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Formanden orienterer 

For sæson 2007 blev der lavet den 
gensidige aftale med klubberne på 
Mariager Fjord, at vi kunne ligge på 
hinandens vandpladser i 3 dage, uden 
at skulle betale havnepenge. 
Aftalen var en forsøgsaftale, og de 
fleste har været yderst tilfredse med 
den. 
En klub på Mariager fjord mener des-
værre, at de har mistet mange havne-
penge ved aftalen og er derfor ikke 
interesseret i, at den fortsætter. 
Dette har klubberne på Mariager fjord 
taget til efterretning og i fællesskab er 
man blevet enige om, at aftalen ikke 
fortsætter. 
 
Jeg vil gerne sige velkommen til Erik 
Christensen som nyt medlem i besty-
relsen, hvor han afløser Lars Maatoft. 
Vi håber på et godt samarbejde til 
klubbens bedste. 
Erik sejler p.t. i Impala 28, imens han 
renoverer en Comfortina 39. Og så er 
han gift med Jane, som også gaster 
engang imellem. 
 
Stadigvæk synes jeg, at medlemmerne 
skal møde mere op til de samlinger, 
som aktivitetsudvalget arrangerer. 
Selv Tordenskjolds soldater er ved at 
mangle. Kom nu nye og lidt ældre 
medlemmer og vær med til at Randers 

sejlklub er værd at komme i. Tilbude-
ne burde henvende sig til alle. Ellers 
giv udvalget et praj, hvis I har en an-
derledes ide til noget, som skal arran-
geres. 
 
Filur skal jo snart på vandet igen og 
Ole mangler stadigvæk instruktører. 
Ca. 8 aftener igennem sæsonen, og 
man får den glæde, at lære kommen-
de sejlere hvordan man styrer og 
boathandler en sejlbåd. 
Det må da være noget for de rutinere-
de sejlere, som gerne vil give deres 
erfaring videre. 
Riing til Ole Uglsøe og lav en aftale. 
Man kan jo sagtens være tre instruktø-
rer om et hold. 
 
Her på falderebet i 2007 vil jeg gerne 
takke klubbens sponsorer for samar-
bejdet, som jeg håber vil fortsætte lige 
så godt i det nye år. 
Også en tak til alle der gør et stort 
frivilligt arbejde i klubben. 
 
Jeg ønsker medlemmerne og deres 
familie en glædelig jul og et godt 
nytår. 
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Vinsmagning 

Bagerfamilien Jensen, Energivejens bageri, i fuld gang med at skære brødet ud. 

Klubaftenen i december 
var helliget vinsmagning. 
Med liflige vine fra AMKA 
og økologiske oste samt 
lækkert brød fra Energive-
jens bager blev det en hyg-
gelig aften. 
Samtidig var der lidt af en 
entertainer i vinmanden 
Roland, så der var også 
underholdning i løbet af 
aftenen. 



5 

Randers Sejlklub 

v. Dennis Ipsen 
Toldbodgade 14 . 8900 Randers 

Tlf.: 8641 8495 
www.restaurantsejlklubben.dk 

Nytårsaften 2007 / 08 
Kl. 18.00 Velkomstdrink 
Kl. 18.30 Buffet 
Kl. 21.30 Kaffe & kransekage 
Kl. 23.59 Nytårsskål 
Kl. 00.30 Natmad 
Pris pr. person: kr. 525,- inkl. Vin, øl & 
vand fra kl. 18.00-24.00 

Tilmelding nødvendig 

Mindeord 
 
Leo Zacho-Petersen 
 
I en alder af 90 år er Leo Zacho-Petersen afgået ved døden. For Leo, som kom ind i 
Randers Sejlklub som ung, var det naturligt at bevare sin tilknytning til Randers Sejlklub 
gennem hele sit liv,  og Leo nåede således at stå som medlem af klubben i ikke mindre 
end 77 år!  
 
Kun få kan erindre Leo som aktiv sejler, til gengæld vil mange huske Leo ’Måne’ for 
hans mangeårige virke som formand for støtteforeningen Randers Sejlerlaug. Ved sejler-
laugets årlige generalforsamling optrådte Leo som både formand og dirigent, og på 
humoristisk vis løb Leo hvert år dagsordenen igennem på ganske få minutter – kun 
sejlerkammeraten, Rudolf Kristiansen ytrede i spøg utilfredshed med den efter hans 
mening langsommelige gennemgang! Denne bevidst uhøjtidelige optakt til en general-
forsamling, som primært skulle være en sjov aften, var typisk for Leos væremåde – han 
var altid spøgefuld og altid i godt humør. 
 
Den sidste tid tilbragte Leo på plejehjem. Datteren Ulla, som om nogen har sejlet i 
fjerne farvande under klubbens stander, har fra oprydningen overdraget forskelligt ma-
teriale til sejlklubben og sejlerlauget til indlemmelse i arkiverne. 
 
Æret være Leo Zacho-Petersens minde! 
 

Ole B. Kristensen 
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Dagsorden:  
 
1. Valg af dirigent 
2. Valg af referent 
3. Bestyrelsens beretning 
4. Beretning fra udvalgene 
5. Vedtægtsændringer. 
6. Indkomne forslag. 
7. Fastsættelse af kontingent for kommende år. 
8. Valg til bestyrelse og to suppleanter for 

denne. 
9. Valg af revisor og suppleant for denne. 
10.  Vedligeholdelse. 
11.  Eventuelt 
 
 
Velkomst:  Formanden Henrik Husum var fra-
værende, og kasserer Kai Jensen bød velkom-
men. 
 
Vi startede med ”Blæsten går frisk over Limfjor-
dens vande”   
 
Forslag til dirigent. Lars Brøndum Nielsen  -  og 
det blev vedtaget. 
 
Valg af protokolfører 
Bestyrelsen foreslår Hanne Skåning – ligeledes 
vedtaget. 
 
Bestyrelsens beretning v/ kasserer Kai Jensen. 
Vi har afholdt 4 bestyrelsesmøder og møde med 
udvalgene siden foråret. 
Aftalen med Sejlklubberne på Mariager fjord 
har været en stor succes. Om det er derfor ved 
vi ikke, men der har tilsyneladende været flere 
gæstesejlere nordenfjords fra, end der plejer. 
Om det modsatte også kan siges, ved vi ikke. 
 
Randers Havn har takket os for god deltagelse og 
velgennemført Regatta i Randers Ugen. Til næste 
år kan der måske være endnu flere både, der 
deltager. 
Men i hele optaktsfasen, med spisning osv. er der 
nogen, der fjerner bordene fra grillpladsen, og 
glemmer at sætte dem på plads igen. Det er irrite-
rende for dem, der bagefter rydder op og ligele-
des til stort besvær for de mennesker, der passer 
området ved havnen. 

Vedrørende broen over Randers fjord, har sejl-
klubben ikke hørt fra Region Midt, hvis, hvor og 
hvornår de påtænker at starte projektet op. Men 
de lokale folketingsmedlemmer er jo for projek-
tet, så det bliver måske i vor tid. 
 
En evt. ny lystbådehavn i Udbyhøj N, er heller 
ikke påbegyndt endnu, men de taler om 2008. 
 
Vil nogen sejle på fjorden i det næste halve år, 
så sæt jer ind i afmærkning for uddybningsfartø-
jer. Sådan et skal snart i gang og fjerne nogen af 
de polle og knolde, vi sommetider rammer. 
 
Som det måske er bekendt, har vi hvert år i 
november måned et kalendermøde med besty-
relsen og udvalgene, samt restauratørens ordre-
bog for det næstkommende år. 
Desværre har vi sidste år glemt at få skrevet ind 
i ordrebogen, at vi skulle have afriggerfest i 
2007, den 3. november. Personalet har for lang 
tid siden, taget et selskab ind den aften, og det 
er grunden til, at vi i år, har måttet udskyde 
afriggerfesten en uge, til den 10. november. 
Jeg håber at rigtig mange alligevel kan komme 
til festen. Musikken er bestilt og menuen er 
fastlagt, og så plejer det jo at gå rigtig godt. 
 
Vi har mistet 2 af vores medlemmer: 
Leo Zacho-Petersen 
Bjarne ”Langå ” Hansen 
Forsamlingen bedes rejse sig 
Ære være deres minde 
 
Ungdomsafdelingen 
Her er der rigtig gang i den. 
Vi har jollerne, vi har de unge mennesker, vi 
har trænerne, men det vi savner, er omklæd-
ningsfaciliteter til piger og drenge. 
En mulig løsning kan være en container, eller 
en tilbygning. 
 
Havneudvalget 
Det dårlige vejr i år har åbenbart ikke afskræk-
ket nye sejlere. Der er kommet mange nye både 
til, så udvalget har haft travlt, både i vandet og 
på land. 
 
 

Generalforsamling efterår 2007 
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Birthe og Børge Kristensen modtog UNO-pokalen Poul Andreasen aflægger beretning 

Mikkel Odby modtog Bea-pokalen Gert Petersen modtog 25 års-nålen 
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Kapsejladsudvalget 
Ingen har ønsket at deltage i udvalget, men ved 
en kollektiv indsats fra kapsejlerne selv, og et 
par hjælpere, er det lykkedes at gennemføre 
onsdagssejladserne, afslutningssejladsen og 
Ipsen cup, ligesom sidste år.  
 
Carsten Moesgaard og Frank Lavrsen har hjem-
ført et Skandinavisk mesterskab i Solingklassen. 
Jacob Andersen er blevet dansk mester i BB 10 
meter. 
Vi har fået nogen Randersmestre i Optimist- og 
Zoom8 joller og endelig har vores stander del-
taget i forskellige kapsejladser rundt om i lan-
det. 
Tillykke med det. 
 
Seniorsejlerskolen 
”Filur” gør det jo stadigvæk godt, selvom hun er 
ved at være en ældre dame. Lidt nyt her og der, 
gør hende dog stadigvæk attraktiv og jeg har 
hørt, at der allerede nu er basis for at sejle med 
hold til næste år. 
 
Aktivitetsudvalget 
Lad os nu få gang i klublivet.  
Man behøves jo ikke at være med til fællesspis-
ning, for at deltage i alle de gode arrangemen-
ter, der er på programmet. 
 
Vedligeholdelse er jo et tilbagevendende tema. 
Som tidligere foreslået er arbejdsopgaverne lagt 
ud på hjemmesiden og hængt på opslagstavlen. 
Nogen medlemmer har meldt sig, og været i 
gang, andre har meldt sig og åbenbart glemt 
det. 
Men alle kan deltage, så hold jer ikke tilbage. 
Koordiner evt. med bestyrelsen. 
 
Beretning fra udvalgene: 
 
Ungdomsudvalget v/ Poul Andreasen  
Som kunne fortælle om et rigtigt aktivt år – så det 
går rigtig godt – vi har sammenlagt mandags- og 
torsdags holdene, og det har skabt et stort sam-
menhold. 
Det er ved at være et puslespil, at få det til at gå 
op, da vi har mange vedholdende og ml. 12 og 
18 børn på vandet, sådan en torsdag aften. 
Vi har været på forskellige ture – fx til Bønnerup – 
det var en oplevelse for børnene, at være på 
åbent hav m/ 15 s.m. luft – det var nu rigeligt. 
Forældrene er rigtig gode og aktive – vi har ikke 

før oplevet en så stor opbakning og interesse, 
og fire forældre ønsker at komme på instruktør-
kursus. 
Planen for næste år og målsætning: Nye både 
og grej for ca. 150.000 kr.  ja, spøg til side, 
men vi har jo gode sponsoraftaler, og en del 
skal fornyes næste år – og vi håber på at få nye 
sponsoraftaler i hus.  
Andre og bedre badeforhold er et stort ønske. 
 
Vores målsætning: Lære børn at sejle og få et 
socialt netværk - og vi har ingen intentioner om 
at skabe verdensmestre. 
 
En stor tak til Poul og resten af holdet bag. 
    
Havneudvalget v/ Jens Sølvstrøm. 
Der er en venteliste på 28 både – (24 er nok det 
reelle tal) men det er vinterpladser, der mang-
ler.  
 Ib Ankjær Thomsen er nyt medlem af Havne-
udvalget fra Randers Sejlklub. 
Søsportens Fællesudvalg har møde i næste uge 
for ønsker om det kommende år – og toiletbyg-
ningen, jordpåfylding -  
Bent Schmidt: Kunne vi kombinere nyt toilet 
med badeforholdene?  Det er med i bestyrel-
sens overvejelser om do.  
 
Seniorsejlerskolen v/ Ole Uglsøe 
Vi evaluerede i oktober - om vi skulle ændre 
noget, men eleverne er ovenud tilfredse – vi 
sender en appel om flere instruktører. 
Vi vil og kan med god vilje have 4 hold – 
Der er 30 års jubilæum i Sejlerskolen. 
- og tak til Ole og øvrigt mandskab. 
 
Aktivitetsudvalget v/ Søren Bach 
Vi er parate med et godt program for denne 
sæson – og vi håber på mange deltagere – det 
første arrangement er gennemført, med besøg 
hos SOK i Århus – og vi arrangerer vinsmag-
ning i december …..og ja, det er i stedet for 
bankospil. Men kik godt efter på Hjemmesiden 
og i Klokkebøjen …..der er mange spændende 
aktiviteter  
Vi sender en seddel rundt og skriv jer på med 
mailadresser – sekretæren i Sejlklubben sørger 
for fællesinformation, når det behøves.  
  
- og tak til Søren og Kenneth 
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Ny i bestyrelsen: Erik Christensen Preben Thøgersen erhvervede diplom fra skolebåden 

Frederik Mikkelsen modtog 25 års-nålen og 
plaketten for længst væk mod syd og øst 

Det nye havneudvalg: 
Jens Søvstrøm og Ib Thomsen 
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Uddeling af nåle - 25 år 
Kim Stæhr  
Gert Pedersen 
Frederik Mikkelsen 
Connie Therkelsen 
 
Uddeling af plaketter 
N+V Trunte v/ Knud „Murer“, som igen har 
været meget nordlig   
S+Ø Cili Ann v/ Frederik Mikkelsen, som har 
været i Dragør. 
 
Uddeling af pokaler 
UNO – Birthe og Børge Kristensen: Malerarbej-
de – lugning – el - og meget mere. 
BEA – Mikkel Odby – Aktiv sejler, og har også 
tid til at være hjælpetræner for junior - ungdom-
safd. 
Spilkoppen – Polle Jep – For at sætte en masse 
mennesker i gang med at finde en toplanterne, 
der aldrig har været monteret på båden. 
 
Uddeling af Diplomer til elever der har gået 2 år 
på Sejlerskolen, samt bestået duelighedsprøven: 
 
Anders Munk 
Jane Mellgaard 
Henrik Mellgaard 
Anni Sølvsten 
Brian Nonbo 
Preben Thøgersen 
 
Indkomne forslag 
Ingen 
 
Fastsættelse af kontingent 
Kassereren forelægger 
Vi er nu 308 medlemmer. 
Vi kan naturligvis ikke uden videre forvente, at 
de sponsorer vi p.t. har, vil fortsætte, men der 
arbejdes ihærdigt på det. 
Vi foreslår en kontingentforhøjelse. 
Poul Andreasen: Kontingentet er slet ikke tids-
svarende – vi kan sagtens hæve juniormedlem-
skab med 100 kr. 
Sponsor aftaler - skal de hæves eller skal de blot 
fornyes  
Frank Lavrsen: Hæv dem endelig … 
 
Skal vi dele et junior kontingent – dels med at 
betale alm. Kontingent og dels betale ”leje” af 
jollerne – altså for at stille grej til rådighed ? 
Jørn Hornemann foreslår kontingent forhøjelse 

og ikke dele det – Poul Andreasen støtter. 
Forslag: forhøjelse til 340 kr. pr. år for juniorer – 
d.v.s. forhøjelse med 115 kr.  
Kontingentforhøjelse for både juniorer og voks-
ne blev vedtaget. Se bilag. 
 
Valg til bestyrelsen 
Forslag: 
Erik Christensen  
Og Erik blev valgt.  
Suppleanter. 
Jan H. Nielsen blev valgt og Jens Sølvstrøm 
fortsætter. 
 
Valg af revisor og suppleant. 
 Lars Brøndum Nielsen blev valgt, og Karl Due 
som suppleant. 
 
Vedligeholdelse. 
Listerne med det arbejde, der skal gøres er sta-
dig tilgængelige – og der er nok at tage fat på – 
håber I vil skrive jer på. 
 
Eventuelt. 
Der trænger til grus/sten på vinterpladsen, men 
der ligger en dynge, som man kan bruge af. 
Kenneth: Er der interesse for et VHF-kursus over 
en week-end eller aften – til prøve i det nye 
VHF. 
Per ”Free”: Toiletforholdene her i Sejlklubben er 
altså for ringe -  
 
Afslutning: 
Tak til alle udvalgene og alle de andre der sprin-
ger på, når der er behov for hjælp, og ligeledes 
tak til alle sejlklubbens sponsorer. 
 
Og en tak til Lars Maaetoft for din indsats i be-
styrelsen, hvor du jo især har været kontaktper-
son til junior-ungdomsafdelingen. 
Og den gode Lars får en flaske for sin indsats. 
 
Til slut tak til dirigenten for som sædvanlig, 
myndig ledelse af generalforsamlingen. 
 
3 foldigt leve for RSK 
 

Ref. Hanne Skaaning 
 
 
 



11 

Randers Sejlklub 

Kontingenter for 2008. 
 
1. Voksne aktive    500 kr. 
2. Juniorer     340 kr. 
3. Ekstra ordinære (passive) 240 kr. 
4. Æresmedlemmer      0 kr. 
5. Frimedlem        0 kr. 
6. Livtidsmedlem    25 års kontingent 
7. Ordinær senior    300 kr.  
8.  Familie 2 voksne   680 kr. 
9.  Familie 2 v. + 1 j.   920 kr. 
10. Familie 1 v. + 1 j.   750 kr. 
11. Familie 2 v. + 2 j.   1150 kr. 
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Sail Group Denmark er en ny 
virksomhed, som tilbyder et kom-
plet sortiment til såvel professio-
nelle som fritidssejlere indenfor 
sejl, presenninger, kalecher, hyn-
der samt en række andre special-
produkter målrettet den maritime 
branche. 
 
De 3 stærke aktører på marke-
det, MP Sejl, Aqua Dress og GP 
Covers, er nu samlet i et selskab 
med GP Covers som ejer. 
Mange kunder har efterspurgt et 
firma, der kunne være totalleve-
randør, når det gælder 
”syprodukter” til båden, dvs. alt 
lige fra sejl over kalecher og pre-
senninger til hynder til kahytten.  
 
- Dette ønske kan vi nu efterkom-
me, udtaler stifteren og direktø-
ren i GP Covers, Oluf Grønkjær.  
 
- Navnet Sail Group Denmark er 
ikke tilfældigt valgt. Vi ønsker 
med navnet at signalere, at vi i 
det nye selskab er tre velkendte 
aktører, som nu samler aktivite-
terne og derved bliver totalleve-
randør til såvel den professionelle 
sejler som til fritidssejleren af pro-
dukter lige fra sejl og presennin-
ger til hynder i cockpit og kahyt, 
udtaler Oluf Grønkjær. 

Målsætningen med det nye sel-
skab er, at tilbyde kunderne en 
bred faglig kompetence indenfor 
leverancen til den maritime bran-
che ud fra tre virksomheder, som 
i forvejen er kendt for kvalitet og 
service indenfor sejlsport. 
I dag kræver kunderne kvalitet til 
tiden, og derfor må en virksom-
hed som denne sikre en god pro-
duktionsudnyttelse og en lønsom 
produktion. 
Virksomheden henvender sig bå-
de direkte til den enkelte sejler og 
til bådværfter og bådforhandlere. 
 
Den nye virksomhed er samlet i 
GP Cover’s helt nye lokaler i 
Skødstrup ved Århus, hvor cirka 
20 ansatte er garant for en høj 
faglig og sejlmæssig kompeten-
ce.  
 
- MP Sejl stod overfor et generati-
onsskifte. Derfor er det en glæde 
at det lykkedes at forene vore 
kræfter med Aqua Dress og GP 
Covers i et nyt samarbejde. Med 
den nye konstellation har vi fået 
muligheden for fortsat udvikling.  
 
- Vi får samlet set et bredt udbud 
af produkter, samtidig med at det 
bliver muligt at optimere produkti-
onen og satse endnu mere på 

Pressemeddelelse 

En ny stærk konstellation i sejlbranchen 
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produktudvikling, udtaler Mogens 
Petersen, der fra 1. august har 
overdraget aktiviteterne i MP Sejl 
til det nye selskab, men fortsæt-
ter som aktiv deltager i den nye 
virksomhed.  
 
Aqua Dress har et bredt kvalitets-
sortiment indenfor kalecher, GP 
Covers er kendt for holdbare, 
specialtilpassede presenninger 
og MP Sejl har mere end 30 års 
erfaring som en af landets føren-
de sejlmagere.  
 
- Vi er stadig en relativt lille virk-
somhed. Men det ser vi som en 
stor fordel for vore kunder. Vi er 

qua vores størrelse innovative og 
fleksible, og kan også opfylde 
individuelle ønsker fra vore kun-
der, udtaler Oluf Grønkjær. 
 
- Samtidig har vi, som en del af 
Ullman Sails, der er et globalt 
netværk af sejlmagere,  adgang 
til en lang række one-design sejl, 
den nyeste sejlteknologi, samt 
produktion i ”lavkost” lande.  
- Vi håber såvel vores nuværen-
de som kommende kunder vil ta-
ge godt imod vort nye tiltag, og vi 
ser frem til at give kunderne kvali-
tets produkter til tiden, udtaler 
direktør Oluf Grønkjær slutteligt. 



14 

Randers Sejlklub 

Randers mesterskabet 2007 

Lørdag den 22/9, i utrolig flot solskin, 
mellem 3-6 sm. vind fra vest, 
ja så kunne det ikke blive bedre. 
15 børn tilmeldt Randers-mesterskabet 
2007, ca. 7 hjælpere og masse af foræl-
dre var klar kl. 10 ved sejlklubben. 
Alle optimister skulle gøres klar, nogle 
poleres og vaskes før kampen på vandet. 
 
Der skulle sejles i 3 grupper: 
Optimist under 11 år, 
Optimist over 11 år, 
Zoom8 med bådskift mellem hvert 
løb, så ingen fik fordel af de nye bed-
re joller. 
Overdommer Mikkel Odby fik lavet 
en op/ned bane, med start og mål ud 
for flydebroen. 
 
Der blev sejlet frisk til den fra første 
start kl.11 som det ses på skemaet 
herunder faldt placeringerne meget 
forskellige ud.  
Efter 10 fine sejladser blev vinder af , 
Optimist under 11 år nr.1 Anders 
Kops, nr.2 Mikkel S. nr.3 Nicolaj 

I optimist over 11 år blev det, nr. 1 
Gustav, nr. 2 Rasmus og nr.3 Kasper. 
Ved Zoom8 mesterskabet blev der to 
Nr. 1, Anders Kops og Morten, der 
blev også to nr. 2 Mikkel S. og Jens, 
med Rasmus som nr. 3. 
 
Tak til Overdommer, børn, forældre 
m. fl. for et kanon Randers mesterskab 
2007. 
 

Mvh. Niels 
 
Ps.: Rasmus har det godt efter sit 
uheld efter sidste sejlads, sådan en 
bom kan slå hårdt; O).  

Første gang er det rart at have en støtte 
når resultaterne skal læses op 
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Bare jeg gør det rigtigt, men 
Mikkel skal nok få sin præmie 

Mikkel Sørensen Casper 
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Jens og Anders Kops 

Nicolay, Anders og Mikkel 
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  1 sejlads 2 sejlads 3 sejlads 4 sejlads i alt placering 

Lucas 7 7 5 4 23 5 

Bjørn 8 8 7 6 29 7 

Mathias 10 4 4 8 26 6 

Anders Karl 6 6 9 9 30 8 

Anders Kops 1 1 1 1 4 1 

Mikkel S. 2 3 2 2 9 2 

Mikkel Yde 9 9 9 9 36 9 

Emma 5 5 6 5 21 4 

Nicolaj 4 2 3 3 12 3 

              

Kasper 1 3 5   9 3 

Rasmus 4 1 2   7 2 

Jens 2 4 4   10 4 

Gustav 3 2 1   6 1 

Casper 5 5 3   13 5 

              

Anders Kops 3 2 2   7 1 

Mikkel S. 1 3 1   5 2 

Rasmus 4 4 4   12 3 

Jens 2 3 2   7 2 

Morten 1 1 3   5 1 

Under 11 år       

Over 11 År       

ZOOM8       
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Mødested i Sejlklubben kl. 12.oo og 
Restaurant Sejlklubben v/Dennis hav-
de sponsoreret frokosten og derefter 
var der afgang til Kanaløen med skud-
start af Dommer-Ole – bedste/sjoveste 
start må tilfalde ”Bifrost” – med spiler 
og motor i bakgear til skuddet lød. 
Og vi må henstille til medlemmerne 
Ib & Marianne ”Exodus”, at de ikke 
afmonterer mast ved starten til næste 
år. 
 
Vel ankommet til Kanaløen, blev der 
serveret kagemand og Vølver sørgede 
for prøvesmagning af diverse øl fra 
Råsted Bryghus. 
Afgang til Udbyhøj Nord – og vi blev 
med bus kørt til Dalbyover Kro til 
stegte ål med det hele og retur til bå-
dene ca. kl. 23.oo – og her blev 
grundlaget for årets ”Knold og Narre-
hat” skabt:  
Ombord hos Kaj, skulle der laves flø-
deskum til Irsk Kaffe – og hvad gør 
man, når man ikke har et piskeris:   - 

jo, man bruger en boremaskine, mon-
teret med en teske og ført af Fritz. 
Teskeen fløj af, før flødeskummet var 
færdigt – jeg hørte senere, at der var 
flødeskum, selv i Kajs underbukser. 
Søndag sejlede vi til Uggelhuse, hvor 
Dommer-Ole kom med smørrebrød – 
vi var som altid velkommen i deres 
klubhus. 
Og vel ankommet til Randers søndag 
eftermiddag, afsluttedes turen i det 
dejlige vejr, med en øl på terrassen i 
sejlklubben. 
 
PS: Morgenmaden ombord på 
”Galuga” var meget spændende: En-
gelsk morgenmad med pølser, æg, 
bønner og meget meget mere –  
Det var et helt arrangement og tak til 
Paw for dette. 

                                             
Thorkil 

Mandetur 13-14. oktober. 

Så er der kagemand til alle 
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Så er det hjemad 
som årets knold båd 

Enkelte bliver jo lidt 
trætte ind i mellem 

Årets knold 
for 2. år i 

træk 
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Redningsudstyr 
I samarbejde med Floor Marinecenter 
var der i november arrangeret demon-
stration af redningsudstyr, især veste 
og oppustelige redningsbåde.  
Først blev de nyudviklede veste gen-
nemgået, og så var det tid at hoppe i 
vandet med dem. Utroligt at det var 
første gang for enkelte at de fik deres 
vest prøvet, ”man sparer jo på patro-
nen”.  
Endelig prøvede vi en gummibåd, og 
opdagede at det er altså ikke så let, 
selvom der ingen bølger var. 
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Kom nytårsaftensdag 
mellem kl. 11 og 14  
i klubhuset og ønsk 

Godt nytår 

Efter at gummibåden var vendt rigtigt, blev der tid til at hygge sig ombord 
 
 
Kirsten og Lars Brøndum lige inden vandgangen 
 
 
Kenneth Kristensen fik jobbet med at udløse udpakningen og da båden vendte forkert skulle 
der rigtig mange kræfter til for at vende gummibåden rigtig  
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Januar:   
Onsdag  9  kl. 18.00 Fællesspisning 
                 kl. 19.00 Klubaften 
 
Februar:  
Onsdag  6  kl. 18.00 Fællesspisning 
                           kl. 19.00 Foredrag om danske ubåde 
Tirsdag  12  kl. 17.00 Bestyrelsesmøde 
Lørdag  23 kl. 8.00  Udflugt (fælles morgenmad i Sejlklubben) 
 
Marts: 
Onsdag 5 kl. 18.00 Fællesspisning 
                          kl. 19.00 Klubaften hos DYMC – fælles transport 
Torsdag  6  kl. 19.00  Seniorsejlerskole: information & undervisning 
Torsdag  27 kl. 19.00  Seniorsejlerskole: information & undervisning 
 
April: 
Onsdag  2  kl. 18.00 Klubaften – madlavning til søs. 
Tirsdag  8  kl. 17.00  Bestyrelsesmøde 
Lørdag  19  kl. 10.00 Standerhejsning 
Onsdag  23  kl. 19.00 Møde med udvalgene. 
Torsdag  24.  kl. 19.00 Seniorsejlerskole: information & undervisning 
Onsdag  30.  kl. 19.30  Forårsgeneralforsamling. 
 
Maj: 
Onsdag  7  kl. 17.00 Skippermøde 
                          kl. 18.00 Aftenkapsejlads 
Onsdag  14  kl. 18.00 Aftenkapsejlads 
Onsdag  21  kl. 18.00 Aftenkapsejlads 
Onsdag  28  kl. 18.00   Aftenkapsejlads 
 
Juni: 
Onsdag  4  kl. 18.00  Aftenkapsejlads 
Tirsdag  10  kl. 17.00 Bestyrelsesmøde 
Onsdag  11 kl. 18.00 Aftenkapsejlads 
Onsdag  18 kl. 18.00 Aftenkapsejlads 
Mandag  23  kl. 18.00 Sct. Hansaften v/ grillpladsen. 
Onsdag  25  kl. 18.00 Aftenkapsejlads. 

Kalender for 2008. 
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August: 
Onsdag  13  kl. 18.00 Aftenkapsejlads 
Lørdag  16    Havnedag og Regatta 
Tirsdag  19  kl. 17.00 Bestyrelsesmøde 
Onsdag  20  kl. 18.00 Aftenkapsejlads 
Onsdag  27  kl. 18.00 Aftenkapsejlads 
 
September: 
Onsdag  3  kl. 18.00 Aftenkapsejlads 
Onsdag  10  kl. 18.00 Aftenkapsejlads 
Onsdag  17  kl. 18.00 Aftenkapsejlads 
Onsdag  24.  kl. 17.00 Ipsen-cup – skippermøde 
                            kl. 18.00 Start 
Lørdag  27  kl.  9.00  Afslutningssejlads / morgenkaffe 
                            kl. 10.00 Skippermøde 
                            kl. 11.00 Start 
 
Oktober: 
Fredag  3  kl. 19.00 Seniorsejlerskolen – evaluering 
Tirsdag  7  kl. 17.00 Bestyrelsesmøde 
                  kl. 19.00 Møde m/ udvalgene 
Lørdag 11   Mandetur 
Onsdag  29  kl. 18.00  Spisning /standernedhaling  
   kl. 19.30 Generalforsamling 
 
November: 
Lørdag  1  kl. 19.00 Afriggerfest 
Onsdag  5  kl. 18.00  Klubaften 
Tirsdag  11  kl. 19.00 Kalendermøde 
Søndag  30  kl. 13.00 Juletræ 
 
December: 
Onsdag  3  kl. 18.00 Klubaften 
Tirsdag  9  kl. 17.00  Bestyrelsesmøde 
Onsdag  31  kl. 11.00 – 14.00  Godt Nytår 

Kalender for 2008. 



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

så kontakt Kai Jensen, tlf.: 8642 3493. 
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