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Kontakt til Randers Sejlklub 

Klubadresse:   
Toldbodgade 14, 8930 Randers NØ 
www.randerssejlklub.dk 
 
BESTYRELSE 
Formand:  
Henrik Husum Nielsen  8641 6053 
Løvstræde 2b, 8900 Randers C 
E-mail: hh@randersts.dk 
 

Kasserer og sponsorer: 
Kai Jensen   8642 3493 
E-mail: kai.jensen@direkte.org  
 

Sekretær:  
Jan Nielsen (8642 1540) 2334 2994 
E-mail:  jhn@hamletprotein.dk 
 

Sejlerskoler & materielindkøb: 
Claus Overgaard  2223 5040 
E-mail: cov@vestas.com 
 

Ungdomsafdelingen: 
Erik Christensen   2868 3503 
E-mail: erikjane@pc.dk 
 

Suppleanter: 
Jens Sølvstrøm Jensen 
    

Klubhus/restauration: 
Pia Klitte   8641 8495 
E-mail: pia@snowball.dk 
 

Søsætning: Frits Ødum  8644 8144 
 

Hjemmeside, klubblad, medieudvalg: 
Per Christensen      2815 9386 
E-mail: per@perma.dk 
 
Havneudvalg: 
Plads– og havneopsyn: 
Jens Sølvstrøm Jensen  8643 4657 
E-mail: soelvstroem@mail.tele.dk 
Ib Thomsen   8643 9622 
 

Juniorsejlerskolen: 
Leder: Brian Nonboe    2428 3820 
E-mail: brian.nonboe@toshscan.dk 
Niels Nielsen   8640 8427 
Per Sørensen   4054 5882 
Peter Kops   8643 6941 
 
Tursejladsudvalg: 
Ivan Bødker Kristensen  8638 6487 
Mobil 23283860 

Seniorsejlerskolen: 
Adm.: Henrik Pedersen  2146 0626 
E-mail:  l_pedersen@webspeed.dk 
 
Bådsmænd: 
Jens Sølvstrøm Jensen  (se havneudvalg) 
Thorkild Møller Hansen  8642 1319 
 

Kapsejladsudvalg: 
Jørn Hornemann  86436212 
Mobil  28252212 
Bent Schmidt Jensen  86425692 
E-mail:bentschmidt@jensen.mail.dk 
 
Målere: 
Ole Byrgesen   8641 5276 
Leif Rasmussen   8643 9131 
Claus Overgaard  2223 5040 
 
Aktivitetsudvalg: 
Thorkild Møller Hansen  86421319 
Lars Nielsen   86437979 
Flemming Kristiansen  60764588 
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Randers Sejlklub 

Formanden orienterer 

Dvale hører ligesom vinteren til for 
visse arter. Men det kan man ikke 
påstå at onsdagsklubben i RSK har 
gjort her i vinteren 09-10. 
Selvom der var 50 cm sne på land og 
is i havnen, har de gennemført de 
udmeldte arrangementer med tilfredse 
medlemmer. 
Der kunne godt have været flere, der 
mødte op, men Vi må få fortalt til de 
medlemmer der havde overset klub-
kalenderen, at de får mere ud af klub-
kontingentet, hvis de også deltager i 
de møder, og ture, hvor man ikke lige 
er på vandet og plasker rundt. 
 
Hvis man går ind på hjemmesiden 
www.sejlsport.dk, og læser artiklen 
”Generalforsamling med kompromi-
ser”, vil man erfare at Dansk Sejluni-
on har fået en ny formand for en 2 
årig periode. 
Han hedder Hans Natorp, tidligere 
Sønderborg, og nu Dragør sejlklub. 
Peter Gedbjerg, Kaløvig, som repræ-
senterer vores Region i bestyrelsen, 
flytter til England, og skal erstattes af 

en anden, også for en 2 årig periode. 
Har vi nogen kandidater, skal disse 
præsenteres senest 12 april. 
 
Søsportsklubberne har henvendt sig til 
Randers Kommune og bedt om et 
møde mhp. en uddybning af reglerne, 
omkring signalforvirring på kabelfær-
gen i Udbyhøj. 
Vi har en frygt for at fremmede lystsej-
lere, slet ikke tør passere havnene i 
Udbyhøj, fordi signalet på færgen 
fortæller at den er i drift hele tiden. 
Også når den ligger i havn. 
Skal jeg være en smule morsom, kan 
det jo være, at det er fordi, alle gæste-
sejlere skal lægge sig ind i den nye 
havn i Udbyhøj Nord, som Randers 
Kommune nu har overtaget, og vil til 
at etablere med et nyt bassin. (se 
www.randerssejlklub) 
 
Et forårstegn i Randers Havn er, at 
mange pæle er blevet rettet op af hav-
nens folk og som noget nyt, er den 
”skæve” bådplads, foran klubhuset, 
samt to nabopladser blevet ændret til 
to brede pladser, da denne type er 
meget efterspurgt af nye sejlere, og 
havneudvalget har besvær med at 
opfylde ønskerne. 
 
Det ser ud til at seniorsejlerskolen 
igen i år kan sejle med fulde hold. 
Man-Tir-Tor. 
Men uden instruktører kan det ikke 
lade sig gøre.  

 

Forsidebilledet: 
 
Vinteren 2009/2010 bød på rigtig 
frost og kulde, så havnen var helt 
tilfrosset i det nordlige bassin. 
Heldigvis er isen nu tøet op, så vi 
kan sejle i vandet ! 
 
Foto: Per Christensen 
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Randers Sejlklub 

Der mangler en 3-4 m/k til at deles om en aften hver anden uge. Så tænk på 
arvtagerne til vore både, jeres sejlerfaring , og meld jer til Henrik Pedersen, den 
nye sejlerskoleleder.mob. 2141 0626 eller til Henrik Husum 2522 9773. 
 
RIB-gummibåden som junior-ungdomsafdelingen lånte som følgebåd sidste år, 
er desværre ikke dukket op, eller er blevet observeret nogen steder. 
Jeg vil bede alle holde udkig efter en rød Zodiac gummibåd, hvor man nu skul-
le færdes, i land eller på vandet. Den kan især kendes på et bredt bagsæde med 
ryglæn og centerstyring. (Billede kan ses i Klokkebøje december 2009, side 14). 
Udover at ejeren gerne vil have den igen, har vi en ungdomsafdeling, som igen 
mangler en stabil gummibåd. 
Finder du den, så kontakt Thomas 2122 3245. 
 
Omskrevet fra HCA: 
At sejle, er at leve. 
Jeg ønsker jer alle sammen en rigtig god sejlersæson på fjord og hav, og husk 
lige at aflæse længde-breddegrader, som kan dokumenterer om I skal have bå-
dens navn indgraveret på N-S-Ø-V plaketterne. 
 
Med sejlerhilsen 
Henrik Husum  

Spilkopper sælges 

”2 stk. 40” Lewmar two speed spil-
kopper sælges. 
 
Har siddet på ”Exodus” siden 1977. 
 
Prisidé samlet: kr. 2.500,00 
 
Henvendelse: Ib tlf. 21 74 46 88.” 
 
Ib Aamann Kvist 
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Randers Sejlklub 

 Forårsgeneralforsamling 2010 

 Dagsorden: 
1. Valg af dirigent 
2. Valg af protokolfører 
3. Bestyrelsens beretning 
4. Beretning fra udvalgene 
5. Aflægning af det reviderede regnskab 
6. Indkomne forslag 
7. Eventuelt 
 
Forslag til generalforsamlingen skal være 
fremsendt til formanden:  
Henrik Husum, Løvstræde 2b,  
8900 Randers, senest 1 uge før  
generalforsamlingen. 
 
Medlemskontingent for 2010 skal være 
betalt. 
 
Adresseændring meddeles til kassereren:  
Kai Jensen  (kontakt—se side 2) 
 

Velmødt. 

 
O

nsdag d. 28 april kl. 19.30 

Efter generalforsamlingen er 
klubben vært ved et beskedent 
traktement. 
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Randers Sejlklub 

Onsdag den 6. januar 2010 havde vi 
vort ”onsdagsmøde” i klublokalet, 
hvor Lars Bo fra Ullman Sails besøgte 
os. 
Det blev en meget spændende aften 
med det nyeste indenfor sejl, produk-
tion og materialevalg til 
hvor sejlet blev fremstillet. Tidligere 
blev  design og produktion udført på 
eget sejlloft (Skødstrup) 
med de fordele og ulemper dette 
medførte. Nu er det kun design af 
sejlene der foregår på ”sejlloftet” , 
hvorefter tegningen sendes ud i den 
store verden for at blive produceret. 
Det medfører en besparelse på ca. 30 
% i forhold til hvad det koster at pro-
ducere sejlene i Danmark. 
Lars Bo er selv aktiv sejler både vinter 
og sommer. Kun når vandet bliver stift 
som han kaldte det, var der sejlads-
pause.  

P.t. sejles der i Spækhugger, hvor de 
nyeste sejl bliver testet. 
 
Udover en god faglig information blev 
der i aftenens løb gang i mange histo-
rier fra fælles oplevelser i de danske 
farvande. Også Lars Bo kunne give sit 
bidrag som tidligere kollega til Mo-
gens Petersen og besætningsmedlem 
på ”Den jyske Opera”  
Aftenen sluttede med et tilbud fra Lars 
Bo om at besøge os onsdag den 19. 
maj i forbindelse med aftensejladsen, 
hvor alle der måtte ønske det vil blive 
guidet på vandet via en følge båd med 
Lars som rådgiver. 
 
Der blev afholdt lotteri hvor hovedge-
vinsten gik til Lars Bo (heldigt for 
ham) -  serveret kaffe + brød til 27 
fremmødte. En god og udbytterig aften 
både fagligt og socialt.  

Klubaften 06. januar 2010 
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Denne mand havde købt sin første båd og skulle søsætte den. Han var ikke helt 
sikker på proceduren for hvordan man gør, når man lægger båden ud fra ram-
pen, men tænkte at det da ikke kunne være så svært. Alligevel kørte han lige 
forbi den lokale bådforretning for at spørge om råd. De sagde til ham "vær for-
sigtig, så bilen ikke går for dybt ned i vandet, når du søsætter båden!" 
Da han så skulle søsætte båden kunne han ikke forstå, hvad de havde ment 
med det, da han næsten ikke kunne få bådanhængeren ud i vandet! 
Her er et billede, som er mere værd en tusind ord! Du må da bare elske denne 
mand!!! 

Lær´ af andre—før du kvajer dig ! 

Randers Sejlklub anbefaler: 

Nogle mennesker 
burde bare ikke  

have lov til at gifte 
sig, få børn  - eller 

båd!!!!! 

Læs mere på www.skyline.dk 
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Klubaften den 3. februar 2010. – Som 
annonceret i Klokkebøjen var hoved-
emnet bådmaling. 
Betina fra COLORAMA, Grenåvej 30 
var aftenens underholder med alt in-
denfor bådens pleje. 
 
Der blev gjort meget ud af, at informe-
re om, hvordan man gør, når der skif-
tes type af bundmaling 
fra hård til blød og vise versa. 
 
Der blev givet en høj faglig opdate-
ring af alle typer produkter ikke 
mindst malinger, men også slibe- ren-
se og poleremidler. 
 

Vi der var mødt frem fik mulighed for, 
at gøre årets indkøb af  Betina`s  pro-
dukter til en meget 
favorabel pris. Øv til dem der ikke 
deltog denne aften. 
Afslutning med lotteri, kaffe og brød 
til 25 deltagere. En super aften. 

Klubaften 03. februar 2010. 
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Randers Sejlklub 

Klubaften 03. marts 2010. 

Temaet var kapsejladsregler som Frank Lavrsen  
meget professionelt tog sig af. Ikke kun kapsejlads-
regler, men generelt hvordan vi bør færdes til søs – 
Sejladsvejledning / skibslys / 
signalfigurer / tågesignaler / afmærkninger / kompas-
afmærkninger. 
 
Rigtig god og lærerig instruktion, ikke mindst det 
nye spil ”kapsejladsregler”  som findes 
som link på vor hjemmeside. 
 
Vi var 26 deltagere, der igen fik en lærerig og hygge-
lig klubaften ud af det.  – Ærgerligt at så  
mange (dem der ikke kom) gik glip af denne aften. 

 
Nok engang tak til Frank  for god og lærerig instruktion. / bsj 

Randers Sejlklub søger 

Sejlklubben kan altid bruge en sponsor mere. Alle medlemmer bør hjælpe til 
med at skaffe sponsorer. Derfor står der herunder hvad det koster at blive 
sponsor i Randers Sejlklub, og hvilke fordele Sejlklubben kan tilbyde en 
sponsor. 
Pris: 6.000 kr. for 3 år 
 

Exponering: På hjemmesiden - I Klubbladet - På klubtavlen - På joller                        
 
Arrangementer: Sponsorer indbydes til Randersmesterskaber med et en-
kelt traktement. Desuden kan andre sejladsaktiviteter aftales. 
 
Hvordan kommer jeg videre. Kontakt kasseren, hvis du har et firma/en 
person, som vil indgå en sponsor aftale med Randers Sejlklub. 
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AFTENSSEJLADSER 2010 

Sejladsbestemmelser. 

Regler: Sejladsen vil blive sejlet efter ISAF og DS`s  sejladsbestem-
melser samt nedennævnte. 

Handicap: Der anvendes DH 2009. 

Sejladsdage – 
onsdage: 

Maj  5 - 19 - 26 
Juni  2 -  9 - 16 - 23 
August 11 - 18 - 25 
September     1 - 8 -  15 - 22 – 29 

Start tidspunkt: Kl.  18.15 

Skippermøde / 
tilmelding: 

Onsdag den 5. maj 2010 kl.  17.00  

Bane og start-
procedure: 

Jf. særlig instruks. 

Start- og mål 
linie: 

Blåt flag ved Dommerstade og udlagt bøje mod syd. 

Tilbagekaldelse: Ved tyvstart, sættes signalflag X (finsk flag) som medfører 
”Retur over startlinien”. 

Generel tilbage-
kaldelser: 

Ved startprocedure fejl eller ej identificeret tyvstarts båd 
kommer 2 lydsignaler. Dette medfører omstart ca. 5 min. 
efter. 

Tidsbegræns-
ning: 

Sejladsen skydes af kl. 21.00. 

Afkortning af 
banen: 

Kan kun ske ved bane ”D” – Dommeren kan tage bådene i 
mål efter første omgang. 

Pointsystem: Der anvendes lavpointsystem hvor de 10 bedste sejladser. 
Tæller i det samlede resultat for hele sæsonen. 

Protester: Skal indleveres til dommerstadet senest 15 minutter efter 
sejladsens afslutning. 
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Randers Sejlklub 

Sejladsbestemmelser, fortsat. 

After Sailing: ”Præmie” til aftenens vinderbåd / resultatliste med gennem-
gang af sejladsen / snitter+kaffe. 

Dommere: Ole Byrgesen, Bent Drachmann, Svend Nielsen. 

Kapsejladsud-
valg: 

Jørn Horneman, tlf.  28252212  
 
Bent Schmidt Jensen 86425692  
Email: bentschmidt@jensen.mail.dk 

Randers Sejlklub indbyder til Forårssejlads 

Tid Lørdag 29. Maj 2010 

Sted I farvandet ud for Udbyhøj – ØST for båken 

Banen Distancesejlads på 10 – 12 sømil afhængig af vejr og vind-
forhold. 

Regler Der sejles efter ISAF og DH 2009 regler. 

Skipper møde Udbyhøj Havn  klokken 12.00  –  start klokken 13.00 

Præmier Til hver 3. startende båd 

Startgebyr   kr. 150,00 

Tilmelding Ophængte lister eller: Jørn Hornemann 28252212 -Bent 
Schmidt 86425692 bentschmidt@jensen.mail.dk 

Tilmeldingsfrist Senest onsdag den 26. maj  2010, kl. 20.00 

Præmieudde-
ling: 

Efter sejladsen i Udbyhøj 

Dommere: Ole Byrgesen, Bent Drachmann, Svend Nielsen 
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Kursen er sat mod Bønnerup havn,  hvor Ivan tager imod  til et festligt 
samvær  lørdag den 22. maj 2010. 
 
Der arrangeres muligheder for Grill ude / inde alt efter vejrforholdene. 
Endvidere vil der være musik og sang (husk sangbøger) 
 
Indbydelsen er sendt til vore naboklubber inkl,. Grenå, så vi tror på et stort 
fremmøde. 
 
Der vil være mulighed for speciel lav havnetakst i Bønnerup havn i pinsen, 
men det kræver tilmeldning til Ivan for at opnå de gunstige takster. 
 
Som en helt speciel service er der mulighed for at bestille ”Take a`way” 
mad fra cafeteriet – det kræver ligeledes en tilmelding direkte på telefon. 
 
Vi ser frem til at mødes i Bønnerup til en festlig lørdag aften og Pinse i øvrigt. 
 
Tursejladsudvalget: 
Ivan Bødker Kristensen   
Tlf.: 86386487  /  Mobil 23283860 

PINSESTÆVNE  -  SEJLERTRÆF 
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Tak til vore SPONSORER til onsdags-
klubbens lotteri. 
 

  ØST brugsen, Udbyhøjvej 

  Leif Rasmussen Automobiler 

  Floor Bådcenter 

  Flügger Mariagervej 

  Brejnholts Tømmerhandel 

  Colorama, Grenåvej 30, Rds. 

  Hvidbergs Bageri 

  Spar Nord Østervold 

  Slagteren i Assentoft 

  Hammershøj Beton 

  BYGMA Toldbodgade 

  Multiline 

  PIZZA Pronto, Østergade 

  Birthe Kristensen, Body lotion 

  Dronningborg Grill 

  OK Benzin, Udbyhøjvej  

  Restaurant Sejlklubben 
 

Med sejler hilsen Lotte og Helle  
 
Lars Bo, Ullman Sail kommer til Sejl-
klubben onsdag den 19. maj 2010, 
hvor Lars fra ca.  16.00 til mørkets 
lægger sig,  vil guide alle sejlere der 
ønsker, at få større viden om, hvordan 
sejlene ”skal stå” for  maksimalt ud-
nyttelse af vinden. 
 
Altså, tag imod dette tilbud og mød 
op på broerne den 19. maj – få en 
snak  med Lars om bådtype / sejl og 
derefter komme ud  på vandet, 
hvor Lars vil give råd og dåd fra en 
efterfølgende båd. 

TAK TIL SPONSORER SEJLMAGERBESØG 

I forbindelse med aftensejladserne er der mulighed for at købe 
”håndmadder” (2 stk. inkl. Kaffe kr. 25,00) 
For at servicere alle, sejlere og tilskuere, er det  nødvendigt senest 
mandagen før sejladsen, at bestille hos Helle Bjørn, tlf. 60228906 
 
Helle og Lotte 
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Klubkalender  - 2. kvartal 2010. 

 

April 
07 kl. 19.00-22.00 Onsdagsklub  
10 kl. 10.00  Senior   Klargøring FILUR 
13 kl. 18.30  Bestyrelse og Udvalg Udvalgsmøde 
15 kl. 19.00-21.00 Senior  Seniorsejlerskole – Teori 3 
17 kl. 10.00-11.30 Medlemmerne Standerhejsning 
17 kl. 10.00  Senior   Klargøring  FILUR 
17 kl. 18.30-  Medlemmerne Standerhejsningsfest 
24 kl. 10.00  Senior   Søsætn./Rigning FILUR 
25 kl. 10.00  Senior   Rigning, klargøring FILUR 
22 kl. 18.30-20.30 Bestyrelsen  Bestyrelsesmøde 
28 kl. 19.30  Medlemmerne Forårsgeneralforsamling 
 
Maj 
03 kl. 17.45  Senior   Opstart seniorsejlerskole 
05 kl. 17.30  Kapsejlere  Skippermøde (se side 10)  
05 kl. 18.15  Kapsejlere  Onsdagskapsejlads 
19 kl. 18.15  Kapsejlere  Onsdagskapsejlads 
20 kl. 18.30- 20.30 Bestyrelsen  Bestyrelsesmøde 
22    Alle   Pinsestævne (se side 12) 
26 kl. 18.15  Kapsejlere  Onsdagskapsejlads 
29 kl. 12.00  Kapsejlere  Forårssejlads (se side 11) 
31 kl. 17.45  Senior   FILUR ligger i Udbyhøj. 
 
Juni 
02 kl. 18.15  Kapsejlere  Onsdagskapsejlads 
09 kl. 18.15  Kapsejlere  Onsdagskapsejlads 
16 kl. 18.15  Kapsejlere  Onsdagskapsejlads 
17 kl. 18.30-20.30 Bestyrelsen  Bestyrelsesmøde 
19-20 særligt program Senior   Weekendtur 
23 kl. 18.15  Kapsejlere  Onsdagskapsejlads 

 

Juniorsejlerskolen jf. særskilt program. 
 
Seniorsejlerskolen har ikke undervisning i ugerne 28—29—30—31. 
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Fortællinger. 

Kan man stole på det levende søkort ? 
En LM 27 sejler fra en af Randersklubberne, var i sommerferien 2009 på vej fra 
Aså til Sæby. Han sejlede efter det levende søkort og N for indsejlingen til Voer-
så, gik han hårdt på grund. Heldigvis kun i sand, men han var meget forbavset, 
for dybden på stedet var,  ifølge det levende søkort, omkring 4,0 meter. 
 
Han kunne ikke komme af grunden ved egen hjælp, og der var ingen fare for 
skib og besætning. Men han ville jo gerne til Sæby, så derfor ringede han til 
havnefogeden i Voerså, som lovede at kontakte en bådejer med en kraftig mo-
torbåd, som formentlig kunne hive ham af grunden. 
 
Dette lykkedes uden den store dramatik, og den grundstødte ville herefter beta-
le sig ud af hjælpen. Men det ville ”Voersåbåden” ikke tage imod, bare han fik 
navnet på den grundstødtes forsikring, og det fik han naturligvis. 
 
Efter ferien bliver vores i øvrigt glade LM27 sejler, som for øvrigt kom til Sæby, 
men nu også ved hjælp af lod og papirsøkort,  kontaktet af sin forsikring, om 
hændelsen N for Voerså. De kunne fortælle ham, at selskabet havde fået et krav 
på ca. 23.000 kr. for den omtalte hjælp.   /hh 

Overfrisk eller ubehøvlet? 
 
En sejler fra en af naboklubberne, var i eftersommeren 2009 kommet for tæt på 
en af kanterne udenfor Udbyhøj, og kunne ikke selv komme af grunden. 
Der var ingen både i nærheden, og sejleren følte sig utryg ved at blive liggende 
og vente på evt. højvande. 
Der bliver ringet lidt hist og her og endelig kommer han i forbindelse med en 
flink mand fra Udbyhøj Syd, som har en båd med lav dybgang og en kraftig 
motor. Denne hjælpsomme mand starter sin bil og kører ca. 17 km til sin båd 
og kommer den grundstødte til hjælp og trækker ham af grunden. 
Glad over hjælpen ,  og endelig kommet fri, svinger sejleren kækt med sin ka-
sket og råber sikkert ”tak for hjælpen”, og sejler direkte til sin hjemhavn inde i 
fjorden. 
Fritrækningsbåden kiggede langt efter ham, sejler ind i havn, tager sin bil og 
kørte 17 km tilbage igen,  og tænkte, at han da sikkert fik et julekort, hvor der 
stod, at man var kommet hjem, men nej: 
Så nu tænker Udbyhøjsejleren, mon andre sejlere er ligesådanne. 
hh 
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STANDERHEJSNINGFEST 
 

Lørdag d. 17/04 
Kl. 18.30 

 

MUSIK: 
Frank P. 

 

MENU: 
SKIPPERLABSKOVS 

ad libitum 
 

PRIS: KR: 150,- 
Eksklusiv drikkevarer 

 

Tilmelding senest d. 10/04 til 
 

tlf.:8641 8495 
 

Efter spisningen er der selvfølgelig dans 

NYT N
YT NYT NYT 
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Vi ønsker alle i Ran-
ders Sejlklub en god  

sejlsæson 2010. 
 

Vi vil igen i 2010 gøre 
alt for at skabe de bed-

ste rammer for jer til 
hverdag og fest. 

DEADLINE. 

Frist for bidrag til næste nummer af Klokkebøjen er  
lørdag den 22. maj 2010, klokken 12.00. 

Bidrag til hjemmesiden kan sendes løbende til per@perma.dk 
Fotos skal altid være den opløsning, du har taget dem i.  
Så lav dem ikke mindre.  
Husk masser af fotos/historier  -   god sejlsæson.  /  Red. 
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Randers Sejlklub 

Seniorsejlerskolen godt i gang. 

Igen i år er der stor interesse for Seni-
orsejlerskolen ved Randers Sejlklub. 
Torsdag den 25. marts 2010 kunne 
Henrik Pedersen, der leder Seniorsej-
lerskolen, indsamle optagelsesbegæ-
ringer fra nye, seriøse og velmotivere-
de sejlere.  En kort rundspørge klarlag-
de de to primære motivationsfaktorer 
for at deltage i sejlads ved Seniorsej-
lerskolen. Alle udtrykte en drøm om 
at sejle i egen båd med familien, og 
alle var interesserede i at "lære det 
ordentligt". Selv om der i programmet 
stod "Teori", så bød aftenen mere på 
en introduktion til sejlerskolen, og 
Henrik svarede beredvilligt på alle 
spørgsmål og sørgede for det praktiske 
i forbindelse med indmelding i hen-
holdsvis sejlerskole og i klubben.  

Også klubbens øvrige tilbud blev gen-
nemgået, og der blev plads til et par 
skipperhistorier. På billedet ses nogle 
af de nye medlemmer sammen med 
Henrik. 
Randers Sejlklub byder velkommen til 
de nye medlemmer, og vi ønsker jer 
en god sejlsæson 2010. På gensyn til 
klubbens arrangementer og på vandet. 
Der venter mange gode oplevelser 
med skolebåden FILUR. 
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Randers Sejlklub 

Tid Lørdag den 18. SEPTEMBER 2010 

Sted I farvandet ud for Udbyhøj – ØST for båken 

Banen Distancesejlads på 10 – 12 sømil afhængig af vejr og vind-
forhold. 

Regler Der sejles efter ISAF og DH 2009 regler. 

Skipper møde Udbyhøj Havn  klokken 12.00  –  start klokken 13.00 

Præmier Til hver 3. startende båd 

Startgebyr   kr. 150,00 

Tilmelding Ophængte lister eller: Jørn Hornemann 28252212 -Bent 
Schmidt 86425692 bentschmidt@jensen.mail.dk 

Tilmeldingsfrist Tilmelding senest onsdag den 15. september 2010. 

Præmieudde-
ling: 

Efter sejladsen i Udbyhøj 

Dommere: Ole Byrgesen, Bent Drachmann, Svend Nielsen 

Randers Sejlklub indbyder til Efterårssejlads 

Seniorsejlerskolen. 
 
Det har været god interesse fra nye sejlere, og vi kommer til at sejle 3 dage i 
ugen, HVIS vi kan finde en instruktør.. Det drejer sig om torsdag aften, hver 
anden torsdag. Evt. kan man gå sammen med et par stykker, derved bliver 
det max. en gang om måneden. 
Det må simpelhen kunne lade sig gøre. Så hjælp din klub og de nye sejlere. 
Ring eller mail til mig hurtigst muligt, så vi kan få de nye medlemmer i 
gang. 
 
Adm. Seniorsejlerskolen. 
Henrik Pedersen. 
21410626  
h_pedersen@webspeed.dk 



Støt vores sponsorer. 
Har du ønske om at få dit �rma repræsenteret på vor sponsortavle, 

så kontakt Kai Jensen, tlf.: 8642 3493. 

Afsender: 
Randers Sejlklub 
Toldbodgade 14 
8930 Randers NØ 
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RANDERS SEJLKLUB

STØT VORES SPONSORER, DE STØTTER OS ...

Støt vore sponsorer.
Har du ønske om at få dit firma repræsenteret på vor sponsortavle,

så kontakt Kai Jensen, tlf.: 8642 3493.
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J. Ødums eftf.
vognmandsforretning - kranservice

DENMARK

CCL LABEL
CCL Label A/S
Tjærbyvej 90, DK- 8900 Randers
Tlf.: +45 87108710
www.ccllabel.dk

 8641 2055
www.b-offset.dk

UDBYHØJVEJ 69 // DK 8930 RANDERS NØ
TELEFON +45 86422688 // FAX +45 86406101
MEDL. F.R.I. // SITE: WWW.VOGNSEN-AS.DK
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