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Fra Udbyhøj til Randers. 
Da vi begyndte at nærme os efteråret, 
besluttede sejlerskolen for at hente 
skolebåden Hedvig hjem til Randers 
fra Udbyhøj. Vi havde meldt os med 
stor begejstring på holdet, som skulle 
sejle båden tilbage, hvilket gav an-
ledning til at afprøve vores praktiske 
færdigheder på en længere tur.  Peter 
Ilsvard var første-kaptajn, mens Tine 
Bræmer-Jensen var anden-kaptajn.  

Dagen derpå, startede turen fra Udby-
høj med høj stemning. Mens solen 
så småt kravlede ned ad horisonten, 
begyndte vi at gøre båden klar. Vi fik 
hurtigt tildelt vores poster, og inden 
længe sejlede vi Hedvig ud af havnen 
forbi Udbyhøjs kabelfærge. 

Midtvejs på turen var stemningen 
fortsat høj, selvom man kunne mærke 
en begyndende regn. Vi kom straks i 

En beretning fra førsteårseleven.
Af Simone Bibak

En fascination blev til motivation, hvor jeg sammen med kæresten, Maciej, 
besluttede os for at blive en del af Randers Sejlklub i foråret 2019. Jeg har 
altid været draget af tanken om at kunne håndtere sejl og opleve fart fra et 
nyt perspektiv. Tanken om at tilbringe tid i naturen væk fra støj og hverda-
gens stress var ét af de vigtigste grunde til, at vi tog skridtet.  Jeg kan hermed 
bekræfte, at mine oplevelser har levet op til mine forventninger.
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regntøjet og havde til trøst en masse 
lækre provianter med – man skulle jo 
nødigt mangle noget på sådan en tur!
Peter havde sørget for kaffe med 
småkager, mens Tine havde sørget for 
lækre sandwiches. Heldigvis var der 
kun tale om forbigående byger, der 
til vores glæde efterlod sig en kæmpe 
regnbue. Generelt var det en flot 
sejlrute, hvor vejret tillod os at nyde 

et idyllisk landskab med de græssen-
de køer og fugle, som søgte ro før det 
blev sen aften. 
Da solen havde lagt sig og mørket 
faldt på, måtte vi følge sideafmærk-
ningerne, for at sejle Hedvig sikkert 
i havn. 
Vi besluttede os for at gøre båden 
klar på forhånd, inden vi skulle lægge 
den i havn. I sejlerskolen lærer man 
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hurtigt, at man bestræber sig efter at 
kunne lægge båden perfekt i havn, og 
derfor er forberedelse vigtigt! Mens 
forberedelserne gik i gang, havde vi 
et lille uheld, hvor vi tabte en fender 
uventet i vandet. Straks måtte vi ud-
føre en ”mand-over-bord” manøvre. 
Med lidt morskab over hændelsen og 
en hurtig manøvre, fik vi i fælleskab 
fisket vores fender op af vandet.  
Hedvig kom sikkert i havn, og vi hav-
de den mest fantastiske tur med mere 
erfaring, der blev skrevet bag ørene 
til fremtiden. 

Når øvelse gør mester og ”det 
var planlagt”.
Det kræver øvelse og fokus, når man 
skal håndtere en sejlbåd og færdes på 
vandet. Der er ofte flere opgaver man 
skal holde øje med, hvilket kræver 
overblik. Derfor blev vi ofte introdu-
ceret for teori suppleret med spæn-
dende og underholdende historier fra 

instruktørernes egne oplevelser.  
Der har været øjeblikke med flotte 
solnedgange, regnbuer og en sejltur 
i selskab med Marsvin. Andre gange, 
har det ifølge Tine, været ”planlagt” 
at uforudsete hændelser er sket un-
dervejs på sejlturen. Det har fx været 
”planlagt”, at Hedvigs motor skulle 
miste drivkraften ved sidste etape 
før vi skulle sejle i havn. Hensigten 
havde nemlig været at ”lære hvordan 
man kontakter havnefogeden.” Det 
meget imponerende er, hvor realistisk 
hændelserne har været. 
Man kan hermed bekræfte, at man 
som førsteårselev får afprøvet evner 
i forskellige situationer, og instruktø-
rerne vil altid gøre deres bedste for at 
din oplevelse bliver ekstra speciel. 

” Op af søen, rundt om træet, 
ned i søen.” 
Det er en fordel, hvis man har sejlet 
med familie, eller har erfaring i små 
reb-teknikker, fra fx dengang man var 
spejder. Men med instruktørerne hos 
Randers Sejlskole er det helt i orden, 
hvis man er nybegynder, da forløbet 
er behageligt og der bliver taget hånd 
om alles behov uanset erfaringsni-
veau. 
Når studiet og arbejdsdagen har væ-
ret krævende, har vi holdt af at være 
i større kontakt med naturen. Derfor 
blev Sejling en ny måde at dyrke et 
anderledes friluftsliv samt at opleve 
naturen helt tæt på. Takket være 
sejlklubben har oplevelserne kun 
været bedre, og vi har fået en suve-
ræn velkomst. Det har kun medført 
til, at vi er blevet endnu mere bidt af 
livsstilen. 
Om man er til ”champagne-Sejling” 
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eller har en drøm om at kunne sejle 
hurtigt med en masse vind i håret, 
er Sejlerskolen det helt perfekte sted 
at starte. Med de erfaringer du tager 

med dig fra undervisningen, vil der 
fremadrettet kun være højt til loftet 
og en bred horisont forude, med mas-
ser af specielle øjeblikke i sigte.K

Mange af os  har oplevet  marsvin på fjorden og langs kysterne. Her er et mar-
svin mesterligt fanget på foto af Simone, da det kom forbi skolebåden HEDVIG.
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Kapsejlads  -  Dorte Cup
28. september 2019

Deltagere og Resultater.
Eventuel tvivl eller spørgsmål om placering kan forsigtigt rettes til kapsejladsudvalget.
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Kapsejlads  -  Dorte Cup
28. september 2019

Deltagere og Resultater.
Eventuel tvivl eller spørgsmål om placering kan forsigtigt rettes til kapsejladsudvalget.
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Da vi har valgt at flytte general-
forsamlingen til foråret, synes 
vi, der mangler lidt information 
fra bestyrelsen her i efteråret. 
Derfor udsender vi dette korte 
nyhedsbrev.
Klubben har i dag 262 medlem-
mer. Vi har en sund økonomi.
Vi driver en aktiv sejlklub med 
sejlerskole, junior sejlerskole, 
Sup skole og kapsejlads. Det 
er der ikke mange sejlklubber, 
som kan præstere.
Bestyrelsen føler en positiv 
stemning i klubben - med små 
buler på vejen - men det undgår 
vi nok ikke helt.

En stor tak til de mange der 
arbejder i udvalg, frivillige, 
initiativer fra medlemmer - og 
til alle medlemmer. Bestyrel-
sen har haft fokus på at få SUP 
skolen op at stå sammen med 
SUP Moms.

Vi har fået bevilget 29.800 
kr. fra DGI således vi i alt har 
modtaget sponsorstøtte til SUP 
på 53.800 kr.
Vi har investeret i 10 board. 
Der er 24 SUP medlemmer - vi 
fornemmer stor efterspørgsel 
efter sporten.
Vi har været inviteret til flere 
møder med Randers kommune 
omkring ”Byen til vandet”.
Kommunen har haft udskrevet 
en arkitekt konkurrence om 
hvordan udviklingen i havne-
området, kan se ud. Vi synes 
ikke kommunens plan for 
udflytning af Randers Sejlklub 
er visionær nok, og har derfor 
sendt et første skriv til projekt-
udvalget med et andet forslag til 
placering af havnen.
Dette er blevet positivt modta-
get og vi arbejder videre med 
dette.

Nyhedsbrev fra Randers Sejlklub.
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Vandkvaliteten i havnen har 
været diskuteret meget med 
Randers Kommune. Dette har 
medført et opslag/informati-
on i klubhuset og på vores 
hjemmeside omkring at udøve 
vandsportsaktiviteter i Randers 
Havn. I finder denne informa-
tion under fanen ”Håndbo-
gen” ”Ophold i Vandet” på 
RSK-hjemmesiden.
Læs den før du hopper i.
Randers havn har arbejdet hårdt 
på at lystbådehavnen kunne 
blive certificeret som ”sikker 
havn”. Det er havnen nu. Stor 
tak til Randers Havn.
Oversigtskort om Redningspo-
ster og Stiger kommer også på 
RSK-hjemmesiden.

Dødsfald: medlemmerne Bjarne 
Kehlet og Knud Kristensen - 
æret være deres minde.

Såfremt der er ønsker eller 
punkter omkring Randers 
Sejlklub, som I synes bestyrel-
sen skal hjælpe med, er I altid 
velkommen til at kontakte os.
Punkter eller noget omkring 
havnepladser eller landpladser, 
så bedes I kontakte Havneud-
valget.
 

Nyt fra udvalg.

Projektudvalget
Nyt fra projektudvalget, er at vi 
har indkøbt skur til opbevaring 
af sub boards, som bliver leve-
ret og sat op inden udgangen af 
oktober. Skuret kan indeholde 
12-14 boards og bliver sat op 
på siden af containeren, oven 
på fliserne.

Arbejdes dagen 6/10 blev en-
delig gennemført, og vi var 11 
denne gang. Vi fik lavet en del, 
men kunne desværre ikke male, 
da det var lidt fugtighed i luften.
Vi fik dog gjort godt rent på to-
ilet og på kontoret, samt pudset 
vinduer ude og inde.
Desuden blev der isoleret et rør 
på loftet, fast gjort et fedt filter, 
repareret hegn, hævet terrasse 
i restaurant samt luget ukrudt i 
bedene omkring klubben.
Stor tak til de fremmødte som 
gik til opgaven med stor iver.
Skiltet på plænen foran restau-
ranten er blevet rengjort og 
efterset.
Der mangler at blive malet på 
terrassen dels ved klubben men 
også ved restauranten, samt 
repareret kanten på terrassen, 
som har flere dårlige steder.
Nye opgaver er renovering af 
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stander masten, hjælper søges, 
kontakt Per E. på per.esrup@
gmail.com

Medieudvalget.
Ronnie Siegumfeldt Andersen 
er stoppet som vores hjemmesi-
de redaktør, og Per Christensen 
har overtaget opgaven.
Medieudvalget søger flere 
aktive skribenter, som vil være 
med til at skildre de mange 
aktiviteter og oplevelser, der er 
findes som medlem af Randers 
Sejlklub.
Uanset hvilken disciplin, du 
dyrker i klubben, så vi interes-
seret i din beskrivelse og dine 
billeder af det, du oplever.
Når der er flere, der laver ind-
læg og opslag, så får vi et mere 
levende og nuanceret billede af 
vores klubaktiviteter og aktive 
fritid.
Medieudvalget holder et kort 
kursus i 1. kvartal 2020 for jer, 
der har interesse i at skrive på 
mere end Facebook.
Se mere i Klokkebøjen decem-
ber 2019 udgaven. HUSK at 
sende indlæg og foto i god tid. 
Er du interesseret i at bidrage 
med dine beskrivelser, så send 
en mail til
Per Christensen, e-mail: per@
perma.dk eller ring 6165 9386.

Sejlerskolen.
Sejlerskolen takker instruktører, 
bådsmænd, hjælper og elever 
for en dejlig sæson, alt forløb 
som planlagt. Vores to dejlige 
skolebåde et kommet op på 
land osv. som planlagt, med 
hjælpe af elever.
Vi står med så godt som fuld 
booking på 1.års elever næste 
år.

Havneudvalget.
Der afholdes skippermøde den 
23 februar 2020, kl.10.
Petroleumsbroen bliver renove-
ret, da den har en del brædder 
der skal udskiftes. Der arbejdes 
på at indkøbe en hjertestarter.

Juniorsejlerskolen.
Så er det slut med sejlads i vo-
res junior Sejlerskole for 2019.
Vi viser vor klub frem mange 
steder - vores fællesskab, hvor-
ledes vi sejler i klubbens joller 
og at man kan lære at sejle i 
Randers sejlklub.
Vi var i Udbyhøj til havnens 
dag. Hornbæk skole var på 
besøg 3 fredage - det skabte 
en masse glæde og sjov. Total 
hygge i regnvejr til Havnedagen 
i Randers ugen.
Vi var med til kapsejlads i 
Grenå og selvfølgelig den årlige 
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weekendtur, der igen i år gik til 
Ebeltoft med alt hvad der hører 
til - godt vejr, god vind og en 
redningsaktionen sent fredag.

Som det sidste i år blev Randers 
mesterskabet jo også afviklet i 
sædvanligt godt vejr og rigtig 
godt humør. Tusind tak for i 
år til alle forældre og de unge 
sejlere, der er med til at gøre 
Randers sejlklubs junior sejler-
skole til det vi står for.

Kapsejladsudvalget.
Der er sejlet onsdags kapsej-
lads, Dorte cup og Slagters blå 
bånd i 2019. Som altid blev det 
sejlet tæt, med højt humør.
Det nye kapsejladsudvalg med 
Lasse S. i spidsen har mange 
nye tiltag til næste år. Udover 
onsdags kapsejlads, Dorte cup 
og Slagters blå bånd, vil vi 
afprøve Søndags Matchrace og 
Kattegat Classic CUP Udbyhøj 
forsøges afholdt igen.

SUP (Stand Up Paddle) skolen.
Efteråret er over os, og vi kan 
i SUP afdelingen se tilbage på 
en sommersæson med mange 
skønne timer på vandet.
Vi har bl.a. været på vandet i 
de tidlige morgentimer, hvor vi 
har oplevet marsvin ganske tæt 

på boardet. Vi har været på ture 
op af åen med god strøm, og 
ikke mindst har vi haft en masse 
fantastisk samvær på vandet 
med nye og mindre nye med-
lemmer.
I løbet af sommeren fik vi lavet 
et låsesystem, der gør det let for 
vores frigivne medlemmer at 
komme en tur på vandet. Det 
betyder at vores medlemmer nu 
kan bruge vores boards, når de 
har tid og lyst til at nyde natu-
ren fra vand-siden.
Man kan stå på SUP hele året. 
Det betyder at man i løbet af 
vinteren måske møder SUP 
medlemmer på vandet.
Til foråret starter vi igen op med 
prøvetimer, opstart af begynder-
hold og fælles ture på vandet. 
Vi glæder os til at give endnu 
flere mulighed for at prøve 
SUP.
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Om Søfolks Forbrydelser.

§ 12.
Rømning ansees i Alminde-
lighed med Straf af simpelt 
Fængsel, ikke under 14
Dage og ikke over 3 Maane-
der. Dog kan Straffen nedsæt-
tes til Bøder ikke under
10 og ikke over 50 Rd., naar 
den Bortrømte frivillig er vendt 
tilbage inden Skibets Afgang 
fra det Sted, hvor Rømningen 
skete.

§ 13.
Rømme flere af Mandskabet 
i Forening eller efter fore-
gaaende Aftale, bliver efter 
Omstændighederne længere 
Tids Fængsel end det i § 12 
foreskrevne eller
Fængsel paa Vand og Brød at 
anvende. Naar hele eller halve 
Besætninger rømme, eller 
naar Rømning, selv ikkun af 
enkelt Mand, kjendelig udsæt-
ter Skibet for Fare eller Tab, 

kan Straffen endog stige til de 
høiere Grader af Fængsel paa
Vand og Brød eller til Forbed-
ringshuusarbeide i 1 Aar.

§ 18.
Gjør Mandskabet paa et Skib 
eller nogen Deel af samme 
Mytteri for at
bemægtige sig Kommandoen 
paa Skibet eller for at tvinge 
Skipperen til at
forandre Skibets Cours eller 
iøvrigt foretage eller undlade 
nogen Handling med
Hensyn til Seiladsen, eller gjør 
Mandskabet eller en Deel af 
samme i Forening
voldsom Modstand mod Udfø-
relsen af nogen af Skipperen 
eller den, der paa
hans Vegne fører Befalingen, 
truffen Bestemmelse, blive 
Hovedmændene, naar
der øves Vold mod Person 
eller Gods, forsaavidt Forbry-

Som kaptajn er det vigtigt at samle en besætning, så det planlagte togt kan 
gennemføres. Gaster må forstå, at deres indsats er nødvendig for at sejladsen 
kan gennemføres sikkert og til tiden.
Det er kommet redaktionen for øre, at nogle gaster udebliver fra den aftalte 
sejlads, fordi de tror, at der er noget vigtigere at give sig til. Derfor gengives her 
reglerne om ”Søfolks forbrydelser”, så matroser, gaster, elever på sejlerskoler 
m. fl. kender konsekvenserne ved udeblivelse fra aftalt sejlads, mytteri med 
videre!
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delsen efter sin
Beskaffenhed ikke medfører 
høiere Straf, at ansee med 
Strafarbeide indtil 6 Aar,
og de øvrige Deeltagere med 
Fængsel, ikke under 3 Maane-
ders simpelt Fængsel,
eller med Forbedringshuusar-
beide indtil 2 Aar. Øves ingen 
Vold mod Person
eller Gods, straffes Hoved-
mændene med Fængsel, ikke 
under 3 Maaneders
simpelt Fængsel, eller med 
Forbedringshuusarbeide indtil 
2 Aar, og de øvrige
Deeltagere med Fængsel. 
Saafremt derimod Deeltagerne 
i Mytteriet, uden at
Vold mod Person eller Gods er 
forøvet, enten af egen Tilskyn-
delse eller efter
Skipperens eller den paa hans 
Vegne Befalendes Opfordring 
ere vendte tilbage til
deres Pligt, straffes kun Ho-
vedmændene med Fængsel 
eller Forbedringshuusarbeide 
indtil 1 Aar.

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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Kalender for Randers Sejlklub 2020

FEBRUAR Aktivitet Arr./Delt.

06 Junior teoriaften JU

23 Skippermøde HA

MARTS

18 Generalforsamling RSK/AK

22 Knob og Stik SE

26 Senior Sejlerskole teoriaften SE

APRIL

01 Senior Sejlerskole teoriaften SE

02 Junior teoriaften, vigeregler JU

18 Klargøring af HEDVIG og FANTUS. SE

18 Arbejdsdag

19 Klargøring af HEDVIG og FANTUS. SE

25 Standerhejsning, grejbyttedag, Juniorjoller 
ud, Klargøring af HEDVIG og FANTUS.

AK, JU, SE, 
SUP

26 Klargøring af HEDVIG og FANTUS. SE

29 Onsdagskapsejlads KA

30 Junior Sejleraften JU

Anvendte forkortelser for Arrangører/Deltagere i kolonnen ”Arr./Delt.”

JU Junior Sejlerskole SE Sejlerskolen

KA Kapsejlere SUP Stand Up Paddle (SUP) skolen

HA Havneudvalg/ AK Aktiviteter for alle medlemmer.

RSK Randers Sejlklub Tid/Sted oplyses af udvalg.
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Kalender for Randers Sejlklub 2020

MAJ Aktivitet Arr./Delt.

01 Søsætning HEDVIG og FANTUS.
Grill aften ved Værftet.

SE
AK

04 Start Seniorsejlerskolen SE

06 Onsdagskapsejlads KA

07 Junior Sejleraften JU

10 ÅBENT HUS i Randers Sejlklub: Sejlerskoler 
(SE, JU, SUP), Senior, Kapsejlere.

SE, SUP, 
JU, KA

13 Onsdagskapsejlads KA

14 Junior Sejleraften JU

20 Onsdagskapsejlads KA

21 Junior Sejleraften JU

22, 23, 24 Palby Cup KA

27 Onsdagskapsejlads KA

28 Junior Sejleraften JU

30, 31 Pinsetur, BØNNERUP AK

JUNI

01 Pinsetur, BØNNERUP AK

03 Onsdagskapsejlads KA

04 Junior Sejleraften JU

07 Sommertur til Uggelhuse, alle er velkomne. SE/AK

08 HEDVIG til Udbyhøj SE

10 Onsdagskapsejlads KA
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Kalender for Randers Sejlklub 2020

JUNI, fortsat Aktivitet Arr./Delt.

11 Junior Sejleraften JU

13 KATTEGAT CLASSIC CUP, Udbyhøj KA, AK

17 Onsdagskapsejlads KA

18 Junior Sejleraften JU

20 Match Race QUEST joller KA

24 Onsdagskapsejlads KA

25 Junior Sejleraften.
HEDVIG hjem fra Udbyhøj til Randers havn.

JU
SE

28 Alternativ kapsejlads. KA, AK

JULI Ingen klubaktiviteter planlagt.

AUGUST

05 Onsdagskapsejlads KA

10 Gen-opstart senior Sejlerskolen SE

11 HEDVIG til Udbyhøj SE

12 Onsdagskapsejlads KA

13 Junior Sejleraften JU

15 HAVNENS DAG.
Match Race i QUEST joller.

SE, SUP, 
KA, JU, AK

19 Onsdagskapsejlads KA

20 Junior Sejleraften JU

26 Onsdagskapsejlads KA

27 Junior Sejleraften JU
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Kalender for Randers Sejlklub 2020

AUGUST, 
fortsat

Aktivitet Arr./Delt.

28, 29, 30 Weekend tur for Junior JU

SEPTEMBER

02 Onsdagskapsejlads KA

03 Junior Sejleraften JU

09 Søndags kapsejlads KA

09 Onsdagskapsejlads KA

10 Junior Sejleraften JU

16 Onsdagskapsejlads KA

17 Junior Sejleraften JU

19 Randers Mesterskaber. JU

23 Onsdagskapsejlads KA

24 Junior Sejleraften JU

25 Afslutning Senior Sejlerskolen SE

26 Mandetur Herrer

30 Dorte Cup KA

OKTOBER

03 Slagters Blå Bånd KA

04 Joller ind.
Afrigning HEDVIG og FANTUS.

JU
SE

10 Standernedhaling.
Vinter klargøring HEDVIG og FANTUS.

RSK/AK
SE
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Kalender for Randers Sejlklub 2020

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

16. Maj 2020, kl. 18:00.
Fotos skal vedhæftes i den højeste opløsning, du har taget dem i.

Send til per@perma.dk

OKTOBER, 
fortsat

Aktivitet Arr./Delt.

11 Vinter klargøring HEDVIG og FANTUS. SE

18 Arbejdsdag RSK/AK

NOVEMBER

07 Afriggerfest RSK/AK

DECEMBER

02 Andespil. RSK/AK

03 Junior Julehygge JU

31 Glægg & Æbleskiver RSK/AK

HUSK: Gløgg og æbleskiver 31. dec. 2019 0g 2020, 
kl. 11-13 i Klubhuset - vel mødt !
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Mandeturen 28.-29. September 2019.

Velkommen til sejlklubbens mandetur 
2019
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
 » Randers Bryghus
 » Sejlklubbens øl automat
 » Slagteren Bøsbrovej

Husk nu at støtte dem når de støtter 
os, en god ide kan være at putte en 
10’ i ølautomaten når i kommer til 
Randers på søndag, og gå forbi Vorup 
blomster og tage en dusk med hjem til 
konen.

Også tak til Jan Lærke og John for 
opsætningen og trykningen af de fine 
pogrammer.
Lærke vil også være behjælpelig med 
underholdningen, som i selv skal stå 
for ! Men rolig her er præmier fra Ran-
ders Bryghus. Herom senere.
En særlig tak til de gæve piger som 
har laver brunch til os i dag.
Skulle vi ikke rejse os op og udbringe  
et trefoldigt leve for dem.

Præcis kl. 11. 00 går starten. ( 1 skud 
ved 5 min.  1 skud ved start ) den vil 
blive overvåger af de ubestikkelige 
dommere  Ole Byrgesen og Flem-
ming Bjerring. Det bliver også dem, 
der afgør hvilken besætning, der skal 
have den fine præmie, nemlig en 
julefrokost på Sejlklubben for bedste 
udsmykning og underholdende start.

Bestyrelsen  forventer at alle deltagere 
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vil vise hensyn til hinanden under 
hele turen, så det for alle vil blive en 
festelig 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 forindelsen med konkurren-
cen ” tættest på pinden ” i Udbyhøj 
Syd, blive serveret ,kagemand øl og 
frugtbovle. Og til den vindende båd 
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 ) 

Kl. 18 30 starter spisningen. Den store 
grill buffet fra Slawteren i Tørring. 
Vi har i år fået en lokal kvinde i den 
bedste alder til at tage sig kærligt af 
vores bøffer og pølser. - kun se men 
ikke rører !
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, men det helt 
store er den underholdning i kommer 
med.

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.

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

Husk den enkelte kaptajn er ansvarlig 
for sin besætning.

Inden i løber vil Lærke lige give jer en 
opgave.
                 GOD TUR
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Randers Sejlklub - Junior Klubmesterskab.

Af Bonnie Mørup

Randers Sejlklub har 21. september 2019  afholdt Klubmester i Juniorafdelin-
gen. 12 friske drenge og piger i alderen 8-16 dyster i enmandsjoller (bådtyper-
ne Optimistjolle, Tera og Zoom8) samt 2mands joller (Quest og 405).
Vejret er flot og vinden er god til afholdelsen af mesterskabet. 
De unge mennesker har trænet hele forår/sommer til denne dag, inden sejler-
sæsonen slutter med udgangen af september.

Red.: Se forsidebilledet på denne udgave af Klokkebøjen og billederne her, 
som viser engagerede unge juniorsejlere i Aktiv Fritid.
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Afriggerfesten 2019.
Af Jan Lærke

Så var vi samlet til endnu en stander-
nedtagning, med dertil hørende sang. 
Ja det vil sige, vandet var kommet til 
byen, så vi opgav at komme ud til 
standermasten. Vi blev i stedet enige 
om at synge standersangen, efter at 
have diskuteret hvor vidt den både 
skulle synges, når standeren skal op 
og ned. Ja det vil sige, vi opgav lidt 
senere at synge sangen da der ikke var 
nogen der kendte melodien. I stedet 
blev vi enige om, det nok var nem-
mere at synge den når vi var nået til 
desserten.
Herefter gik vi ombord i forretten, der 
bestod af lækker laks. Hovedretten var 
en super mør kalveculotte, og til efter 

dessert tiramisu. 
Godt mætte var vi klar til at gøre end-
nu et forsøg med afrigger sangen. Hel-
digvis havde vi god hjælp af aftenens 
musiker Jesper Dideriksen, der straks 
kastede sig ud i opgaven. Han kendte 
dog heller ikke melodien, men han 
kunne heldigvis mange andre. Der var 
måske et par smuttere, som f.eks. me-
lodien til Johnny Madsens Færgeman-
den. Til gengæld gik den rigtig godt 
til Stik mig en Thor, og ikke mindst til 
John Mogensens: Der er noget galt i 
toppen. Om det var et tilfælde, eller 
det var de højere magter der havde en 
finger med i det, er svært at sige. Men 
toppen på stander masten var i hvert 
tilfælde rådden. Og som en bonus 
blev det muligt for de danseglade at 
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Sponsorer.

ta’ en svingom til standersangen. Det 
tror jeg ikke sangens forfatter havde 
troet muligt.
I år havde vi desværre ikke nogen 
gæsteoptræden af sejlklubbens gamle 
orkester. Til gengæld havde vi fornø-
jelsen af at opleve The Flybridge Ban-
det. En oplevelse ud over det sædvan-
lige. Må konstatere de to orkestre kan 

lære meget af hinanden. Ju hu pigerne 
fra det ene band vil kunne højne det 
visuelle betragteligt for det ene band. 
Og hvis de så kunne lære musikeren 
i The Flybridge Band bare en enkelt 
eller to akkorder, vil han være godt 
hjulpet.
Håber at næste års fest bliver lige så 
sjov. Kom og vær´ med!



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.

Onsdagskapsejlads 2019 - Frk. Sartou endte med våde fødder. 
Besætningen er ukuelige og fortsatte sæsonen en erfaring rigere!


