
Stiftet 1877

’12April
30. Årgang . Nr. 1

Sejlsport til tiden



Kontakt til Randers Sejlklub 

Klubadresse   
Toldbodgade 14, 8930 Randers NØ 
www.randerssejlklub.dk 
E-mail: post@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 
 
 

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

Sekretær: 
Ole Uglsøe Christensen  8643 9017 
E-mail: jouc@post12.tele.dk 
 
 

Seniorsejlerskolen.  
Poul Larsen   41984787 
E-mail: pml@fiberflex.dk 
 
 

Suppleanter: 
Ole Thomsen   8644 7003  
Henning Sose   8643 9672 
 
    

Restaurant Sejlklubben 
Stig Stephansen   8641 8495 
www.restaurantsejlklubben.dk 
 
 

Klokkebøjen og hjemmeside 
Per Christensen      2815 9386 
E-mail: per@perma.dk 
Henning Andersen 
E-mail: henning@iogh.dk 
 
 

Udvalg 
Kasserer—medlemskontingent: 
Kai Jensen 
E-mail: kai.jensen@direkte.org     
 
 

 

Havneudvalg: 
Kasserer: Karl Due  4021 3398 
E-mail: desmoduen@hotmail.com 
 

Kapsejladsudvalg: 
Jørn Hornemann   86436212 
Mobil tlf.: 28252212 
Bent Schmidt Jensen  (se under kasserer) 
 
 

Dommere: 
Ole Byrgensen   2042 3983 
Svend Nielsen   8641 9012 
Bent Drachmann  2826 2575 
 
 

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 
 
 

Juniorafdelingen 
Formand: 
Brian Nonboe   2428 3820 
E-mail: brian.nonboe@toshscan.dk 
 
 

Instruktører: 
Peter Kops   8643 6941 
Niels Nielsen   8640 8427 
E-mail: niel@itj.dk 
 
 
 

Sponsorater 
Bent Schmidt Jensen  8642 5692 
Middelboevej 1, 8960 Randers SØ 
E-mail: bentschmidt@jensen.mail.dk 
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Moderniseret  
UDBYHØJ NORD 
LYSTBÅDEHAVN 

 
Foto: Redaktøren 

Yacht Flag 
Yachtflag med påsyet YF + 
stjerne kan nu købes i klubhu-
set fra den 1. august 2012. 
 

Størrelse / priser:   
41 x 80  kr.  185,00   
65 x 125  kr.  275,00   
79 x 150  kr.  310,00 
 
Ny sæson — ny  RSK 
stander  
Købes i klublokalet i forbin-
delse med kapsejladserne ons-
dag 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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Så er det igen efter kalenderen blevet 
forår.  Det gode vejr sidst i marts gjor-
de, at der tidligt var heftig aktivitet på 
vinterpladsen.  I skrivende stund står 
mange både allerede klar til at kom-
me i deres rette element. 
Randers Havn er nu færdig med for-
nyelsen af alle broerne, og fortøj-
ningspælene er på plads. Det betyder, 
at vi kan starte sejlersæsonen i en flot 
nyrenoveret lystbådehavn.   
 
Onsdagsklubbens vinterarrangemen-
ter må siges at have været en succes. 
Det gælder både arrangementerne 
ude i byen og i klubhuset, ja klubhu-
set var endda et par gange næsten 
fyldt op.       
 
Bestyrelsen har i vinterens løb været i 
kontakt med Sejl og Motorbådsklub-
ben Fjorden, om forhandling af en ny 
havneoverenskomst til erstatning for 
den fra 1977. Efter nogle møder i po-
sitiv dialog med ”Fjorden” er det nu 
lykkedes at blive enige om en ny og 
mere tidssvarende havneoverens-
komst til gavn for bådejere i begge 
klubber.     
 
For første gang skal der ikke afholdes 
forårsgeneralforsamling i klubben. 
Forårsgeneralforsamling er erstattet af 
et mere uformelt informationsmøde, 
der afholdes umiddelbart efter stan-
derhejsningen den 28. april. På mødet 
vil regnskabet for 2011 blive fremlagt. 
Der vil endvidere blive givet generel 
information fra bestyrelsen om kom-

mende aktiviteter m.v.  
 
Der er nu igen kommet godt gang i 
seniorsejlerskolen. Alle hold er nu 
næsten fuldtegnet med elever, der 
gerne vil lære at sejle. Det betyder 
dog også, at sejlerskolen nu mangler 
et par instruktører. Hvis du gerne vil 
give et nap med som instruktør, så 
kontakt Poul Larsen.  
 
Bestyrelsen har besluttet at reducere 
udgivelserne af Klokkebøjen, så den 
fremover kun udkommer to gange 
årligt. Begrundelsen er, at det efter 
hånden er blevet vanskeligt at samle 
stof til flere udsendelser. Fremover vil 
Klokkebøjen derfor kun udkomme i 
april og oktober. Det betyder, at plan-
lægningen af den kommende sæson 
nu rykkes en måned frem; derfor af-
holdes kalendermødet for 2013 den 
18. september 2012.  
 
Til efterårsgeneralforsamlingen udde-
les som sædvanlig NSØV-pokaler. For 
at komme i betragtning skal du ind-
sende din yderst opnåede position i 
sæsonens løb til undertegnede, gerne 
med billeder herfra. 
 
Jeg vil hermed på bestyrelsens vegne 
ønske jer en rigtig god  
2012 - sejlersæson. 
 
Med venlig hilsen 
Henning Andersen 

Formanden informerer. 
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Vigtigt Informationsmøde 

Standerhejsning - Informationsmøde 
Lørdag den 28. april 2012  klokken  10:00 

Dagsorden 
 

Standerhejsning 
Kaffe og rundstykker 

Fremlæggelse af det reviderede regnskab 
Ny havneoverenskomst 

DS - bøjer 
Bols rev—Kapsejladsbøje! 

Udbyhøj Havn 
Seniorsejlerskolen 
Juniorsejlerskolen 

Yachtflag med  stjerne 
Arrangementer: 

. Tursejlads til Mariager Fjord 
Tursejlads til Øster Hurup 

Randersugen 

Vel mødt 
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Vi besøgte Randers Bådudstyr onsdag den 25. januar 2012. Forretningen er are-
al- og  udstyrsmæssigt udvidet betydeligt siden opstart.  
Lars og besætning tog imod os og viste os vel nok Midtjyllands største forretning 
med bådudstyr. Alt hvad du skal bruge til din båd har Randers Bådudstyr, så 
bådejere i Randers kommer ikke til at køre langt efter reservedele, tilbehør, ma-
ling og så videre, for det hele kan fås i Vorup, hvor Randers Bådudstyr har do-
micil på Bogensevej 2, 8940 Randers SV . 
 
Der blev orienteret om sidste nye elektronik til både og brugen heraf. Derefter 
var der rundvisning i forretningen. Forretningen er så stor, at man nemt kan fare 
vild, og der er så mange spændende ting til både, at deltagerne til sidst var 
spredt over hele forretningens areal. Kasseapparatet er dog anbragt nær ved ud-
gangen, så man slipper ikke for at få gode råd og en hyggelig bådsnak med per-
sonalet. 
Efter rundvisningen blev der budt på drikkevarer, snacks, kaffe, kage mv. og en 
del af de fremmødte tog imod tilbuddet om rabat på selve aftenen. Der blev 
gjort flere gode handler. 
Herunder og på næste side kan du se billeder fra aftenen. 
 
Tekst og fotos: Red. 
 

 

Besøg ved RANDERS BÅDUDSTYR, 25. januar 2102. 
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27 medlemmer havde sagt ja-tak til at deltage i en hyggelig aften. Ivan stod for 
tilrettelægningen og havde haft en indkøber ved Vestkysten for at hente frisk-
fangede torsk til hovedretten.  
Keld Dalmose og Søren ”Bifrost” var de kreative instruktører og gav en meget 
nøje instruktion til deltagerne, men sejlere er jo sejlere og vant til selv at be-
stemme, så for nogle blev det meget besværligt at følge opskriften.   
 
Efter fordelingen af opgaverne gik ”mændene” i gang med at snitte grøntsager, 
røre dressing, o. s. v. det endte med at blive et meget delikat måltid med torsk 
i folie sammen med grøntsager og som dessert på utallige opfordringer forårs-
lagkage.  
Måltidet høstede stor anerkendelse og mindst 5 stjerner fra de ”passive” da-
mer, der havde brugt ventetiden til at fornøje sig med lidt TAPAS.  Opskrifter-
ne kan ses på sejlklubbens hjemmeside. 
 
Tekst og fotos: Aksel Thorsen 

MAD til SØS, 14. marts 2012. 
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Flere billeder fra  
”Mad til Søs”. 
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Redaktøren takker for de mange gode bidrag til denne udgave. 
Frist for bidrag til næste nummer af Klokkebøjen er  
fredag den 28. SEPTEMBER 2012, klokken 12.00. 

Bidrag til hjemmesiden kan sendes løbende til per@perma.dk 
Fotos skal altid være den højeste opløsning, du har taget dem i.  

Årets første juniorsejleraften. 

For at få gang i den gode sejler stemnin-
gen på max igen efter en kold og mørk 
vinter var der knob og tov håndtering. Det 
gik fint, alle kunne lave Dobbelt halvstik, 
Pælestik , Råbåndsknob og Flamsk knob. 
Hvis ikke se på http://www.spejdernet.dk/
Inspiration/Spejderleksikon/knob.aspx 

Derefter regelspil på PC. Det fik de store 
drenge op af stolen, det skal de nu også 
øve sig lidt på. 
Regelspil findes på  http://game.finckh.net/
indexden.htm 
 
Tekst og foto: Niels Nielsen 
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Besøg ved VERDO den 28. marts 2012. 

Vi besøgte kraftvarmeværket på Kul-
holmsvej onsdag den 28. marts klok-
ken 18:00 - 20:00. 
Efter ankomst var VERDO vært ved et 
udsøgt måltid mad før Henrik Bøgh 
Nielsen gik i gang med at fortælle om 
VERDO. Henrik er direktør for pro-
duktion i VERDO, og han havde to 
medarbejdere til at hjælpe sig. Efter 
den indledende information med 
spørgeperiode var der rundvisning på 
kraftvarmeværket. Alle sejlerpiger og 
sømænd måtte iføre sig beskyttelses-
hjelme, før vi blev vist rundt på kraft-
varmeværket. Vi så de tekniske instal-
lationer, og vi besøgte kontrolrummet, 
hvorfra det hele overvåges. 
 
VERDO er en moderne virksomhed 
med fokus på både fornyelse men 
også omtanke. Gennem de seneste ti 
år har VERDO udviklet sig fra at være 
et mere eller mindre almindeligt ener-
giselskab til i dag at være blandt de 
grønneste energiselskaber i Danmark. 
Samtidig er deres forretningsområde 
udvidet gennem årene, så de i dag 
kan langt mere end producere og di-
stribuere vand, el og varme. VERDO 
er i dag en af de større virksomheder i 
Randers, som beskæftiger godt 400 
medarbejdere. 
 
VERDOs kraftvarmeværk på havnen i 
Randers, som vi besøgte, er godt på 
vej til at blive et CO2-neutralt kraftvar-
meværk. Det skyldes først og frem-
mest, at VERDO har skiftet brændsels-
typer, så de i dag næsten udelukkende 

fyrer med biobrændsel.  
Omlægningen fra kul til biobrændsel 
har krævet mange omlægninger og 
ombygninger, og det har derfor været 
en længere proces. Til gengæld er 
kraftvarmeværket nu langt mere fleksi-
belt, og VERDO kan benytte flere for-
skellige brændselstyper.  
Træ er blot en af de brændselstyper, 
VERDO bruger meget af. Der udvikles 
hele tiden, så derfor har VERDO også 
andre brændselstyper som for eksem-
pel olivensten og sheanødder, og nye 
vil komme til. 
 
Størstedelen af Randers by får i dag 
fjernvarme, el og vand fra VERDO. 
Derudover leverer VERDO en række 
andre løsninger. Det er for eksempel 
alarmer til både boliger, institutioner 
og virksomheder, telefoni og internet, 
VVS- og el-installationer, energirådgiv-
ning og køb og salg af biobrændsel.  
De mange nye løsninger, der er kom-
met til de seneste år, betyder også, at 
VERDO ikke længere kun agerer i 
Randers.VERDO er i dag en internati-
onal virksomhed med blandt andet 
fabrikker i England og Skotland.  
 
Efter at vi havde afleveret sikkerheds-
hjelmene og havde taget afsked med 
direktør Henrik Bøgh Nielsen og hjæl-
pere, valgte nogle deltagere at slutte 
aftenen  af i restaurant Sejlklubben. 
Det var et interessant og hyggeligt 
arrangement. 
 
Tekst og fotos: Redaktøren 
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April 
3 kl. 18.30  Bestyrelsen  Bestyrelsesmøde. 
18 kl. 19.00  Alle   Oplæg til  
       TUR– og KAPSEJLADSER 2012 
28 kl. 10.00  Alle   Standerhejsning. 
 kl. 10.30  Alle   Informationsmøde. 
29 kl. 10.00  Ungdom  Klargøring af både. 
 
Maj 
09  kl. 17.00  Kapsejlere  Aftensejladser—skippermøde. 
10 kl. 17.00  Ungdom  Start på sejladser. 
16    Tursejlere  Tursejlads til Mariager Fjord. 
17    Tursejlere  Tursejlads til Mariager Fjord. 
18    Tursejlere  Tursejlads til Mariager Fjord. 
19    Tursejlere  Tursejlads til Mariager Fjord. 
23 kl. 18.15  Kapsejlere  Aftensejladser. 
26    Tursejlere  Tursejlads til Øster Hurup. 
27    Tursejlere  Tursejlads til Øster Hurup. 
28    Tursejlere  Tursejlads til Øster Hurup 
30 kl. 18.15  Kapsejlere  Aftensejladser. 
 
Juni 
02 kl. 11.00  Kapsejlere  Forårssejlads. 
06 kl. 18.15  Kapsejlere  Aftensejladser. 
12 kl. 18.30  Bestyrelsen  Bestyrelsesmøde. 
13 kl. 18.15  Kapsejlere  Aftensejladser. 
20 kl. 18.15  Kapsejlere  Aftensejladser. 
27 kl. 18.15  Kapsejlere  Aftensejladser. 
 
Juli 
Ingen planlagte klubaktiviteter.  
 
 

Klubkalender 2012. 
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August 
08 kl. 18.15  Kapsejlere  Aftensejladser. 
11    Ungdom  Weekendtur. 
12    Ungdom  Weekendtur. 
15 kl. 18.15  Kapsejlere  Aftensejladser. 
18    Ungdom  ”ÅBENT HUS” 
22 kl. 18.15  Kapsejlere  Aftensejladser. 
29 kl. 18.15  Kapsejlere  Aftensejladser. 
 
September 
05 kl. 18.15  Kapsejlere  Aftensejladser. 
08    Ungdom  Randers Mesterskaber. 
11 kl. 18.30  Bestyrelsen  Bestyrelsesmøde. 
12 kl. 18.15  Kapsejlere  Efterårssejlads ved Udbyhøj. 
18 kl. 18.30  Bestyr. + udvalg Kalendermøde. 
19 kl. 18.15  Kapsejlere  Aftensejladser. 
26 kl. 17.00  Kapsejlere  ANETTE CUP - skippermøde. 
 
Oktober 
6 kl. 09.00  Kapsejlere  Afslutningssejlads. 
13    Mænd   Mandetur. 
14    Mænd   Mandetur. 
24 kl. 19.00  Alle   Generalforsamling. 
 
November 
05 kl. 19.00  Alle   Afriggerfest. 
13 kl. 18.30  Bestyrelsen  Bestyrelsesmøde. 
 
December 
05 kl. 19.00  Alle   ANDESPIL. 
31 kl. 11.00-14.00 Medlemmerne Gløgg og æbleskiver! 

Klubkalender 2012. 
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Seniorsejlerne øver knob før sæsonstart. 

Fotos: Poul Larsen 
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TITANIC - 100 år efter forliset. 

"Titanic"s forlis er det, der er skrevet mest om. Samtidig er det også det forlis, 
der er opstået flest myter om. Der bliver stadig udgivet bøger om "Titanic", og 
de samme fejl ses gang på gang. Skibet som var ejet af rederiet White Star Line  
var på sin jomfrurejse til New York. Den 15 april 1912 klokken 02:20 sank 
skibet 2 timer og 40 minutter efter, at det havde ramt et isbjerg. 
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Kapsejladsudvalget indbyder til AFTENSSEJLADSER 2012 

Sejladsbestemmelser. 

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

Handicap: Der anvendes DH 2011. 

Sejladsdage – 
onsdage: 

Maj  9 - 23 – 30 
Juni  6 -  13 - 20 - 27  
August 8 - 15 – 22 - 29 
September  5 - 12 -  19 - 26 

Start tidspunkt: Kl.  18.15 

Skippermøde / 
tilmelding: 

Onsdag den 9. maj 2012 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) + afgivelse af et 
lydsignal 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. 



19 

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 

Skippersnak ved værftet. 
 
 
A: Det er underligt. Da jeg mødte min kone, var 

hun dejlig varm altid. 
 
B. Såån var min osse. 
 
A: Men nu - enten sveder hun eller 

fryser hun ! 
 
B: Jeg tror, at thermostaten er gået 

på hende. 
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TUR- OG KAPSEJLADSER 2012, oplæg 18. april 2012. 

Vi starter med oplæg til årets sejladsarrangementer den 18. april klokken 19:00 
i klubhuset. Det er en invitation til alle bådejere, der kunne tænke sig at deltage 
i aftensejladserne, forårs- og efterårssejladserne , afslutningssejladsen, men ikke 
mindst tursejladserne til henholdsvis Mariager Fjord i Kristi himmelfartsferien 
samt Pinseturen til Øster Hurup. 
For seniorsejlerne er det vigtigt at få aftalt, hvem der bemander FILUR på tursej-
ladserne og hvem, der sejler med i andre både. 
Mød op og hør på, giv jeres input til arrangementerne og ikke mindst - deltag i 
det fællesskab, det er at sejle med en fast destination for øje. 
Kapsejladserne giver ikke adgang til deltagelse ved OL, men vær med og bliv 
dus med din båd, når der dystes om placeringerne. 
 

VEL MØDT 
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TURLEJLADS TIL 

MARIAGER LYSTBÅDEHAVN 
 

Sejladsen startes den 17. (Kristi himmel-
fartsdag) klokken 10:00 udfor Udbyhøj 

Nord, hvor Ivan & Esther markerer starten 
med 3 kraftige lydsignaler. 

 
De fleste sejlere har besøgt Mariager Fjord 
som bestemt er et gensyn værd. Sejladsen 

fra Udbyhøj og op til Mariager renden 
tager ca. 2 – 3 timer og turen til Hadsund 
cirka det samme. Det skal blive ganske 
interessant, at så mange både samles i 

Hadsund for gennemsejling for den videre 
sejlads til Mariager. 

 
Aktivitetsudvalget har kontaktet Mariager 

Havn  for henholdsvis en aftale om havne-
penge, men nok så meget for i hvilket 

omfang vi kan anvende klubhus-  og grill  
faciliterne.  SÅ ER MENUEN FASTLAGT. 

Alle skal selv proviantere til turen (Torsdag
-fredag-lørdag) -  menuen bestemmer i 

naturligvis selv. 
 

Til de sejlere, der holder ud i Mariager – 
eller har været på tur i Høllet / Hobro, 

bliver der mulighed for igen at samles for 
fælles afgang mod Randers. 

Start ud for Mariager Havn søndag den 20. 
klokken 10:00 -  Ivan & Esther markerer 

starten med 3 kraftige lydsignaler. 
 

Ivan arbejder på, at få en aftale om havne-
penge og faciliteter til den fælles grill aften 

hvorfor tilmelding til turen er ønskelig.  
Der er tilmeldingsliste i klublokalet og 

ellers til Ivan på tlf.  23283860 
 
 

Vel mødt ! 
Aktivitetsudvalget  

 
 
 

 
TURLEJLADS TIL  

ØSTER HURUP - PINSEN 
 

Vi mødes i Øster Hurup, hvor Ivan og 
Esther tager imod Randers sejlerne.  

 
Planen er at vi lørdag aften holder  ”party”  

for alle der måtte ønske at deltage. 
Øster Hurup er kendt af de fleste som 

nærmest er vor hjemhavn for  ud og hjem 
fra vore ferieture, men også som weekend 

tur besøg. 
 

Aktivitetsudvalget har kontaktet Havnefo-
geden  for henholdsvis en aftale om hav-
nepenge, men nok så meget for i hvilket 
omfang vi kan anvende klubhus-  og grill  

faciliteter.  Der er indgået aftale om nedsat 
gebyr af havnepenge.                                  

 
Det undersøges om der kan skaffes fisk / 

skaldyr – herom senere. 
 

Der er denne gang  ikke  tale om ”Konvoj-
sejlads”, men aftal eventuel med andre 
sejlere om at følges ad på turen til Øster 

Hurup og senere retur til Randers. 
 

Vel mødt ! 
Aktivitetsudvalget 
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April 
12 kl. 19.00 Senior  Teori-Info aften 3 i klublokalet. 
14-15 kl. 10.00 Senior  Klargøring af FILUR. 
23 kl. 10.00 Senior  Søsætning-Rigning af FILUR. 
28 kl. 10.00 Senior  Standerhejsning / Frokost. 
30 kl. 17.45 Senior  Opstart af sejlerskolen. 
 
Maj 
29  kl. 17.45 Senior  FILUR ligger i UDBYHØJ. 
 
Juni 
28 kl. 17.45 Senior  FILUR sejles til Randers af torsdagsholdet. 
 
UGE 28—29—30—31: F E R I E 
 
August. 
06 kl. 17.45 Senior  Opstart efter ferie—FILUR bliver i Randers. 
18   Senior  R E G A T T A. 
 
Uge 39  Senior  Sidste undervisningsuge. 
Oktober. 
05 kl. 19.00 Senior  Evaluering—fælles spisning. 
13 kl. 10.00 Senior  FILUR afrigges, tages op, vinterklargøres. 
14 Kl. 10.00 Senior  FILUR afrigges, tages op, vinterklargøres. 
 
Resten af året følges klubaktiviteter jf. kalenderen. 
 
Der er ingen undervisning på helligdage medmindre andet aftales med in-
struktøren. Der vil også være muligheder for at sejle med andre sejlere fra 
klubben. 
Weekendtur 23—24. juni: Vi tager afsted i FILUR eller anden båd alt efter 
hvor mange der vil med. INFO og tilmeldingsliste til weekendturen kommer. 
 

Poul Larsen, Adm. Seniorsejlerskolen (kontakt: se side 2) 
 

Program for SENIORSEJLERSKOLEN 2012. 
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Fotokonkurrence 2012. 
 
 
Kære medlemmer. 
 
Så har vi igen en spæn-
dende sejlsæson foran os, 
og der venter masser af 
gode oplevelser for både 
juniorsejlerskolen, senior-

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

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

 
Dommerne vil primært lægge vægt på motiv og billed-
komposition, men billedets kvalitet (skarphed og opløs-
ning) vil indgå i vurderingen af, om billedet overhovedet 
kan deltage i konkurrencen. 
 
Billeder kan indtil 15. oktober 2012 sendes til redaktøren 
på mailadressen per@perma.dk 
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UDBYHØJ NORD LYSTBÅDEHAVN. 

Som det fremgår af forsiden har redak-
tøren været forbi Udbyhøj Nord i luf-
ten for at få overblik over den ny-
anlagte lystbådehavn. 
På billedet herunder ses den gamle, 
renoverede havn som af Randers 
Kommune er udlejet til foreningen 
Udbyhøj Havn. Opføring af nye byg-
ninger, - herunder havnekontor, bade-
faciliteter og madpakkeområde er i 
gang, som det ses på billedet herun-
der.  
 
Leje af bådplads: 
Bådplads B (35 m2): Årligt 6.600 kr.  
Bådplads C (63 m2): Årligt 11.850 kr.  
Bådplads D (80 m2). Årligt 15.000 kr.  

Hertil kommer et depositum på 100 
% af lejen. Vinteropbevaring indgår i 
lejen for bådplads. 
  
Gæstesejlere: 
Bådplads B (35 m2): 140 kr./døgn 
Bådplads C (63 m2): 160 kr./døgn 
Bådplads C (80 m2): 180 kr./døgn 
Kranløft: Benyttelsen af mastekranen 
er gratis. 
Bad: Der afregnes efter forbrug. 
El på broer: 2,5 kr. pr. Kwh. 
 
Se side 21, hvor der er god anledning  
til at besøge den nye havn. 
 
Tekst og fotos: Redaktøren 
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Her er plads til 
gæstesejlerne. 

Der er strøm 
på broerne 
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Seniorsejlerne gør FILUR klar. 

Lørdag den 14. april 2012 var der 
mandskab fra seniorsejlerskolen sam-
let for at gøre skolebåden FILUR klar 
til endnu en sæson med gode oplevel-
ser. 
Poul Larsen—leder af seniorsejlersko-
len—beretter stolt om, at de fremmød-
te med stor iver og godt humør hjalp 
hinanden med at gøre den gamle da-
me lækker og flot.  Invendig har den 
vist ikke været så ren som nu i flere 
år, og udvendig har dækket og fribor-
det fået en ordentlig omgang. 
Al stoffet fra de indledende teoriafte-
ner har ikke hængt hel ved hos alle. 
Poul beretter om en ivrig sejler, der 

råbte: ”Hva´ så mester—skal bag-
smækken osse poleres ?” 
Det vil være un-fair at skrive, hvem af 
sejlerne, der kalder en hæk for en 
bagsmæk. Poul fortæller, at det er en 
seniorsejler med et godt blik for hul-
ler, og som gerne lige ville give den 
en TAND til ! 
Der mangler stadig lidt arbejde før 
FILUR er klar til søsætning, men Poul 
Larsen vurderer, at FILUR kan være 
klar og rigget til sæsonstart sidst i 
april. 
 
Fotos: Poul Larsen 
Tekst: Redaktøren. 
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Travlhed med forårsklargøring af bådene. 

Der er ved at være rigtig godt gang i forårsklargøringen rundt omkring på vinter-
pladsen, og nogle både ligger allerede fuldt riggede ved bådebroerne. 
Efter en kold påske må der være bedre vejr på vej, så vi kan sejle af lyst. Er-
hvervssejlerne skal sejle, men os lystsejlere må gerne vente til vejret er godt. 
Ifølge aktiviteterne på vinterpladsen og i lystbådehavnen ser det ud til at opti-
mismen er ved at slå igennem, så det kan betale sig at få bådene i vandet. Der 

er heller ikke mange dage 
til, vi skal have sat klub-
standeren, så nu gælder 
det om at blive klar til 
sæsonstart for at få del i 
oplevelserne. 
 
Tekst og fotos: 
Redaktøren 
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Påskehilsen fra matroserne på PETRA. 

Vi ligger på Antigua, bliver her påsken over. Så er det vores plan at sejle til 
Barabuda og dernæst til St. Barthelemy, for så tilsidst at sejle til St .Martin. 
Vi satser på at sejle fra St. Martin d.1. maj mod Azoerne. Nyder stadig driver 
livet. Kærlig Hilsen Jens og Kirsten Følg dem på: www.sy-petra.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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DENMARK

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

RANDERSBÅDUDSTYR 

Bogensevej 2  –  8940 Randers SV  –  Tlf 21174082 

Baadudstyr@live.dk  –  www.randersbaadudstyr.dk 
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