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Kontakt til Randers Sejlklub 

Klubadresse:   
Toldbodgade 14, 8930 Randers NØ 
www.randerssejlklub.dk 
 
BESTYRELSE 
Formand:  
Henning Andersen  8642 0605 
Gørtlervej 52, 8920 Randers NV 
E-mail: henning@iogh.dk 
 

Kasserer: 
Bent Schmidt Jensen  8642 5692 
Middelboevej 1, 8960 Randers SØ 
E-mail: bentschmidt@jensen.mail.dk 
 

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

Materielindkøb: 
Thorkild Møller Hansen  8642 1319 
E-mail: tuk.thorkil@gmail.com 
 

Sejlerskolen—Seniorsejlerskolen: 
Ole Uglsøe Christensen  8643 9017 
E-mail: jouc@post12.tele.dk 
 

Suppleanter: 
Preben Thøgersen  8646 2072 
    

Restaurant Sejlklubben: 
Pia Klitte   8641 8495 
E-mail: pia@snowball.dk 
 

Søsætning: Frits Ødum  8644 8144 
 

Klokkebøjen, Hjemmeside, medieudvalg: 
Per Christensen      2815 9386 
E-mail: per@perma.dk 
 
UDVALG: 
Kasserer—medlemskontingent: 
Kai Jensen 
E-mail: kai.jensen@direkte.org     
 

Havneudvalg: 
Kasserer: Karl Due  4021 3398 
E-mail: duen@privat.dk 
 
Plads– og havneopsyn: 
Ib Thomsen   8643 9622 
 
 

Seniorsejlerskolen.  
Administration: 
Henrik Pedersen  2141 0626 
E-mail: h_pedersen@webspeed.dk 
Bådsmand: Peter Spreckelsen 8641 8527 
 
Kapsejladsudvalg: 
Jørn Hornemann   86436212 
Mobiltlf.: 28252212 
Bent Schmidt Jensen  (se under kasserer) 
 
Dommere: 
Ole Byrgensen   2042 3983 
Bent Drachmann  2826 2575 
Svend Nielsen   8641 9012 
 
Tursejladsudvalg: 
Ivan Bødker Kristensen  8638 6487 
Mobil: 2328 3860 
 
Onsdagsklubben: 
Helle Bjørn   6022 8906 
Jørn Hornemann   2825 2212 
Flemming Christiansen  6076 4588 
 
Aktivitetsudvalg: 
Thorkild Møller Hansen  8642 1319 
Lars Nielsen   8643 7979 
Flemming Christiansen  6076 4588 
 
Klubmåler: 
Leif Rasmussen   8643 9131 
 
 
Juniorsejlerskolen 
Formand: 
Brian Nonboe   2428 3820 
E-mail: brian.nonboe@toshscan.dk 
 
Kasserer/sponsorater: 
 
 
Instruktører: 
Per Sørensen   4054 5882 
Peter Kobs   8643 6941 
Niels Nielsen   8640 8427 
E-mail: niel@itj.dk 
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Forsidebilledet: 
 
Volgo-Balt 136 sidder urokkeligt 
fast i isen. 
 
Billedet er taget 29. december 2010 
af Karl Due under sejlads med ”Jens 
Ove”. Læs Karls spændende beret-
ning på side 12. 
 

Velkommen på forsiden ! 

Yacht Flag. 
 
RSK`s  yachtflag med Stjerne købes 
hos: 
 
KLAUBBER FLAG 
KARLSBERGVEJ 59 
ASKILDRUP 
8940 RANDERS SV 
TLF86447260 
www.klauber.flag.dk 
 
 
 
 
 
Randers Sejlklub´s stander. 
 
Købes i klublokalet i forbindelse 
med kapsejladserne onsdag aften. 
 

PRIS  KR. 50,00 
 
 
 
 
 
Nøglekort til klublokale. 
 
Henvendelse til:   
BØRGE KRISTENSEN 
Tlf  50420206 
 
Eller: 
HENNING ANDERSEN 
Tlf  23491022 
E-mail:henning@iogh.dk 
 

PRIS  KR.  25,00 
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Efter en lang vinter med masser af sne of 
frost er det endelig begyndt at vise tegn på 
forår. Der er så småt ved at være aktivitet 
omkring bådene på vinterpladsen, og in-
den længe er bådene kommet i deres rette 
element. 
Seniorsejlerskolen er kommet godt i gang i 
den nye sæson, og alle 4 hold er nu besat, 
fortrinsvis med 2. års elever. Som sædvan-
lig mangler der igen i år instruktører. Hvis 
du gerne vil give et nap med som instruk-
tør så kontakt Henrik Pedersen tlf. 2141 
0626. 
Før forventet påbegyndte Randers Havn i 
januar at udskifte de gamle broer. Dejligt 
at broerne er blevet bredere og noget hø-
jere. Havnen skal have ros for det flotte 
arbejde, der er udført. Nu mangler vi blot 
at få udskiftet t-broen, i skrivende stund 
tvivler Randers Havn på, at t-broen kan 
renoveres inden sejlersæsonen for alvor 
sætter ind.  
 
Randers kommune står for renoveringen af 
toiletbygningen, som inden for ret kort tid 
står klar. Det er på nuværende tidspunkt 
ikke afklaret, hvordan brugen skal admini-
streres. 
Boels Rev afmærkning er desværre blevet 
inddraget permanent. Problemet har været 
drøftet i Søsportens fællesudvalg, og på 
vegne heraf har Thorkil indhentet tilbud 
på en plastbøje ved Randers havn. Med 
grundlag i dette tilbud er der indsendt 
ansøgning til Tryg-fonden i håb om, at der 
her kan bevilges midler til bøjen. 
For at beskytte Gudenåen og dens omgi-
velser har kommunen besluttet, at både 
der besejler området vest for broerne skal 
registreres, samt betale et årligt gebyr. Den 
opgave pålægges den enkelte ”bådklub”.  
Søsportens fællesudvalg har på sidste mø-
de drøftet denne registreringspligt og blev 
her enige om, at det er op til den enkelte 

klub at tage dia-
log med kommu-
nen desangåen-
de. 
Randers sejlklub 
har i den forbin-
delse meddelt 
kommunen, at 
der ikke herfra er 
medlemmer, som 
besejler Guden-
åen.  Det har 
kommunen ac-
cepteret og det betyder derfor, at ingen 
både / bådejere i RSK er registreret, og 
derfor ikke må besejle Gudenåen. 
 
Flere DS-ankerbøjer er i vinterens løb ble-
vet ødelagt af isen. Randers havn har der-
for indkøbt nye til udlægning inden sejl-
sæsonens start.  Udlægningen udføres af 
Randers havn og betales velvilligt af Ran-
ders kommune.  
I denne sæson er der igen en del vedlige-
holdelsesopgaver, som skal udføres. Vin-
duer på nordsiden af klubhuset skal males, 
terrassen skal hæves og opslagstavlen på 
plænen renoveres. Som tidligere er Thor-
kil her sjakbajs. 
Til efterårsgeneralforsamlingen uddeles 
som sædvanlig NSØV-pokaler. For at 
komme i betragtning skal du indsende din 
yderst opnåede position i sæsonens løb til 
undertegnede, gerne med billeder herfra. 
Fremover udkommer Klokkebøjen kun 3 
gange årligt (april, oktober og december). 
Næste Klokkebøje udkommer derfor i 
oktober. 
 
Jeg vil hermed på bestyrelsens vegne øn-
ske jer en rigtig god 2011 – sejlersæson 
 

Med venlig hilsen 
Henning Andersen 

Formanden informerer. 



5 

Randers Sejlklub 

2/2: Besøg af Lars Bo, ULLMAN SAILS. 

Vi havde 02. februar 2011 besøg af Lars Bo, ULLMAN SAILS 
DENMARK i klublokalet.  
  
Lars har tidligere drevet eget sejl-loft ”Team Sail” , samarbejdet 
med MP Sail og driver nu eget sejlmagerloft i Århus. 
  
Udover at producere 1. klasses sejl har Lars været og er stadig 
en ivrig og dygtig sejler med erfaring fra mange bådtyper. 
Vi fik mulighed for at høre om det rigtige sejl til ”din båd”, men 
også om optimal trim af sejl, rig og håndtering af grej. 
 
Du kan få mere information på www. Ullmansails-denmark.dk 
 
Trods et beskedent fremmøde, s var spørgelysten til eksperten 
stor. 
 
Husk at Lars besøger os igen 11. maj 2011 (se side 27) 
 

(Billedet er fra 2010, hvor Lars også besøgte Randers Sejlklub.) 
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Vi besøgte Falck Stationen, Hadsundvej i Randers, hvor vi mødtes klokken 
19:00. Vort klubmedlem Steen Trustrup tog imod på Stationen, og FALCK var 
vært ved et mindre traktement i løbet af aftenen. 
 
Vi fik en grundig orientering om Falck`s  historie, Redningsberedskab, Søred-
ning, Førstehjælp m.m. af lederen af stationen Bjarne Jørgensen. 
Der foregår meget mere på vores Falck station, end man forestiller sig, når man 
kører forbi ude på Hadsundvej. I over en timer tryllebandt Bjarne os med alle 
de mangeartede aktiviteter  på stationen. Køretøjer og garager var toptrimmede 
og virkede meget velholdte, men det er til at forstå nødvendigheden af, når de 
gode reddere fra Falck 
med sekunders varsel skal 
kunne rykke ud for at 
hjælpe mennesker i nød. 
Falck stationen på Had-
sundvej er engageret i 
socialt arbejde også, som-
lederen gav eksempler på. 
Efter den grundige oriente-
ring viste Bjarne og Steen 
rundt i garager og special-
værksteder. 
 
Tak for en god aften ! 

22/2: Besøg ved FALCK Randers. 
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Kapsejladsregler —  
Færdsel til SØS. 

 
Frank Lavrsen gav de fremmødte en 
dybdegående lektion i Kapsejladsreg-
lerne samt orientering om de kom-
mende ændringer i DH (Dansk Han-
dicap – målerbrev). 
For de medlemmer der var forhindret 
i at deltage i denne hyggelige klubaf-
ten henviser vi til: 
  

”Spillet om kapsejladsreglerne” 
 
På klubbens hjemmeside vælger du 
"Links" - "Kapsejlads" - 
"Kapsejladsregler" eller taster denne 
adresse: http://game.finckh.net/
indexden.htm i browseren. 

 
Det er et spil der matcher virkelighe-
den til søs ganske godt, selvom det 
foregår på computeren. 
 
En gennemgang eller opfriskning af 
signalflag og deres betydning ved kap-
sejlads var meget nyttig. 
 
Tak til Frank for en god og lærerig 
aften. 
 
Onsdagssejladserne starter den 4. maj 
2011 så det med at få reglerne pudset 
af. 
 
 
Kapsejladsudvalget 

02/3: Kapsejladsregler. 
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16/3: Mad til Søs. 

Med  ”VILDE KANINER”. 
 
Igen en forrygende aften med stem-
ning, højt humør, lækre damer og så 
naturligvis  flotte fyre, der stod for det 
kulinariske og en fuldent servering 
ikke mindst til pigerne. 
Menuen var: 
 
Forret:  Muslingesuppe. 
Hovedret: Kanin i fløde-
stuvning. 
Tilbehør: Superlækker salat. 
Dessert:        Kaffe 
 
Pris pr. kuvert kr.   85,00 
 
Der var udsolgt/alle borde 
besat. 
 
En særlig tak til arrangøren, 
Ivan & Ester Kristensen for 

initiativet og stort arbejde med arran-
gementet. 
Ligeledes en stor tak til Chefkokken, 
Søren Jensen og den øvrige mandlige 
”besætning” 
 

Tak for en god aften. 
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Tekst: Bent Schmidt  Jensen 
Fotos: Henning A., Lars B. og Per C. 
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 DAGSORDEN: 
 
1) Valg af dirigent 
2) Valg af protokolfører 
3) Bestyrelsens beretning 
4) Forårsgeneralforsamlingen sløjfes 
5) Revision af klubbens love i forb.m. pkt . 
4 
6) Aflæggelse af det reviderede regnskab 
7) Indkomne forslag 
8) Eventuelt 
 
Forslag til generalforsamlingen skal være frem-
sendt til formanden: Henning Andersen, Gørtler-
vej 52, 8920 Randers NV – E-mail: hen-
ning@iogh.dk senest 8 dage før generalforsam-
lingen. 
 
Medlemskontingent for 2011 skal være betalt. 
 
Adresseændring meddeles til : Kai Jensen, E-
mail: kai.jensen@direkte.org 

 
O

nsdag d. 28 april kl. 19.30 
Forårsgeneralforsamling 2011 
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Fotokonkurrence 
2011. 

 
 
Kære medlemmer. 
 
Så har vi igen en spændende 
sejlsæson foran os, og der ven-
ter masser af gode oplevelser 
for både juniorsejlerskolen, 
seniorsejlerskolen, kapsejlere, 

tursejlere og landkrabber. Derfor er det vigtigt, at vi får taget billeder 
af de mange gode begivenheder. 
 
Alle medlemmer kan deltage i årets fotokonkurrence, hvor vi ender 
med at kåre en vinder indenfor følgende kategorier: 
 

• Juniorsejlerskolen. 
• Seniorsejlerskolen. 
• Tursejladsudvalget. 
• Kapsejladsudvalget. 
• Klublivet i Randers Sejlklub. 
• Sjoveste foto. 

 
Dommerne vil primært lægge vægt på motiv og billedkomposition, 
men billedets kvalitet (skarphed og opløsning) vil indgå i vurderingen 
af, om billedet overhovedet kan deltage i konkurrencen. 
 
Billeder kan indtil 15. oktober 2011 sendes til redaktøren. 
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Af Karl Due. 
 
I mange år har jeg gerne villet med 
”Jens Ove” på en isbrydertur på fjor-
den.- Så endelig en sen eftermiddag 
ringer telefonen: – det er Per Møller, 
havneassistent og skipper på Jens 
Ove: - så er det nu Karl, du skal på-
mønstre i morgen tidlig! 
Vi møder den 29. december kl 07.00 
ved Jens Ove. Vinden er i sydøst og 
temperaturen er minus 6 grader. Da-
gens opgave er at assistere Volgo-Balt 
136, en russer, der har leveret træ til 
kraft/varmeværket. Isen er mellem 15 
og 30 cm tyk. Først skal han hjælpes 
fra Sydhavnen til enden af pieren, 
hvor vi forsøger at svaje ham, det la-
der sig, på trods af Jens Oves 1000 
HK og at vi trykker over 6 ton, ikke 
gøre på grund af isen, der pakker me-
re og mere. Derefter bereder vi plads i 
Nordhavnen, hvor det endelig lykkes 
at vende damperen. Klokken er nu 
08.40 og vi har sætter kursen mod 
Kattegat. Efter ca. 3 kvarter er vi i Ug-
gelhuse, hvor russeren kalder på assi-
stance. Han sidder fast i isen, der er 
pakket tæt ved indsejlingen til 
"Vingården", så vi må tilbage og hente 
ham. Solen er på vej op og vi har en 
flot udsigt ind over engene, hvor der 
er mange rådyr, der leder efter føde 
under sneen. I kanten af sejlrenden er 
der tydelige spor efter ræven, der jag-
ter nødstedte fugle på isen. Klokken er 
nu 10.25  og vi er nået ud til 
"Edderkoppen", da russeren igen kal-
der, han er stoppet af isen ved Kana-

løen. Han får alligevel gang i skuden 
inden vi når frem, men vil gerne have, 
at vi ikke er for langt foran, så vi hen-
ter ham. I mellemtiden hører jeg fra 
Skipper, og besætning Erik Andersen, 
at russerens tur til Randers havde væ-
ret endnu mere besværlig, Jens Ove 
havde hentet ham ved "tangen" mel-
lem Udbyhøj og Bønnerup hvor han 
nu sad fast i isen, - efter at han havde 
ligget i læ i Ebeltoft Vig i et døgn, på 
grund af dårligt vejr. Klokken er nu 
11.45 og vi er nået ud til Jernhesten, 
hvor vi venter på russeren, da det vil 
være formålsløst at bryde mere is in-
den han når frem, fordi isen flytter sig. 
Selv helt herude er der mange spor af 
ræve, og tydelige tegn ,på at de ikke 
er gået forgæves. Efter at have banet 
vej til Anduvningen, vender vi næsen 
hjemad, og overlader Volgo-Balt 136 
til isen (se forsiden) og SOK's 
"isbryder" "Hugin". Klokken er nu 
12.30 og han når næsten en skibs-
længde ind i pakisen før han sidder 
urokkelig fast. Det har været en dyr 
last træ. På vej hjem må vi bjærge en 
grøn flydekost midt i sejlrenden uden 

Isbrydning på fjorden. 
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for Udbyhøj. Senere, på vej ned mod 
Råby Odde, forsøger vi, desværre for-
gæves, at finde en grøn lystønde, som 
lodsen har set blinke under isen i søn-
dags. 
Så pludselig, efter Uggelhuse – på vej 
ind i Vingården ser vi ”Mikkel ræv” 
komme ud af sivene på nordsiden af 
fjorden, han løber nogle meter langs 
sejlrenden, hvorefter han krydser 
tværs over på den knuste is, hvor de 
fleste flager ikke er meget større end 
en fodbold (vistnok, det er begrænset 
hvad jeg ved om fodbold). Et impone-
rende skue. 
Efter anduvning af Randers havn skal 
der brydes noget is i havnen for at 
gøre plads til et nyt skib der skal anlø-
be næste morgen. 

Så ved 18 tiden er det fyraften, og vi 
kan afmønstre, noget trætte i benene 
efter den megen rysten og rusken, der 
nu en gang er i en isbryder. 

Rævespor v/Jernhesten  

Der var god plads ved bøjerne. 
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Alt for få bruger redningsvesten. 

Ny kampagne skal redde liv. 
 
Undersøgelse på www.minbaad.dk 
viser, at hele 39 % af 338 adspurgte 
fritidssejlere ikke bruger redningsvest. 
Det tal skal bringes ned. 
 
Beredskabsforbundet vil derfor med 
støtte fra TrygFonden køre en kampag-
ne i april og maj under navnet: Husk 
vesten! Målet er at få flere fritidssejle-
re og lystfiskere til at bruge rednings-
vest. Statistikken viser, at det hoved-
sagligt er ældre mænd, der drukner. 
Men derfor skal ingen vide sig sikker. 
Alle kan komme ud for en ulykke. 
 
– At skabe sikkerhed er en naturlig 
aktivitet for Beredskabsforbundet. Vi 
er ved at afslutte en kampagne, hvor 
alle fritidssejlere har fået tilbudt et 
førstehjælpskursus målrettet søspor-
ten. Generelt har vi stor ekspertise i 
forebyggende kampagner, og med 
midlerne fra TrygFonden kan vi nu 
sætte fokus på et område, hvor der er 
stort behov for dette. I gennemsnit 
drukner der en person om måneden, 
og det er en for mange. Vi skal gerne 
have ændret adfærden blandt fritids-
sejlerne og lystfiskerne, så antallet, 
der bruger redningsveste, stiger. Når 
man er til søs, må man ikke gå på 
kompromis med sikkerheden, fortæl-
ler Beredskabsforbundets præsident 
Bjarne Laustsen.  
 
 
 

Ifølge statistik fra Søsportens Sikker-
hedsråd er der i perioden 2008-2010 
omkommet 42 fritidssejlere og lystfi-
skere til søs. I næsten alle tilfælde bar 
ingen af de omkomne redningsveste.  
 
- I Søsportens Sikkerhedsråd ser vi 
positivt på kampagnen fra Beredskabs-
forbundet, der skal få flere fritidssejle-
re og lystfiskere til at bære rednings-
vest. Sikkerhed til søs skal altid priori-
teres. Brug af redningsvest er det en-
keltmiddel, der kan forebygge flest 
dødsfald indenfor fritidssejladsen.  
Vi håber derfor, at kampagnen vil ha-
ve effekt blandt de sejlere, som ikke 
bruger redningsvest, fortæller daglig 
leder ved Søsportens Sikkerhedsråd 
specialkonsulent Sten Emborg.  
 
Af gode råd til sejlerne kan Bered-
skabsforbundet blandt andet nævne 
altid at bruge redningsvest, og at der 
er nok til alle om bord på båden. Sørg 
for at redningsvesten er i synlig neon-
farve (fx gul, orange og rød – selvly-
sende eller med kraftige reflekser), så 
du ikke går i ét med havets mørke 
farver. Fortæl familie/venner hvor 
længe du planlægger at være ude at 
fiske eller sejle og hav altid en opladet 
mobiltelefon med. 
 
Læs mere på www.beredskab.dk/
redmorfar og vind redningsveste på 
www.facebook.com/vindvesten 
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OPRYDNINGSDAG — 07. MAJ 2011 

Oprydning/udrydning i masteskure og værft. 
 
Gælder såvel nuværende som tidligere bådejere. 
 
Vi har prøvet det før, men på grund af alvorlig pladsmangel, bli-
ver det  nu nødvendigt med en gennemgribende udmugning.   
 
Vi planlægger en større oprydningsdag i maj måned, hvor det 
bliver nødvendigt at fjerne det, som ikke bruges mere. Der ligger 
flere master, bomme mv. der ikke har været ude i mange år 
 

Store oprydningsdag:  
Lørdag den 7. maj 2011 

Kl. 10.00 ved værftet 
 
Så hvis du har ting, der ligger i masteskurene, der ikke er tydeligt 
mærket eller ikke bruges mere, så få det fjernet NU!!!  
 
Store oprydningsdag Lørdag den 7. maj gælder ikke alene maste-
skure, men også vinterpladser. HVER BÅDEJERS ANSVARSOM-
RÅDE er fra den plads hvor båden står til skel eller nabo/genbo. 
"DER ER INGEN "INGENMANDSLAND". 
 

Frivillige hjælpere kan melde sig til havneudvalget. 
 
Venlig hilsen  
 

Sejlklubbernes havneudvalg 
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Skippersnak ved værftet. 
A: Øv, nu har det været Nytår igen og min kone 

taler ikke om andet end at tabe sig.. 
 
B. Så sig til hende, at hus skal løbe 3 km om 

morgenen og 3 km om aftenen. 
 
A: Er det nok ? ? 
 
B: Ja da, tænk bare, efter en uge er hun mere 

end 40 km borte. 
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Nu kunne det være rart at vide hvor f.....den bundprop blev af.!!!! 
 Ja, Jens Dyrholm det er godt skibet er tøjret. 

Tekst og fotos: Lasse k. Nielsen, Cutty sark 
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Klubkalender 2011. 

April 
05 kl. 18.30  Bestyrelsen  Bestyrelsesmøde 
06 kl. 19.00  Alle   SYNG—MED aften. 
14 kl. 19.00  Seniorsejlerskole  Teori / forberedelse III. 
16 kl. 10.00-14.00 Alle   GREJ-bytte dag. 
23 ?   Juniorer  Joller frem og vaskes. 
27 kl. 19.00  Alle   Forårsgeneralforsamling 
30 kl. 10.00  Alle   Standerhejsning. 
 
Maj 
04 kl. 17.00  Kapsejlere  Skippermøde/Aftensejlads 
07 kl. 10.00  Bådejere  Oprydning / havneudvalget. 
10 kl. 18.30  Bestyrelsen  Bestyrelsesmøde 
11 kl. 18.15  Kapsejlere  Aftensejlads 
18 kl. 18.15  Kapsejlere  Aftensejlads 
25 kl. 18.15  Kapsejlere  Aftensejlads 
28 kl. 12.00  Kapsejlere  Forårssejlads, UDBYHØJ. 
 
Juni 
08 kl. 18.15  Kapsejlere  Aftensejlads 
11-12 tilgår   Tursejlere  Pinsetræf, BØNNERUP 
15 kl. 18.15  Kapsejlere  Aftensejlads 
18-19 tilgår   Alle   Familietur KANALØEN 
22 kl. 18.15  Kapsejlere  Aftensejlads 

00000  SOMMERFERIE 00000 
August 
10 kl. 18.15  Kapsejlere  Aftensejlads. 
13-14 tilgår   Juniorklubben Junior-Sejlertræf, GRENÅ. 
17 kl. 18.15  Kapsejlere  Aftensejlads. 
20 tilgår   Alle   REGATTA—HAVNEDAG. 
    Juniorklubben Lær at sejle. 
24 kl. 18.15  Kapsejlere  Aftensejlads. 
31 kl. 18.15  Kapsejlere  Aftensejlads. 
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September 
07 kl. 18.15  Kapsejlere  Aftensejlads. 
14 kl. 18.15  Kapsejlere  Aftensejlads. 
17 kl. 12.00  Kapsejlere  Efterårssejlads, UDBYHØJ. 
21 kl. 18.15  Kapsejlere  Aftensejlads. 
24 ?   Juniorklubben Klubmesterskab. 
27 kl. 18.30  Bestyrelsen  Bestyrelsesmøde. 
28 kl. 17.00  Kapsejlere  THOR CUP. 
 
Oktober 
01 kl. 09.00  Kapsejlere  Afslutningssejlads. 
08-09 kl. 12.00-?  Mænd   Mandetur 
26 kl. 19.00  Alle   Standernedhal. /Generalforsam. 
 
November 
05 kl. 19.00  Alle   AFRIGGERFEST. 
08 kl. 18.30  Bestyrelsen  Bestyrelsesmøde. 
22 KL. 18.30  Bestyr./ Udvalg Kalendermøde. 
 
December 
6 kl. 18.30-20.30 Bestyrelsen  Bestyrelsesmøde 
7 Kl. 19.00  Alle   BANKO 
31 kl. 11.00-14.00 Medlemmerne Gløgg og æbleskiver! 

Klubkalender 2011. 
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Kapsejladsudvalget indbyder til Forårskapsejlads 2011. 

Tid Lørdag 28. Maj 2011. 

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 25. maj  2011. 

Præmieudde-
ling: 

Efter sejladsen i Udbyhøj. 

Dommere: Ole Byrgesen, Bent Drachmann, Svend Nielsen. 

NOSTALGI  
 

Fra Lasse K. Nielsen, Cutty Sark 
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Frist for bidrag til næste Klokkebøje 

Tid Lørdag den 17. SEPTEMBER 2011 

Sted I farvandet ud for Udbyhøj – ØST for båken 

Banen Distancesejlads på 10 – 12 sømil afhængig af vejr 
og vindforhold. 

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 

Tilmeldings-
frist 

Tilmelding senest onsdag den 14. september 
2011. 

Præmieudde-
ling: 

Efter sejladsen i Udbyhøj 

Dommere: Ole Byrgesen, Bent Drachmann, Svend Nielsen 

Kapsejladsudvalget indbyder til Efterårskapsejlads 

Frist for bidrag til næste nummer af Klokkebøjen er  
fredag den 23. september 2011, klokken 20.00. 

 
Bidrag til hjemmesiden kan sendes løbende til per@perma.dk 

 
Fotos skal altid være den højeste opløsning, du har taget dem i.  
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Blandt blondiner. 

PÅ PIGE-BIKER-BAREN: 
En gammel, blind cowboy går ved 
en fejltagelse ind på en pige-biker-
bar (ude vestpå). 

Han famler sig vej op til baren og 
bestiller en stor Jack Daniels. 
Mens han sidder og sutter whiskyen 
i sig råber han til bartenderen: 

"Hej, vil du høre en blondinevits??!" 
Alt bliver pludselig MEGET stille på 
baren... 
Så lyder en dyb, hviskende pige-
stemme i hans øre: 
"Før du fortæller din vits, cowboy, 
synes jeg - da du nu ER blind - skal 
vide 5 ting: 

1. Bartenderen er en BLOND pige 
med et baseball-bat 
2. Udsmideren er en BLOND pige 
3. JEG er BLOND - og vejer i øvrigt 
125 kg - og så har jeg forresten det 
sorte bælte i karate!! 
4. Den pige, der sidder ved siden af 
dig til højre er BLOND, og hun er 
professionel fribryder!! 
5. Pigen, der sidder til venstre for 
dig er BLOND - og hun blev sidste 
år kåret som "Miss Fitness of The 
Year" 

Nåh, tror du stadig, du vil fortælle 
din vittighed, cowboy??" 
Den blinde cowboy tænker sig om 
et helt sekund - så ryster han på ho-
vedet og siger: 
"NEJ, helt sikkert NEJ -- jeg orker 
simpelthen ikke at skulle forklare 
den 5 gange!!!" 



23 

Randers Sejlklub 

Taler du blondsk ? 

GREJBYTTE  -  16. april 2011. 

Klokken 10:00 – 14:00 i KLUBLOKALET. 
 
 Det er mange år siden sidst vi havde ”grejbytte dag” i klubben.  
 Hver af os har garanteret udstyr og andet godt som en 
 ny ejermand kan få stort udbytte af. 
 
 Kig efter i gemmerne og kom ned i klubben med det grej 
 i måtte ønske at sælge / bytte -  husk at prismærke effekterne. 
 
 Vel mødt !! 

Vi er i et fly på vej til Paris.  
En blondine fra økonomiklassen rej-
ser sig op og flytter til et ledigt sæde 
på førsteklasse. En stewardesse ser 
hende gøre det, og forklarer høfligt at 
kvinden må gå tilbage til økonomi-
klasse siden det er denne type plads 
hun har købt billet til. Blondinen sva-
rer: 
- Jeg er blond, jeg er smuk, jeg skal til 
Paris og jeg blir siddende her. 
 
Efter flere mislykkede overtalelsesfor-
søg, går stewardessen ind i cockpittet 
og informerer pilotene om den blon-
de sædetyv. 

Co-piloten kommer 
ud til blondinen og 
forklarer hvorfor hun 
ikke kan blive sidden-
de på førsteklasse, 
hvortil hun svarer: 
- Jeg er blond, jeg er 
smuk, jeg skal til Paris 

og jeg blir siddende her. 

Da co-piloten kommer tilbage til 
cockpittet, foreslår han at de skal 
kontakte lufthavnen i Paris og bede 
om at kvinden bliver anholdt ved 
ankomsten. 
Piloten siger: - De siger hun er 
blond? Jeg fikser det, jeg har en 
blond kone, jeg taler flydende 
blondsk. 
 
Han går ud til blondinen og hvisker 
noget i hendes øre. 
Hun siger: - Åh, beklager, det vidste 
jeg ikke. 
Så går hun straks tilbage til sit oprin-
delige økonomiklassesæde uden me-
re postyr. 
Stewardessen og co-piloten spørger 
overrasket, hvordan piloten løste pro-
blemet....... 
"Jeg sagde bare at førsteklasse ikke 
går til Paris ..... "  
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AFTENSSEJLADSER 2011 

Sejladsbestemmelser. 

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

Handicap: Der anvendes DH 2009. 

Sejladsdage – 
onsdage: 

Maj  4 - 11 – 18 - 25 
Juni  8 -  15 - 22  
August 10 - 17 – 24 - 31 
September      7 - 14 -  21 - 28 

Start tidspunkt: Kl.  18.15 

Skippermøde / 
tilmelding: 

Onsdag den 4. maj 2011 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. 



25 

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 

Kapsejladsudvalget indbyder til THOR CUP. 

Tid Lørdag 28. September 2011. 

Start Første start klokken 17.30 – der sejles med respit. 

Banen Oplyses ved skippermødet. 

Regler Der sejles efter DH 2009 LYS tal. 

Skipper møde Klokken 17.00. 

Præmier Til hver 3. startende båd. 

Startgebyr   kr. 25,00   inkl. pølser, brød og kaffe efter sejladsen 

Tilmelding Tilmeldingsliste i klubhuset. 

Tilmeldingsfrist Senest onsdag den 21. sep. 2011. 

Præmieudde-
ling: 

Efter sejladsen i RSK` klubhus. 

Dommere: Ole Byrgesen, Bent Drachmann, Svend Nielsen. 

D u kan se flere kapsejladser og andre sejladser i kalenderen på  
side 18-19. Kom og vær’ med ! 



26 

Randers Sejlklub 

Kapsejladsudvalget indbyder til AFSLUTNINGSSEJLADS. 

Tid Lørdag 01. Oktober 2011. 

Start Første start klokken 11.00. 

Banen Startlinie ud for klubhuset - dommer stade – og ud til sidste  
rød/grønne kost SYD for kanaløen – retur over                    
startlinien. 

Regler Der sejles efter DH 2009 LYS tal. 

Skipper møde RSK`s  klubhus klokken 10.30. 

Præmier Til hver 3. startende båd – vandrepokal til hurtigste båd. 

Startgebyr   Kr. 150,-. 

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

Tilmeldingsfrist Tilmelding senest onsdag den 28. september 2011. 

Præmieudde-
ling: 

Efter sejladsen i klubhuset. 

Dommere: Ole Byrgesen, Bent Drachmann, Svend Nielsen. 
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Lars Bo, Ullman Sail kommer til Sejlklubben onsdag den 11. maj 2011, 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 udnyttelse 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 følge båd. 
 
Aftensejladserne  gennemføres som planlagt. 
 

Kapsejladsudvalget 

SEJLMAGERBESØG— 11. MAJ 2011 

PINSESTÆVNE  -  SEJLERTRÆF. 

Kursen er igen sat mod Bønnerup havn,  hvor Ivan tager imod  
til et festligt samvær   
 

lørdag – søndag den 11. og 12. juni 2011. 
 
Der arrangeres Grill fest ude / inde -  alt efter vejrforholdene. 
Kom til Bønnerup og lad os sammen feste med god mad, 
sang og musik !!!  (husk sangbøger) 
Der er i Pinsen  indgået aftale med havnen om specielt lave 
havnetakster gældende for alle både fra Klubberne på Ran-
ders Fjord. 
Vi ses i Bønnerup - 
 
Tursejladsudvalget 
Ivan Bødker Kristensen 
Tlf.  23283860 
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