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Klubadresse
Toldbodgade 14, 8930 Randers NØ
www.randerssejlklub.dk

Bestyrelse
Formand
Peter Kjær  4017 4737
E-mail: pkj@cempas.dk

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

Sekretær
Per Herlevsen  5198 0061
E-mail: perherlevsen@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 Svendsen
Kosta Klasnic

Udvalg:
Havneudvalg
Ivan Mortensen   4265 8969
E- mail: havneudvalg.rds@gmail.com

Carsten Birch,   2390 2399
E-mail: bogholderi.havneudvalg.rds@
gmail.com

 
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:
Gruppen søger frivillige, som vil 
levere stof til Klokkebøjen og hjem-
mesiden.

Layout: Per Christensen

Tryk: Hvid Grafisk, Randers

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
Frederik Mørup  4240 2044
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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Et helt usædvanligt år.
Af bestyrelsen.

2020 går over i historien som et helt 
usædvanligt år, hvor coronavirus sat-
te dagsordenen. I foråret blev mange 
af vores normale aktiviteter forhin-
dret, og efter en ellers rolig sommer 
vendte smitten tilbage med fornyet 
styrke i efteråret. Vi må nok indstille 
os på at leve med håndsprit, mund-
bind og forsamlingsforbud et stykke 
tid endnu.

Til gengæld har man i år mærket en 
øget interesse for vandsport over hele 
landet. Det forstår vi godt, for når 
man nu skal leve med corona-restrik-
tioner, har det været skønt at kunne 
sejle frit rundt i de danske farvande 
og nyde vinden, havet og naturen. Vi 
har da også fået mange nye med-
lemmer – først og fremmest gennem 
SUP og sejlerskolerne. Dem hilser vi 
velkommen!

Coronavirus har begrænset både de 
sportslige og de sociale aktiviteter i 
årets løb. Alligevel er det lykkedes 
at holde klublivet i gang, fordi alle 
medlemmer har bakket op – og har 
passet godt på sig selv og hinanden. 
Det siger vi i bestyrelsen tak for!

Det er altid lidt vemodigt, når sæ-
sonen er forbi, men vi skal huske at 
glæde os over de mange gode op-
levelser, vi fik – og glæde os til den 
nye sæson, der ligger foran os. 

Vi har netop offentliggjort klubkalen-
deren for 2021, hvor vi planlægger 

et normalt aktivitetsniveau. Vi ved 
naturligvis ikke, hvordan det nye år 
vil arte sig, men vi håber det bedste – 
og hvis det bliver nødvendigt, må vi 
tilpasse aktiviteterne undervejs.

Brug vinteren til at besøge klub-
bens hjemmeside. Læs f.eks. Søren 
Weitemeyers ”Erindringer fra Randers 
Fjord” – en fantastisk beskrivelse af 
den arv, der gør Randers Sejlklub til 
noget helt særligt. Nederst på hjem-
mesiden kan du også tilmelde din 
mailadresse, så du modtager besked, 
når der er nyheder fra klubben. 

Tak til alle jer, der bakker op om 
Randers Sejlklub! Tak for den sto-
re hjælpsomhed, som man møder 
blandt jer, og som gør vores klub til 
et godt sted at være. Det er jer, der 
sørger for, at vi kan leve op til vores 
mission om at fremme sejlsporten og 
sikre et godt kammeratligt sammen-
hold. 

Bestyrelsen i Randers Sejlklub ønsker 
alle medlemmer og jeres familier en 
rigtig glædelig jul og et godt nytår! 
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Nyt fra Stand-Up Paddle (SUP) klubben.
Tekst og billeder: Winnie Herlevsen.

For de fleste har Corona krisen be-
tydet nedgang og lukning. For SUP 
klubben har det været OPTUR !!! Vi 
er nu mere end 75 medlemmer i SUP 
klubben og vi har gennemført mere 
end 25 intro kurser henover somme-
ren. 

Nogle har taget det 2 timers grund-
kursus fordi de har købt et oppuste-
ligt board til sommerhuset. Langt de 
fleste har dog indmeldt sig i vores 
klub efter introkurset, fordi de vægter 
det sociale højt og nyder at tage på 
ture sammen. Og selvfølgelig det fak-
tum, at det er en super måde at være 
igang, have nemt og billig tilgang til 
at komme ud på vandet, uden den 
store investering.

Vi har en intern kommunikations 
platform på facebook, hvor man slår 
en tur op, hvadenten man er instruk-

tør eller menig medlem. Det har 
resulteret i mange lækre aftenture i 
sensommersolen, tidlige morgenture 
og mange flere efterårsture end vi 
nogensinde har været på. Senest har 
flere medlemmer stiftet bekendtskab 
med en lille sæl som nyder fjorden i 
Randers ;-) 

SUP sæsonen slutter ikke, men er 
selvfølgelig begrænset af vind og vejr, 
men egentlig handler det mest om 
at være ordentlig påklædt. Og så får 
man varmen når man først er igang 
og padler derudaf. 

Med de mange nye medlemmer har 
vi måtte udvide flåden og huser nu 
24 boards ialt. De fleste er all- round 
boards, men vi har også boards til 
”youngsters” , for hver torsdag har 
unge mellem 10-15 nemlig haft det 
temmelig sjovt og fået en legende 
tilgang til SUP. Randers Kommune 
har været en stor sponsor med de nye 
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boards, da de har fokus på at få unge 
på vandet ;-) 

Forårets nye projekt er at få et hold 
igang for folk med lidt større `kamp-
vægt`og som kan have svært ved at 
få motion uden at belaste ankler og 
knæ. Der er søgt tilskud til indkøb af 
boards der kan tage op til 150 kg og 
her har vi fået 3 boards og rednings-
veste til dette formål. 

Med alle de nye medlemmer har vi 
heldigvis fået uddannet nogle flere in-
struktører, så vi er nu 10 til at løfte de 
forskellige opgaver med introkurser, 
teknik kurser, hygge ture, youngsters 
og XL holdet, alle de administrative 
opgaver, og så glæder vi os til at have 
mere tid til at slå længere ture op for 
vores medlemmer.  

Alt ialt kan vi se tilbage på en 
sommer hvor SUP har fyldt meget 
på fjorden, i åen og i havnen, og 
i sejlklubben, men på den gode 
måde selvfølgelig ;-) Det har været 
en KÆMPE fornøjelse at se stjerner 
i øjnene på glade folk, som virkelig 
KOM op at stå på det brædt og fik sig 
en skøn naturoplevelse ! Mange tager 
afsted for netop at komme ud i natu-
ren, som vi jo har lige i baghaven, det 
giver RO i sjælen at padle afsted i et 
blikstille vand, en kæmpe oplevelse, 
ligesom de dage hvor det blæser og 
man må kæmpe for at holde kursen 
- og balancen ! - men stoltheden er 
ikke til at tage fejl af, når man stiger 
op på broen og kan mærke at man 
har brugt kroppen, på den fede måde 
;-) 
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Formanden bød velkommen. 
48 fremmødte - derefter middag.

1.Valg af dirigent og protokolfører 
Forslået: Dirigent Ivan Mortensen 
Vedtaget Protokolfører: Per Herlevsen 

2.Bestyrelsens beretning 
Niels (formand) 
Det er så tid til generalforsamling i 
vores 143 årlig gamle traditionsrige 
klub, udsættelse nødvendig som 
anbefalet af myndighederne, derfor 
er vi nu i august før det er muligt og 
sikkert at gennemføre. Håber alle er 
kommet godt igennem Corona tiden. 
Bestyrelsen ser som deres vigtigste 
opgave at drive en sund klub, hvor 
der er orden i tingene, god stemning, 
fællesskab og en god økonomi. 
Vi i bestyrelsen vil også sikre en 
dynamisk, social og udadvendt klub, 
med mange aktiviteter for vore med-
lemmer. 
Vi vil holde fast i vores missioner og 
visioner, som jeg lige vil nævne. 
Mission: Er at fremme sejlsporten, 
samt at arbejde for et godt kamme-
ratligt sammenhold mellem medlem-
merne. 

Visioner: 
Det skal være rart at komme i 
Randers Sejlklub og på havnen. Vi 
tager godt imod nye medlemmer. Vi 
hjælper nye medlemmer, nye sejlere, 
nye SUP og juniorsejlerne. 
Vi ønsker at skaber et netværk hvor 
vi hjælper hinanden med at løse de 
praktiske opgaver. 
Oplysning: Vi er i dag 284 {233) 
medlemmer. Heraf 55 nye SUP med-
lemmer 
Det har igen været et travlt år for 
Randers Sejlklub. 
Der er sket mange ting, som vores 
udvalg kommer ind på lidt sene-
re, mange opgaver er løst, nye er 
kommer til, men med alle jer frivil-
lige hjælpere lykkedes det. Netop 
frivillige sættes der meget fokus på 
fra DS, DFI, DGI og Kommunen, det 
er pludselig gået op for dem at det er 
jer/os frivillige i klubber og foreninger 
som får det til at fungere. 
Der afholdes seminar, ja også kurser 
i hvorledes frivillige fastholdes og 
rekrutteres til klubber, og giver en 
hjælpende hånd med. 
I RSK er vi så privilegerede at der er 
mange som bidrager frivilligt, nogle 

Generalforsamling 19. august 2020.
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i udvalg, nogle i bestyrelsen, men 
mange flere frivillige løser store og 
små opgaver uden der er nogen der 
tænker over det, altid toiletpapir og 
rene håndklæder i vores lokaler, altid 
strøm på kajen og landpladser, vand 
i vandhanen, Bois rev og kapsejlads 
bøje udlægning, hjælpe til skolebåde-
ne, instruktører, dommer, hjemmeside 
opdateringer, hygge forælder, op-
rydder, ukrudts fjerner, klub arrange-
menter, spontane arrangementer osv. 
mange opgaver som vi bare løser af 
os selv, da det er vores sejlklub, det 
skal vi være stolte af, det skal i alle 
medlemmer have tak for, uden jer 
ingen klub. 
Corona tiden 
Bestyrelsen har haft ekstra meget ar-
bejde i år på grund af Corona. Vi har 
nøje fulgt påbud og anvisninger fra 
Dansk Sejlunion, DGI, Randers Kom-
mune, Østjyllands politi osv. Når vi 
i Danmark har brugt ufattelig mange 
milliarder på at bekæmpe udbredel-

sen af Covid-19, bør alle efter vores 
opfattelse støtte op om regeringens 
påbud og anvisninger. Netop derfor 
har vi holdt en sikker line hele tiden. 
De fleste af vores medlemmer har da 
også udvist forståelse herfor, trods 
lukning af klubhus og nedlukning af 
aktiviteter. 
Nogle få medlemmer har gået og 
brokket sig over bestyrelsens håndte-
ring af Corona nedlukning på havnen. 
Generelt vil gerne opfordre alle med-
lemmer til at henvende jer til besty-
relsen, hvis der er noget I synes vi 
gør forkert. Vores vision med Randers 
Sejlklub er, at det skal være rart at 
komme i klubben og på havnen. Det 
vil vi godt lige pointere for de få der 
går og brokker sig. 
Tak for det. 
DS, nyt, nordøst kredsen er sat i dva-
le, de midler der var tilbage i nordøst 
kredsen er delt ud til klubberne, ud 
fra antal junior medlemmer, der var vi 
heldigvis godt med. ;O) 
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DS har igen problemer med penge 
til eliten, så de har igen sat fokus på 
bredden og indkalder til møder for at 
få flere medlemmer under DS, mange 
medlemmer skal gøre DS interessant 
for sponsorer til eliten. 
Vi i RSK bruger DS til uddannelse af 
instruktør, undervisningsmateriale, 
forsikrings spørgsmål, juridisk bistand 
hvis vi får brug for det er også muligt, 
ligeledes kan sejlere fra RSK deltage i 
kapsejladser rundt om i 
Europa. 
Vi har igen fået en del tilskud gennem 
Breddeidræts midler fra Randers kom-
mune, til projekt SUP skur. Også en 
del via sponsor, og BS søger igen når 
vi har projekt som passer på de kriteri-
er der er for sponsor ansøgninger. 
RSK bliver nu inviteret til forenings-
møder under Randers kommune 
Kultur og fritid, Bevæg Dig For Livet, 
Festugen, osv, da vi nu er en kommu-
nal godkendt forening/klub. 
Det giver god eksponering af RSK, 

kommunen vil nemlig gerne have 
Randers sejlklub med til mange ting, 
for at vise at Randers Fjord, Guden-
åen og Randers havn kan bruges til 
vandsport, ikke det er nyt for os, så vi 
deltager da gerne. 
Har over sommeren arbejdet for Be-
væg dig for livet, med 4 arrangemen-
ter på Tranholmen, instruktører blevet 
aflønnet af kommunen for at deltage, 
og en del penge i kassen, tak til alle 
hjælpere her også. 
Her i starten af august, fik vi endnu 
en saltvandsindsprøjtning af Bevæg 
Dig For Livet, til nye SUP brædder og 
redningsveste, så vi kan følge op på 
SUP trenden også for juniorer. 
RSK er også en del af Randers Vand-
sport, sammen med Roklubben og 
Kajakklubben, vi har indgået et fæl-
lesskab omkring materielle ting, som 
anvendes til vandsport, ligeledes har 
vi fælles front mod/med Randers kom-
mune Kultur og fritid, DFI og DGI. 
Denne kommunale eksponering og 
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”Randers sejlklubs vandsports tilgang” 
bruges når vi snakker klima bro, flyt-
ning og evt. ny lystbådehavn, er der 
afholdt nogle møder med Projektet 
under Randers kommune og Randers 
Havn. Der er en løbende dialog om 
hvad der er muligt og hvad er ikke er 
muligt. Llige nu venter vi på et oplæg 
fra det kommunale projekt. Vvi er 
enige om at Randers har brug for en 
marina. 
Samarbejdet med Restaurant Sejl-
klubben går rigtig godt, der er gang i 
butikken, som medfører udskiftning af 
fedt-brønd, meget positivt med mange 
kunder som også ser alle RSK aktivite-
ter på vandet. 
2020 Kalendermødet den: 
06.11.2019, medførte en kordineret 
fælles kalender for RSK, den kan ses 
på vores hjemmeside og en kopi er 
ophængt i klubhuset, ønskes nye 
arrangement eller ændringer kan dette 
gøres via formanden, som er ansvar-
lig. 
Mødet medførte også et fælles ”Åben 
hus” arrangement, søndag den 
10.05.2020, og andre fælles arrange-
menter, således kunne vi vise vores 
dejlige klub frem, men som i ved er 
alt aflyst indtil nu. 
Men dejligt at føle det fællesskab, på 
et sådan møde, det er tegn på positiv 
ånd i vores dejlige sejlklub. 
Randers Sejlklub har modtaget en arv 
på 200.000 kr. fra Knud Kristensen 
(Murer Knud). Knuds ønske er penge-
ne skal gå til vore juniorer. Det er vi 
meget taknemmelige for. 
En flot gestus af Knud. 
I testamentet har Knud ønsket at hans 
aske skal spredes ved Kanal Øen med 
deltagelse af hans venner og kamme-

rater. 
Det har vi i Randers Sejlklub tilbudt at 
sørge for. 
Referatet godtages uden kommentarer 

Dødsfald:
Vi har i år mistet 4 af vor medlemmer 
Ole Uglsøe Christensen 
Bjarne Kehlet, 
Knud Kristensen, 
Karl Jørgen Due. 

Ære være deres minde 1 minuts 
stilhed. 

3.Beretning fra udvalgene 

Sejlerskolen: Tine Bræmer 
Sæson 2020 
Randers sejlerskole startede sæsonen 
med nedlukning. Corona aflyste første 
halvdel af sæsonen, og vi havde en 
svær start, hvor vi trak på mange 
frivillige kræfter for at komme lidt i 
gang med de praktiske opgaver inden 
samfundet begyndte at åbne op igen. 
Stor tak til dem. 
Alle var glade, da vi i juni endelig 
kunne indkalde vores elever til klar-
gøring og søsætning af Hedvig. Fantus 
kom i gang lige et par uger før. Tak 
til Vognmand Ødum, som også langt 
udenfor sæsonen sendte en vogn-
mand ud uden beregning. 
For første års eleverne er undervisning 
i sejlads først startet her efter som-
merferien. Vi er så glade for endelig 
at have dem på vandet. De har været 
meget tålmodige og holdt humøret 
højt. Det sætter vi stor pris på. 
Vi mærker tydeligt en stigende inte-
resse for vandsport. Henover som-
meren har vi modtaget usædvanlig 
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mange henvendelser om deltagelse på 
sejlerskole. Som det ser ud nu, har vi 
allerede fuldtegnet næste sæson. 
Vi mangler stadig en bådsmand på 
Fantus. Hold jer endelig ikke tilbage, 
hvis det kunne have interesse. Derud-
over siger min fornemmelse mig, at vi 
får brug for at udvide vores instruktør-
team næste år. 
Slutteligt er der bare at sige, at det 
er en fornøjelse at arbejde med så 
engagerede instruktører, bådsmand og 
glade elever. Tak for Jer. 
Ingen kommentarer 

Juniorudvalget: Tom Mark Opdatering 
fra juniorafdelingen 
Den første halvdel af sæsonen 2020 
er jo i den grad præget af den situati-
on vi alle befinder os i, vi har på trods 
af dette været i stand til at bevare 14 
unge sejlere som nyder at komme i 
vores klub. 
Vi har selvfølgelig haft mange gode og 
varme sejlads aftener, hvor der sidst 

på aftenen har været store badedag 
Vi deltog sammen med SUP over 4 
eftermiddag i arrangment ( Bevæg 
dig for Livet) som var en tilbud om 
sommeraktivitet for unge i tronholm-
parken. 
Meget spændende for alle, og der var 
helt sikker nogle af de unge menne-
sker der var med ude i questen der fik 
en på opleveren. 
Årets weekend tur går i år til Ebeltoft, 
selv om de først åbnede deres klub-
hus pga. Coronaen sidst i juli har vi 
fået lov til at komme der ud, og vi er 
meget velkommen som altid. 
Jeg vil gerne på vegne af junior afde-
lingen rette en tanke og et stort tak 
til Knud Kristensen for hans testa-
menterede beløb til Randers Sejlklub 
ungdomsafdeling. 
Jeg vil også gerne sige tak til Niels for 
hans store indsats for Junior klubben, 
en kæmpe hjælp man altid kan regne 
med, og han altid vil kæmpe for. 
Sidst men ikke mindst vil jeg gerne 
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have lov til at sige tak til Kristoffer der 
har været instuktør i vores klub i man-
ge mange år. han starter på uddannel-
se i Ålborg til september og kan derfor 
ikke være den faste mand på instruk-
tør siden -Tusind tak til Kristoffer for 
altid at være der. 
Det var vist alt fra Junior afdelingen 
-pas på jer selv og hinanden. 
Ingen kommentarer 

Havneudvalg: Ivan Mortensen 
Generalforsamling oplæg fra Hav-
neudvalget Corona har været både 
positivt og negativt, det negative er 
at vi ikke har haft så mange gæster af 
Camper og lystbåde, dette kan mær-
kes på vores økonomi, det positive 
er at vi aldrig har haft så mange der 
ønsker plads i havnen der er lige nu 
16 på venteliste, og vi har måtte sige 
nej tak til flere større både. Vi oplever 
også, en stigende interesse fra folk 
der vil bo, på deres båd, og dette er 
selvfølgeligt ikke muligt, da den sidst 

som havde en særlig tilladelse var 
Knud. Havneudvalget har i år fået 
renoveret Petroleums broen så den 
kan holde lidt endnu, samt fået sat 
ekstra strømudtag op, så alle nu har 
hvert sit stik. Der vil blive lagt grus på 
den lille vinter plads inden efteråret, 
og vi håber at vi kan få flytte en båd så 
vi kan få åbnet hegnet direkte over for 
masteskuret. Mastekranen er blevet 
serviceret og godkendt, denne gang 
var det en dyr omgang, da vi skulle 
have en ny styreboks, nogen mener 
de er bedre til at indstille kranen end 
de professionelle, hvilket har gjort 
at kranen ikke kunne godkendes og 
derfor måtte have den store tur, med 
ny styring og nye kabler, jeg vil bede 
jer om ikke at pille ved kranen, ellers 
skal vi til at skifte låsen og kun have 
en nøgle som man skal hente hos 
havneudvalget, hvilket er rigtig træls 
for alle. Man må ikke udlåne nøglen 
til kranen, vi har observeret en båd 
fra Udbyhøj som har været inde og 
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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

skifte motor med den lille kran, det vil 
vi ikke acceptere, kranen er kun for 
medlemmer!!! Heller ikke hvis det er 
et medlem der skifter motoren uden 
forudgående aftale med havneudval-
get. Vi har kontaktet Randers havn og 
bedt dem sætte et skilt op med max 
3 knob i havnen, da vi til stadighed 
oplever hurtiggående både ræse forbi, 
så sent som i weekenden, hvor det var 
så tæt på at masterne havde banket 
sammen. Havnen vil kigge på om det 
er muligt. Vi er blevet opmærksomme 
på at nye medlemmer som kommer 
på værftet og gerne vil bruge værkste-
det ikke føler sig velkommen, det er 
uacceptabelt da værftet er for alle, og 
det værktøj som ligger på værkstedet 
må bruges af alle, da man ikke må 
opbevare privat værktøj her. Hjerte-
starterfirmaet som jeg havde gang i 
var et fub firma, så nu forhandler jeg 
med Falck. Vil i venligst henstille til 
forældrene og jer selv ikke at parkere 
på Camper pladsen. Havneudvalget 
har som de fleste nok har bemærket 
fået en anlægsgartner til at slå græsset 
på vinter pladsen, og det gør det igen 
i starten af oktober, så der er til at 
komme til når man skal op, husk at de 
ikke kommer ind på stativet her skal 
man selv lige klippe, men vi syntes at 
det har været en god løsning. Til slut 
vil jeg sige at vi har fået et godt sam-
arbejde i havneudvalget, og Ulrich fra 
Fjorden virkelig gør et stort stykke ar-
bejde. Det var alt fra Havneudvalget. 
spørgsmål: der ønskes nummer så 
man kan sejle på gudenåen: det skal 
man have ved kommunen. 

Projektudvalg: Per Esrup 
Projekter gennemført.: Klubhus halv-
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årlig hoved rengøring stor 
tak til 2 nye medlemmer 
Poul Erik og Diana, her-
under Corona nyt lys over 
bordet (tak for opsætningen 
-Børge Rosenberg) Ny spot 
på gavlen (bliver snart sat 
op) reparation af terrasse 
(Niels og jeg brugte et par 
timer herpå) der skal dog en 
ny terrasse til inden alt for 
længe, den er meget dårlig. 
nøglekode på døren (Det 
virker efter hensigten syntes 
vi i bestyrelsen, da vi kan låse af om 
nødvendigt.Og der er ingen nøgler 
i omløb mere, nem administration). 
Tegnet og købt SUB skur til opbeva-
ring, det er nu helt fyldt med grej efter 
de sidste boards er lånt fra kommu-
nen. Købt og opsat ny standermast, 
her mangler vi lige den sidste juste-
ring, før den kan vinges af. Ny brønd 
(NN+Kurt), tak til Kurt og formanden 
som har kørt dette projekt. 
Kommende ting: Den sidste justering 
af standermasten, Ny terrasse, Ukrudt, 
Omklædning og bad i containeren, 
Maling af kistebænken 
ingen spørgsmål 

Medieudvalg: Per Christensen 
Vore medier omfatter vores klubblad, 
Randers Sejlklubs hjemmeside og 5 
Facebook grupper. Desuden er der 
den historiske protokol for Randers 
Sejlklub. 
Klubbladet Klokkebøjen udkommer to 
gange årligt i henholdsvis Juni og De-
cember. I bladet kan man se, hvornår 
bidrag skal afleveres til næste udgivel-
se. Redaktøren (Per) sætter stor pris på 
de bidrag der modtages fra bestyrel-

sen, medlemmerne og medieudvalget 
i klubben, så vi får en bred beskrivelse 
af de mange aktiviteter i klubben. 
Nogle af artiklerne i Klokkebøjen 
overføres til den historiske protokol, 
som opbevares i Randers Stadsarkiv. 
Dermed er artiklerne i Klokkebøjen 
med til at dokumentere vore aktivite-
ter for eftertiden. 
Vedrørende fotografering af vore 
aktiviteter er det vigtigt, at vi tænker 
os godt om, hvad vi optager og pub-
licerer i de forskellige medier. Redak-
tøren kontakter normalt udvalgene i 
forbindelse med sine foto-og video 
optagelser. Vi har ikke haft problemer 
i den anledning, men Per opfordrede 
til agtpågivenhed af hensyn til vore 
medlemmer. 
Hjemmesiden har den sidste måned 
haft mellem 50 -300 besøg i døgnet, 
og der er udviklet elektroniske blan-
ketter til ”Indmeldelse” og til ” Ansøg-
ning om havneplads”. De elektroniske 
blanketter har været i drift siden marts 
2020, og der er lavet lidt justeringer 
på baggrund af erfaringer med dem. 
Formularerne virker rigtig fint nu, 
og de fremmer kommunikationen 
og sparer arbejde i visse funktioner. 
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Opdatering af hjemmesiden foretages 
kontinuerlig, og finder man fejl, så gør 
venligst opmærksom på det. 
De 5 Facebook grupper omfatter 
Randers Sejlklub (lukket gruppe/Per 
er administrator), Randers Sejlersko-
le (Peter llsvard er administrator), 
Stand-Up Paddle gruppen driver to 
Facebook grupper (en åben og en 
lukket, der begge administreres af 
SUP-Moms) og der er i 2020 lavet en 
Facebook gruppe Randers Sejlklub 
-Kapsejlads (administreres af Lasse 
Sartou). Der er masser af opslag i alle 
Facebook grupper, hvilket vidner om 
et højt aktivitetsniveau i klubben. Per 
mindede om, at administratorerne af 
de elektroniske medier har en rolle 
som moderator, så vi holder os på et 
forsvarligt niveau i sprog, billeder og 
video. 
Per søgte efter friske kræfter til at 
hjælpe i Medieudvalget. De faste 
bidragydere er bestyrelsen og udval-
gene. Der bliver afholdt et kursus i at 
lægge bidrag på hjemmesiden sidst på 
året og evt. primo 2021 før sæsonen 
for alvor starter. 
ingen spørgsmål 

Kapsejladsudvalget: Lasse Sartou 
Vi har haft en svær start grundet Coro-
na, men da der blev åbnet op for, at vi 
måtte samles 10 indførte vi 5 både til 
start med max 2 personer i hver 
Og vi lavede vores egen start uden 
dommer på land. 
Da vi måtte samles SO personer åbne-
de vi op for flere både og besætninger 
ombord. 
Vi er også begyndt af have fælles spis-
ning efter sejladserne. 
Vi har flere arangementer i støbeskeen 

til næste år. 
ingen spørgsmål 

SUP: Winnie Keil Herlevsen 
Vi kom også lidt sent igang pga Coro-
na og måtte tage vores forholdsregler, 
som i resten af Klubben. Men så tog 
det fart i forsommeren med ekstremt 
mange henvendelser fra folk der ville 
lære at stå på SUP board. Via vores 
facebook side, som nu har ca 500 
følgere (heriblandt følges vi af Randers 
Kommune) har vi annonceret intro 
kurser. 
Med bestyrelsen godkendelse har vi 
nu introkurser som folk betaler for: 
250,-for 2 timer, hvor man får en 
grundig gennemgang af sikkerhed og 
helt basale padle teknikker, info om 
at padle i en industrihavn og info om 
klubben. Melder folk sig herefter ind 
i sejlklubben indenfor 14 dage, får de 
”overført” de 250 kr som dækker ud-
styrsleje i et år. Så er det medlemsskab 
de betaler og efter en Opfølgnings 
time eller to med en instruktør bliver 
man frigivet og kan nu tage et board 
fra Boardskuret på egen hånd. Men 
for det meste slår vores medlemmer 
ture op i vores lukkede FB gruppe og 
mødes dernede. Vores indtryk er at de 
fleste medlemmer dyrker det sociale 
element der er, ved at være medlem 
af en klub. 
I sommerferien havde vi også besøg 
af TV2 Østjylland, som lavede et LIVE 
indslag fra havnen, hvor journalisten 
var ude på et SUP board og vi havde 
så mange som muligt med i baggrun-
den for at skabe liv. Dette indslag gav 
enorm god reklame for, og til Randers 
sejlklub, og inden sommerferien var 
omme havde vi fået 50 nye medlem-
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mer. 
Tak til Niels og bestyrelsen for altid 
at bakke os op og puste til os mht 
nye tiltag, såsom deltagelse i ”Tron-
holm-projekt” sammen med junior 
sejllads og Randers kommune. At 
vi har fået søgt Randers kommune 
om tilskud til projekt med unge på 
vandet. 
Vi har fået uddannet flere instruktører, 
da vi 3 SUP-Moms har haft hænderne 
fulde over sommeren med mange 
introhold. 
Vi har også fået nye boards, hvilket 
selvfølgelig har , -og er påkrævet med 
alle de nye medlemmer. Vi har såle-
des øget ”bestanden” til nu at indbe-
fatte 10 boards 10,4, 4 boars 11,6 og 
4 boards 9,2 (primært til de unge.) 
Ang de unge har vi nu opstartet et fast 
torsdagshold for unge i alderen 10-15 
år. Her skal Leg og andre sjove mulig-
heder med Boardet være i fokus, men 
primært at få flere unge på vandet. Vi 
ønsker os brændende et MEGASUP 
som man kan stå 6 personer på på een 

gang. Dette kan være en sjov indgang 
til leg og samarbejde. 
Vi vil gerne sige TAK for den opbak-
ning vi også har fået af sejlbådene, 
hvor nogle har foreslået at tage et par 
stykker med op, og sejle ud af fjorden, 
for at man herefter kan få en længere 
tur hjem. Super initiativ. tak for det;-) 
ingen spørgsmål 

4.Forelæggelse af regnskab. 
Kasserer: Marianne Kristensen frem-
lagde regnskabet som blev godkendt 
med klapsalver 

5. indkomne forslag. 
Ingen.

6. Fastsættelse af kontingent for det 
kommende kalenderår. 
Kasserer: Marianne Kristensen 
Uændret kontingent 
Knuds testamente blev mundligt fore-
lagt og der blev oplyst om mindehøjti-
delighed for Knud. 
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7.Valg til bestyrelsen og to supplean-
ter for denne. 
På valg 3 bestyrelsesmedlemmer: 
Niels Nielsen (Ønsker ikke genvalg) 
Marianne Kristensen (Ønsker Gen-
valg) Tine Bræmer Jensen (Ønsker 
Genvalg) 
Valg af 1 bestyrelsesmedlemmer: 
Nogle som har forslag, eller ønsker 
at stille op til bestyrelsen. Bestyrelsen 
foreslår: Genvalg til Marianne Kristen-
sen og Tine Bræmer Jensen Og som 
ny bestyrelsesmedlem: Peter Kjær 
dette blev enstemmigt godkendt 
Suppleanter til bestyrelsen: 
Finn Svendsen (Genvalg) 
Nogle som har forslag, eller ønsker 
at stille op som Suppleanter Bestyrel-
sen foreslår: Kosta Klasnic, dette blev 
enstemmigt godkendt 

8. Valg revisorsuppleant.
Henning Andersen (Genvalg) dette 
blev enstemmigt godkendt 

9. Eventuelt: BS uddeler Pokaler 
Bea Pokalen: Niels 
Seilerlaugets Pokal: Bonni og Per 
Spilkoppen: Lasse, Kris og Pernille. 
Jubilarer: Ingen 
Vin/Gaver til medlemmer som forla-
der udvalg/bestyrelse 
Ingen 

10. Forslag til vedtægtsæn-
dring. 
Ændring af tidspunkt for ge-
neralforsamling til marts, da 
vi ellers ikke kan nå at indle-
vere regnskab til kommunen 
inden 31/3. 
Vedtaget enstemmigt ved 
håndsoprækning. 

Afslutning 
Tak til alle der har været, og stadig er 
involveret i udvalgene. De gør et stort 
og aktivt arbejde for klubben. Tak til 
alle instruktører på sejlerskolerne, 
og alle som har givet en hånd med i 
årets løb. Tak til resten af bestyrelsen 
for godt samarbejde, i den svære tide 
efter Ole, og de gode resultater vi 
har skabt og beslutnings enighed vi 
har haft. Tak til dirigenten for god og 
myndig ledelse af generalforsamlin-
gen. 
HUSK at støtte vore sponsorer. 

Trefoldig leve for Randers Sejlklub. 

Herefter holdt først Per Esrup en 
varm takketale og gav flasker til vores 
afgående formand Niels Nielsen. Li-
geledes flasker fra SUPmoms for hans 
store indsats. Stort bifald.
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Kalender for Randers Sejlklub 2021

FEBRUAR Aktivitet Arr./Delt.

04 Junior teoriaften JU

08 Kl. 19-22: Kursus i hjemmeside for udvalg. Redaktør

MARTS

08 Kl. 19-22: Kursus i hjemmeside for udvalg. Redaktør

24 GENERALFORSAMLING. RSK, AK

APRIL

06 Senior Sejlerskole teoriaften. SE

08 Junior teoriaften. JU

13 Senior Sejlerskole teoriaften. SE

17 Klargøring af HEDVIG og FANTUS. SE

18 Arbejdsdag.
Klargøring af HEDVIG og FANTUS.

RSK, AK
SE

24 STANDERHEJSNING. 
Klargøring af skolebåde.

AK, JU, SE, 
SUP

25 TUNE-UP kapsejlads.
Klargøring af HEDVIG og FANTUS.

KA
SE

28 Onsdagskapsejlads KA

29 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 / Alle Tid/Sted oplyses af udvalg.
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Kalender for Randers Sejlklub 2021

MAJ Aktivitet Arr./Delt.

05 Onsdagskapsejlads KA

06 Junior Sejleraften. JU

09 ÅBENT HUS.
Søndags kapsejlads.

RSK
KA

10 Sæsonstart, sejlerskolen. SE

12 Onsdagskapsejlads KA

13 Junior Sejleraften. JU

19 Onsdagskapsejlads KA

20 Junior Sejleraften JU

22-24 Pinsetur. RSK

26 Onsdagskapsejlads KA

27 Junior Sejleraften JU

28-30 PALBY CUP KA

JUNI

02 Onsdagskapsejlads KA

03 Junior Sejleraften JU

09 Onsdagskapsejlads KA

10 Junior Sejleraften JU

16 Onsdagskapsejlads KA

17 Junior Sejleraften. JU

19 KATTEGAT Classic CUP KA
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Kalender for Randers Sejlklub 2021

JUNI, fortsat Aktivitet Arr./Delt.

23 Onsdagskapsejlads KA

24 Junior Sejleraften JU

30 Onsdagskapsejlads KA

JULI Ingen klubaktiviteter planlagt.

AUGUST

04 Onsdagskapsejlads KA

09 Gen-opstart Sejlerskolen SE

11 Onsdagskapsejlads SE

12 Junior Sejleraften KA

18 Onsdagskapsejlads KA

19 Junior Sejleraften JU

21 HAVNENS DAG. RSK

25 Onsdagskapsejlads KA

26 Junior Sejleraften JU

27-29 Junior Sejlerweekend JU

SEPTEMBER

01 Onsdagskapsejlads KA

02 Junior Sejleraften JU

05 Søndags kapsejlads. KA

08 Onsdagskapsejlads KA
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Kalender for Randers Sejlklub 2021

SEPTEMBER,
fortsat

09 Junior Sejleraften JU

11 Randers Mesterskaber. JU

15 Onsdagskapsejlads KA

16 Junior Sejleraften JU

22 Onsdagskapsejlads KA

23 Junior Sejleraften JU

24 Afslutning Senior Sejlerskolen SE

25-26 Mandetur Herrer

29 Onsdagskapsejlads , DORTE CUP KA

30 Junior Sejleraften JU

OKTOBER

02 Slagters Blå Bånd.
Afrigning skolebåde (Hedvig og Fantus)

KA
SE

03 Afrigning HEDVIG og FANTUS. SE

07 Junior Sejleraften JU

09-10 Vinterklargøring HEDVIG og FANTUS. SE

14 Jollenedpakning JU

17 Arbejdsdag. RSK

30 Standernedhaling. RSK
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Kalender for Randers Sejlklub 2020

NOVEMBER

06 Afriggerfest RSK

22 Møde i Medieudvalget. Medieud-
valgs med-
lemmer

DECEMBER

01 Andespil. RSK/AK

02 Junior Julehygge JU

31 Gløgg & Æbleskiver RSK/AK

HUSK: Gløgg og æbleskiver 31. dec. 2021, 
kl. 11-13 i Klubhuset - vel mødt !

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

18. Maj 2021, kl. 18:00.
Fotos skal vedhæftes i den højeste opløsning, du har taget dem i.

Send til per@perma.dk



Randers Sejlklub

23

2020 har været et år med rigtig mange 
nye, der gerne vil dele glæden ved at 
sejle.

Dejligt at se, at når der kommer nye 
sejlere som måske ikke lige har 20 
års erfaring i at fortøjer og ligge til, at 
vi med smil og venlighed hjælper til. 
Tak for det.

Vi har i 2020 haft en del udfordrin-
ger med vores mastekran, og det har 
kostet en del, men der findes åbenbart 
pilfingernisser. Så hvis i møder en så-
dan må i gerne slå den over fingrene, 
for det er jo vores fælles penge, der 
bliver brugt til at rette denne nisses 
pillerier......!

Vi har igen i år læst strøm af, og det 
giver jo lidt udfordringer, når folk 
ikke bruger sit eget stik, og glemmer 
at tage foto af sin måler. Vi anbefaler 
at man tager et foto, når man starter 
sæsonen igen, hvis man tager afsted 

på længere ture-  et ved start og et ved 
hjemkomst, og det sidste ved sæson 
slut. Så kan man selv følge med, og 
skulle vi lave en fejl i aflæsningen, har 
man jo beviser, og hvis ikke må man 
betale.

Vinter pladsen er i år blevet slået af en 
anlægsgartner, vi er godt tilfredse med 
resultatet. Lidt tilretninger kan man jo 
altid finde, så vi fortsætter i 2021.

Indhaler liner, eller mellemhal som 
ikke er blevet fjernet på de pladser 
hvor båden er på vinteropbevaring, 
bliver fjernet senest 1 feb. 2021 - og 
bliver smidt ud.

Skippermødet primo 2021 er forelø-
bigt aflyst  - på grund af COVID - 19.

Havneudvalget ønsker jer alle en glæ-
delig jul og et godt sejlerrigt nytår 

Nyt fra Havneudvalget.
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Juniorafdelingen.

Af Tom Mark

Hej Alle
Det plejer faktisk at være indledning ved meddelelser til junior, så den får i da 
også. 
Året 2020 har jo af gode eller mindre gode grunde ikke været som vi regnede 
med, men vi har trods alt fået sejlet og afviklet en del sejlads i juniorafdelingen.
Forårssæsonen, de 2 måneder der var, gik meget hurtig og en person vi måtte 
sige farvel til var vores altid faste instruktør Kristoffer Mark der havde sidste 
aften d. 25 juni efter mange mange år som instruktør i juniorafdelingen - Tusind 
tak til dig for det.
Ja ja, helt slut er det ikke, han vil hjælpe i det omfang det nu kan lade sig gøre.

Årets weekend tur, den sidste weekend i august, gik også i år til Ebeltoft, næ-
sten som altid var vejret og humøret helt i top, vi blev mere eller mindre viklet 
ind i et EM ( Ebeltoft Mesterskab ) med det social hygge der nu engang høre til 
sammen med en hel del Ebeltoft sejler. Jeg vil endnu engang sende en stor tak 
til Sejlklubben Ebeltoft Vig for lån af klubhus. 

Randers Mesterskabet blev afviklet d. 19 Sep. med stor tilslutning fra både sej-
lere og forældre, det blev dog en noget vindstille affære men blev afviklet i god 
ro og orden, også fra de mere eller mindre engageret forældre på broen.  

Vi deltog d.3 Oktober ved kapsejladsen ” Slagters Blå Bånd ” med 2 Quest jol-
ler samt følgebåd, det var dog en noget mere blæsende sejlads og krævede da 
også en eller flere ikke helt frivillig vand gange hos en af bådene, men båden 
blev vendt og kom i mål som vinder, endnu en gang tillykke til Johannes og 
hans far.

Alle joller blev pakket for vinteren d. 8 
Oktober med stor deltagelse af både sejlere 
og forældre, jeg tror vi alle håber på et mere 
socialt 2021 med hvad dertil hører (Safte-
vand og Kage). 

Tusind tak til alle sejlere og forældre for et 
”noget” anderledes 2020 med håbet om et 
helt pragtfuldt 2021 sender jeg hermed en 
glædelig jul samt et godt nytår til ALLE fra 
Juniorafdelingen.
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Af Jens Christian Vølver

Af hjertet tak
Nu sidder jeg her, ombord på Bertha, 
helt alene, kun en lille smule med-
vind, så det er motoren som skubber 
os fremad. Bag os ligger Ebeltoft Vig. 
Inden for få kilometer kyst er der både 
solbeskinnede marker og en tæt 
regnbyge med en svagt markeret regn-
bue. Hvis en kunstner havde malet 
det, ville man tro han havde opdigtet 
motivet. 4 små stykker rugbrød med 
kalvepaté og økologisk gedeost fra 
“Hos Walther” er sat til livs – styk-
prisen forsøger jeg at glemme. Alt er 
godt… følelsen af en vel “overstået” 
weekend sidder i kroppen. Og i 
virkeligheden er den slet ikke forbi 
endnu, for ungerne tumler stadig 
rundt i quest’en, sejler og bader og 
om lidt skal de op og have frokost på 
terrassen ved Ebeltoft sejlklub inden 
det går hjemover i de tungt pakkede 
biler… trætte børn, glade voksne – og 
omvendt….
Der er blevet sejlet, padlet, badet, set 
film, spillet “rigtige” spil, spist, grillet, 
pruttet og hygget i soveposerne i 
værkstedet. Alt det som en ju-
niorweekend kan indeholde er serve-
ret på to dage. Tak til Tom for at tage/
holde kontakten til Ebeltoft Sejlklub 

som stiller både klubhus, joller og 
følgebåde til rådighed. Det er en fan-
tastisk ramme – både huset men i høj 
grad også vandet. Trygt og på samme 
tid udfordrende. Og tak til Niels, 
Morten og Per for rigtigt hyggeligt 
samværd og for hele tiden at have øje 
på og øje for ungerne med hver deres 
grænse og behov. Og tak til ungerne 
for, på trods af forskellige aldre, køn 
og kompetencer, at have respekt for 
hinanden, inddrage hinanden og bare 
give den gas på vandet. Sidst men 
ikke mindst så skal Lucas og Anton 
have en stor tak for deres indsats hele 
lørdagen. I har i høj grad været med 
til at skabe den gode stemning, det 
høje aktivitetsniveau og den tryghed 
der gør, at man som forældre sagtens 
kan tage en runde på havnen, finde 
en stol i solen og nyde den lokale 
humle uden at sidde yderst på stolen 
med strakt hals for at spejde ud over 
molen… I har også vist “ungerne” at 
man samler sit grej, rydder op selvom 
man er træt, får alle med når der 
skal hygges og i det hele taget er I 
nogle gode rollemodeller. Det tegner 
godt for fremtiden på instruktørfron-
ten, hvor der jo er noget af en arv 
at løfte efter Christoffer. Godt gået 
drenge. Vi glæder os til 
næste gang :-)
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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 2021 18. maj 2021 01. juni 2021

December 2019 16. November 2021 01. december 2021

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

To bidrag pr. Klokkebøje. SUP

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

Alle medlemmer

Medieplan 2021.
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Af Tine Bræmer

Så lukker vi ganske snart 2020 ned 
i Randers Sejlerskole. Bådene er for 
længst på land og eleverne sendt 
hjem til julesysler. Det blev et usæd-
vanligt år. Vi startede ud med fuldt 
førsteårs hold og både anden og tredje 
års elever med forventninger i top 
til en sæson på fjorden. Corona ville 
noget andet. Dette forår kommer til at 
være beskrevet i fremtidens historie-
bøger. Både jeg, bestyrelsen og elever 
stod i en helt ny verden. Vi forsøgte 
alle at navigere, så godt vi kunne, 
idenfor de rammer vi fik og udenom 
Coronaskærene. Og det blev heldigvis 
en god sæson. Da begge både endelig 
kom i vandet efter sommerferien og 
sejlede med fulde hold, solen kom og 
vinden blæste i både hår og sejl, så 
turde vi tro på fremtiden igen. An-
den halvdel af sæson forløb helt som 
normalt. Med afstand og håndsprit. 
Og med lidt flere afbud end normalt 
grundet lidt småsymptomer. Bare for 
at være på den sikre side. 
Nu sidder vi og kigger ind i spåkuglen 

for 2021. Jeg håber, vi får mulighed 
for at starte helt normalt på næste sæ-
son. At vi kan få lov at mødes inden 
sæsonstart. Det er så hyggeligt, når vi 
hilser på hinanden inden vi går i gang 
med klargøring og sammen glæder 
os til at få vand under kølen. Jeg ved 
med sikkerhed, at jeg sidder med en 
lang venteliste på 1. års pladser næste 
år. Det er en af de få gode ting Corona 
har medført. Folk vil gerne sejle, og 
det kan jeg godt forstå. Så jeg håber… 
og glæder mig. Men for at nå dertil 
må vi passe på os selv og hinanden. 
Med disse ord ønskes I alle en rigtig 
glædelig jul. Med afstand og afsavn. 
Men også med håb og glæde over 
det som er, og det som bliver. Jeg 
stemmer for et godt nytår, og jeg 
glæder mig allerede til at stå på vin-
terpladsen, som om foråret er fyldt til 
bristepunktet af forventninger til dette 
års sæson.

TAK TIL JER ALLE FOR I ÅR. 

GLÆDELIG JUL OG 
RIGTIG GODT NYTÅR

Randers Sejlerskole.
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Mindehøjtidelighed 29-08-2020 for Knud.

Af Per Christensen
Fotos: Per Christensen og Keld Dalmose

Vores tidligere medlem Knud Kristen-
sen, som testamenterede et stort beløb 
til sejlklubbens Juniorafdelingen, 
havde i sin sidste vilje ønsket sin aske 
spredt ved Kanaløen. Knuds urne blev 
sejlet til Kanaløen på LILLEBJØRN. 

Herfra hældte Knuds familiemedlem-
mer asken i vandet og derefter en øl 
i vandet til Knud. Ved hjemkomst til 
Randers blev der serveret en let anret-
ning til de fremmødte.
Følgende både deltog i sejladsen til 
ære for Knud: LILLEBJØRN, Linda 
Friis, Stella, HERBBI, Nocturne, 
Akvavitten, SIF samt en båd fra 43.
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Ny bog fra erfarne sejlerpiger.

Sejlerkvinder i Middelhavet er 
skrevet af kvinder til kvinder, der 
sejler og går med drømmen om at 
komme af sted på langfart.
Med deres egne ord er dette ikke 
“endnu en rejsebeskrivelse, ikke 
en instruktion med tekniske speci-
fikationer, ej heller en logbog eller 
en opskrift på, hvordan du plan-
lægger en Middelhavssejlads fra 
A-Z. Det er en bog om følelser og 
stemninger, om praktiske råd og 
om at udleve sine drømme.”

Bogen er bygget op omkring fem 
forskellige kvinders sejleroplevel-
ser. Vi er med dem i tankerne, i 
savnet, i udfordringerne, på havet 
og på land.
Bogen egner sig bedst til den mod-
ne, uerfarne langturssejler, som 
drømmer om at bruge (dele af) 
livet på en båd i Middelhavet.
Der er råd og tips, og i de fleste 

af kapitler berøres spørgsmålet om økonomi og budget også. Alle forfatterne er 
over 60 og henvender sig derfor til en anden målgruppe end de mange sejler-
bøger med fokus på børnefamilierne.

Gaveidé til en sejlerpige?
Du kan bl. a. få den hos SAXO, Gucca og Bog&Idé.

Du kan frivilligt vælge at modtage 
nyheder fra Randers Sejlklub, når der 
sker noget på vores hjemmeside. For 
at abonnere på nyheder fra Randers 
Sejlklub skal du udfylde en mini-blan-
ket med dit navn og den email adres-
se, du ønsker at benytte. Så vil du 
modtage en mail, når der er nyheder.
Blanketten er vist til venstre, og du 
finder den nederst på hjemmesiden. 
(Rul/scroll helt ned)
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Sponsorer.

Overvejer du at sejle langt - f.eks. uden for Skandinavien, 
så er det nok en god idé at få udfærdiget bådcertifikater. 
Meld dig ind i Foreningen til Langtursejladsens Fremme 
(ftlf.dk), så kan de hjælpe dig med at få bl. a. ejer- og 
momscertifikat på din båd, Der er en ekspeditionstid på 
6-8 uger, så det er nok smart at få klaret her i vinter.

Vær på forkant med begivenhederne!

Bådcertifikater.



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.

Lys på vinterpladsen er et af de forebyggende tiltag mod tyveri 
fra bådene. Hjælp med til at kontrollere, at lyset er tændt.
Hvis ikke - rapporter til havneudvalget (Kontakt - se side 2).

Foto: Tino Gardum Andersen


