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Randers Sejlklub 

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

Suppleanter til bestyrelse: 
Keld Dalmose 
Steen Trustrup 
    
Restaurant Sejlklubben 
Mike Pabst 8641 8495 
www.restaurantsejlklubben.dk 
 
Klokkebøjen  
Henning Andersen 2349 1022 
E-mail: henning@iogh.dk 
 

Udvalg 
Medlemskontingent 
Kai Jensen 
E-mail: kai.jensen@direkte.org  
 

Havneudvalg 
Karl Due  4021 3398 
E-mail: desmoduen@hotmail.com 
(Efter 29/2)  
Gert Petersen 2117 2721 
E-mail: jollysally@icloud.com 
Ivan Mortensen 4056 5822  
E- mail: im@dansand.dk 
 

Kapsejladsudvalg 
Jørn Hornemann 2825 2212 
 

Dommere 
Flemming Bjerring 
Svend Nielsen 3061 4011 
 

Tursejladsudvalg 
Ivan Bødker Kristensen 2328 3860 
 

Onsdagsklubben 
Jørn Hornemann 2825 2212 
Flemming Christiansen 6076 4588 
 

Aktivitetsudvalg 
Thorkild Møller Hansen 8642 1319 
Lars Nielsen 8643 7979 
Flemming Christiansen 6076 4588 
Åge Larsen 4068 6872 
 

Klubmåler 
Leif Rasmussen 8643 9131 
 

Juniorafdelingen 
Koordinator 
Marianne S. Yde 6075 8343 
E-mail: marianne.yde@fiberflex.dk 
 

Instruktører 
Kristoffer Mark  2422 5963  
Jens Sølvsten 2388 8837 
Mikkel Yde  3179 1517 

Bestyrelse 
 

Formand 
Ole Uglsøe Christensen 2661 3917 
E-mail: jouc@post12.tele.dk 
 
Kasserer 
Marianne Kristensen 2028 3472  
Pilevej 5, Laurbjerg, 8870 Langå  
E-mail: mk@anatur.dk 
 
Sekretær  
Peter Ilsvard 2163 1012 
E-mail: peter.ilsvard@gmail.com 
 

Sejlerskolen 
Peter Ilsvard 2163 1012 
E-mail: peter.ilsvard@gmail.com 
 
Materielindkøb 
Ivan Bødker Kristensen  2328 3860 
E-mail: estiva@famg.dk 
 
Tommy Jensen 2241 9481 
E-mail: tj09@live.dk 
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Forsidebilledet: 
 

 

Beth DEN 238, VM udtagelse i 
Amtoft 2015 . 

Yachtflag 
 
 
 
 

Yachtflag med påsyet YF + stjerne  
 

Størrelse / priser:   
41 x 80     185,00 kr. 
65 x 125     275,00 kr. 
79 x 150     310,00 kr. 
 
RSK stander  

 
 
 
 
Pris kr. 50,00 

 
Standeren og Yachtflag kan købes i 
klublokalet i forbindelse med kap-
sejladserne onsdag aften. 
________________________ 
 
Nøglekort til klublokalet 
 
Henvendelse til:   
Børge Kristensen 
Tlf.  5042 0206 
eller 
Flemming Christiansen 
Tlf.  6076 4588 
 

Pris kr. 25,00 
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Madlavning til søs 25. februar 2015 

Madlavnings-mirakel-mageren (alias 
Søren ”Bifrost”) har slået til igen. End-
nu en gang har vi haft en fantastisk 
aften, hvor Søren, assisteret af Kjeld 

Dalmose, har formået, at få de mandli-
ge sejlere til at vise deres evner ved 
gryderne og fremtrylle en super dejlig 
menu.  
Menuen bestod af dampet laks i Sous 
Viet. Et nyt krydderi skulle kildre vore 
ganer, tænkte vi. Men nej Sous Viet 
viste sig at være et specielt apparat til 
dampning af mad. 
Til denne dejlige spise var der aspar-
ges og fint udskåret gulerødder dam-
pet i hyldeblomstersaft.  Endvidere var 
der udskåret avocado med rejer og en 
lækker chili dressing hertil friskbagt 
flute og smør. 
Der blev skåret, snittet, rørt diverse 
ingredienser sammen og pisket fløde, 
så tungen af og til sad i mundvigen 
hos nogle af de svedende kokke. Der 
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blev da også tid til en tår øl af og til –  
væskebalancen skulle jo være i orden 
- og takket være Flemming var ølska-
bet fyldt op.  
Alt mens dette foregik, sad pigerne + 
Axel og hyggede sig.  Ester og Ivan 
havde indkøbt rigelige forsyninger til 
de spændt  ventende piger.  Snakken 
gik livligt om løst og fast  
Hele madherligheden sluttede med 
dejlig æblekage som Kjeld havde for-
beredt, da han ikke selv kunne være 
til stede.  
24 deltog til denne hyggelige aften – 
nogle havde glemt de var tilmeldt, et 
par stykker nåede, efter en opring-
ning, dog frem. Et par andre stykker 
havde ikke mulighed for at møde op . 
 
 

Kirsten ”Pjat”  
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Peter Ilsvard styrede slagets gang ved 
forårets standerhejsning. 

”Velkommen til standerhejsning i 
Randers Sejlklub. Sejlklubben blev 
stiftet i 1877, så det er 138. gang vi 
holder standerhejsning. Standerhejs-
ning er altid noget særligt, det er star-
ten på en ny sæson. Mange har været 
i gang med at gøre bådene klar til 
sommerens sejlture i lang tid, nogle 
arbejder stadig på sagen. En del både 
er allerede i vandet, og i løbet af kort 
tid, vil de fleste være sejlklare.  

Alle ser frem til sæsonen med store 
forventninger – det betyder ikke så 
meget, om der er planer om små sejl-
ture på fjorden, eller om der er drøm-
me om længere togter til fjerne mål! 
Det vigtigste ved det hele er det at 
være på vandet, og så at vejret arter 
sig godt, og efter den dejlige sommer 
vi havde sidste år, er der nærmest 

ingen grænser for, hvor meget godt 
vejr, vi kan ønske os! Så jeg vil ønske 
jer alle godt vejr og god sæson.  

Jeg vil også sige velkommen til Ran-
ders Sejlklub og livet på vandet til en 
masse nye medlemmer. Til de ældre 
medlemmer vil jeg sige: Tag godt 
imod de nye medlemmer, og vær med 
til, at de får det godt som sejlere i 
Randers. Jeg ved det vil ske, så jeg vil 
nu bede folkene ved standermasten 
om at hejse stander og flag.  

God vind og godt vejr til alle sejlere i 
den forestående sæson!  

Til sidst vil jeg bede jer alle udbringe 
et trefoldigt leve for sejlsporten og 
Randers Sejlklub.  

De leve! – Hurra, Hurra, Hurra! ” 

 Standerhejsning 2015.  
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Farvel til RSK 
  
Efter 25 gode år i det jyske - og et 
par år mindre som medlemmer af 
RSK - drager vi nu "hjem" til Sjæl-
land.  "Rosalina" er nu solgt - en ve-
modig dag - og erstattes af en anpart 
i sejlbåd i Øresund.   
  
Vi vil gerne sige tak for over 20 gode 
år i RSK, hvor vi lagde ud med et år i 
sejlerskolen - mon ikke det var i 
1993.   Vi har desværre ikke haft så 
megen tid til at dyrke diverse arran-
gementer, men har været rigtigt gla-
de for klubben, og ikke mindst for de 

mange hyggelige og hjælpsomme 
mennesker vi har mødt gennem åre-
ne - et par enkelte år som kasserer i 
klubben. 
  
Vi bevarer et passivt medlemskab så 
vi kan følge klubben fremover, og 
ønsker alle god vind ! 
  

Birthe og Svend Erik Søren-
sen,   "Rosalina" 

"Rosalina" 
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 Standernedhaling og generalforsamling 2015 

  
Referat fra Generalforsamling 
den 28. oktober 2015: 
 
1. Forslag til dirigent 
Henrik Husum - Valgt 
 
2. Forslag til protokolfører 
Poul Larsen - Valgt 
 
3. Bestyrelsens beretning 
Indkaldelse til årets generalforsamling 
er i år foregået pr. mail og brev. Kom-
munikationen klubben og medlemmer-
ne imellem vil fremover primær foregå 
via vores hjemmeside og  E-mail. 
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Med hensyn til E-mail bedes i derfor  
drage omsorg for at oplyse om korrekt 
E-mail adresse, og husk at oplyse om 
evt. ny E-mailadresse til kasseren. 
Der er PT. 249 medlemmer i klubben, 
som er en lille fremgang siden sidste 
år og hvad bestyrelsen erfarer, er der 
ikke medlemmer, som er faldet bort.  
 
Sæson 2015   
Nu hvor vi lige har haft standernedhaling 
er det tid til at evaluere sæsonen som gik. 
 
Sæsonen startede med vinterens aktivite-
ter som bestod af afriggerfest, som sæd-
vanlig, den første lørdag i november. I 
december var der andespil og 31/12 øn-
skede vi hinanden godt nytår med gløgg 
og æbleskiver.  
I januar var der foredrag om El-

installationer i både, som var meget inte-
ressant og lærerigt.  
I februar var der mad til søs, og det 
var som sædvanlig en stor succes.  
 
I marts besøgte vi Randers Bådudstyr 
hvor mange benyttede lejligheden til 
at købe ind til fordelagtige priser.  
 
I april havde vi informationsmøde og 
standerhejsning. 
Til alle arrangementerne var der over-
ordentlig stor tilslutning. 
 
I maj blev der afholdt pinsetræf i Ø. 
Hurup, men i hele sæsonen har vejret 
ikke været med os. Det gjaldt ikke 
mindst for dem som sejlede på som-
mertogt i Limfjorden, men det kan 
kun blive bedre til næste år. 
 
Den gamle badevogn er nu fjernet og 
erstattet af endnu en container. De to 
nye containere er nu placeret langs 
med ”kistebænken”, som dermed har 
fået en tvilling.  
 
Malearbejdet er foretaget af de sæd-
vanlige friske. 
 
Der har i årets løb været en del pro-
blemer med kloakken, den er nu repa-
reret med diverse omkostninger til 
følge. 
 
Vores økonomi er sund, det giver mu-
lighed for fremtidige investeringer og 
vedligehold, som kendetegner en god 
og sund sejlklub. 
Klubbens gæld i bygninger pr. 9. sept. 
2015 kr.: 238.846,-  og der er ikke 
anden gæld i klubben. 
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Restauratørerne Dorthe og Mike har 
for egen regning bygget en flot terras-
se ved indgangen og de har planer om 
yderligere forskønnelse af pladsen 
mod nord. Terrassen mod syd har fået 
nyt flot tag.  
Under terrassen er der foretaget ekstra 
understøtning, og gulvet er blevet ma-
let, arbejdet er vel udført af aktivitets-
udvalget. 
 
Til 29. februar 2016 fratræder Karl 
Due sin post som kasserer i havneud-
valget, vi takker Karl for den store ind-
sats og altid fine orden i regnskabet. 
Samtidig fratræder Ib Ankjær Thom-
sen. 
Posterne i havneudvalget vil fra 1. 
marts være besat af Gert Petersen og 
Ivan Mortensen som kasser. 
 
Juniorafdelingen er i en ustabil perio-
de med et antal aktive medlemmer på 
ca. 12 piger og drenge. Vi regner dog  
med at der vil være 15-20 når der star-

tes til foråret. Vi vil forsøge at rekrutte-
re instruktører blandt de ældste af ju-
niorerne, og nye ledere som er en 
nødvendighed for at kunne fastholde 
afdelingen. 
Marianne Yde har valgt at fratræde 
som koordinator for juniorafdelingen 
og vi vil i den forbindelse takke Mari-
anne for den meget fine og ihærdige 
indsats hun har gjort for juniorerne. 
Det er vores forhåbning, at der kan 
findes en ny administrativ leder, 
blandt forældre eller andre af klub-
bens medlemmer. 
Det vil bestyrelsen arbejde på i løbet 
af vinteren. 
Jeg vil i år ikke tale om sejlerskolen, 
da dens succes taler for sig selv. Der 
er oven i købet tale om indkøb af eks-
tra båd, det vil Peter Ilsvard senere 
berette om. 
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4. Beretning fra udvalgene 
Juniorudvalget 
Der var ingen fra dette udvalg 
  
Havneudvalget 
Der var ingen fra dette udvalg 
 
Sejlerskolen 
Randers Sejlerskole startede i marts og 
april med 3 teoriaftener.  Den 5/3 
19/3 og 9/4 
 
Tre elever fra 2014 og 13 nye. Alders-
spænd fra 18 til 68. Derfor navneskift 
til Randers Sejlerskole. 
 
Planlægning af hold / instruktører. 
Elever og instruktører bød ind på hvil-
ke sejldage , der passede dem bedst, 
og holdene blev etableret. 
 
Klargøring 18/4- Esben og rigtig man-
ge elever. 
 
Face Book side oprettes af Tanja. Vir-
kelig godt redskab. Siden hedder Ran-
ders Sejlerskole. 
 
Sejlads 
uge 19 – 20 – 21 – 22 Randers  
uge 23 – 24 – 25 – 26 Udbyhøj 
uge 27                Randers 
uge 32 – 33 – 34 – 35 Udbyhøj 
uge 36 – 37 – 38 – 39 Randers 
 
Transportsejladsen til og fra Udbyhøj 
har været, så alle har fået en tur, enten 
den ene eller den anden vej. 
 
Søndag den 21. juni havde Sejlersko-
len sommertur til Uggelhuse. Sejler-
skoleelever og deres partnere var invi-

teret på søndagstur, så eleverne kunne 
vise og fortælle om sejlerlivets glæder 
og fornøjelser, til fremme af fælles 
forståelse i hjemmet. Vejret var med 
os, og mange stillede både til rådig-
hed, så alle kom med. I Uggelhuse var 
der fælles gril og rigeligt med mad. 
 
2/10 havde vi afslutning og evaluering 
med spisning i klubhuset. Dejlig tapas 
anretning fra Tanja´s deli Café og 
mange deltagere. Eleverne havde fået 
lavet en ”Sejlerskole” kalender, som 
instruktørerne fik. Tak for det. 
 
10/10 kom Filur på land, Bådsmand 
Esben stod i spidsen for arbejdet. Tak 
til ham! 
 
Efterfølgende er Filur rettet op, så 
vandlinjen er mere vandret. Det ser 
pænt ud. Operationen blev foretaget 
af venlige og opmærksomme medlem-
mer af klubben, med Keld Dalmose 
og Thorkil i spidsen. 
 
Der har været 17 sejluger, dvs. 68 
sejldage – egentlig 67, for der var en 
svipser. 
 
Filur har også været lånt ud nogle en-
kelte gange, så den har virkelig fået 
sejlet. 
Instruktørerne har klaret det hele, 
bortset fra 4 gange, hvor vi måtte have 
afløsere udefra. Tak til Henrik Husum, 
Erik Poulsen og Poul Larsen. 
 
Selvfølgelig også stor tak til instruktø-
rerne for deres indsats! De er Jens x 2, 
Polle, Simon, Jesper, Finn, Jan, og 
Peter. 
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Vi har haft meget forskelligt vejr i 
2015. alt fra magsvejr til storm og 
regn. Min umiddelbare fornemmelse 
er, at mandagsholdet har været de 
heldigste.  
 
Der er trænet og indlært mange for-
skellige discipliner, alt efter vejret. 
Der er også snakket meget undervejs, 
ligesom naturen er under skarp obser-
vation. 
 
I 2016 køber vi også en H – båd som 
skolebåd, hvilket betyder at vi har 2 
både. Det er allerede i budgettet. Med 
to både skal vi gerne have flere elever, 
det ser ud som om det går, da vi lige 
nu har en venteliste på 8 personer, og 
alle første års elever går videre som 
andetårs elever, og nogle andetårsele-
ver fortsætter som tredje års elever. 
Måske som et kapsejladshold. Sejler-
skolen skal også gerne have flere in-

struktører! Her er vi så heldige at 2 
nye har givet tilsagn, nemlig Peter 
Kjær og Poul Larsen. Alle instruktører-
ne fra i år fortsætter i 2016, så vi er 
godt på vej.  
 
At være instruktør betyder masser af 
sjove og gode oplevelser, det betyder 
også at du får sejlet på en anden må-
de, og at din viden kommer andre til 
gavn, og at du bliver udfordret én 
gang hver anden uge. Det er nemlig 
sådan, at man er to om at dele en sejl-
dag. Håber der er nogle, som vil hjæl-
pe Sejlerskolen. Man bliver yngre af 
det! 
 
Onsdagsklubben og Kapsejladsudvalg 
Jørn Hornemann: Ja jeg har ikke reg-
net med at stå her i dag, men der 
kommer jo ikke nye til så derfor blev 
det mig. Og vi tager også kapsejlads-
udvalget med for det er også mig.  
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Vi har haft banko spil og gløgg og 
æbelskiver- mad til søs som Keld og 
Ivan – Søren stod for dette. 
Der har været et foredrag om El – i 
båden. 
Onsdag d. 6 april tog vi fat på kapsej-
lads og hvor jeg smurte håndmadder 
til dem efter sejladsen og til Dorthe 
Cup fik vi mad inde fra Dorte og Mike 
og det siger vi dem TAK for. 
Så har der været sangaften med vores 
dejlige hus orkester  
 
Tursejladsudvalget 
Ivan  HUSK at tilmelding til mad til 
søs d. 24 feb. 2016 det bliver en god 
men. Der kan være 25-27 stk. 
Vores tur til Øster Hurup i år var en 
rigtig god tur og godt besøgt vi var 
samlet 54 i fælleshuset det må siges at 
være godt. 
Vi vil i 2016 prøve en alternativ kap-
sejllads hvor alt der kan flyde kan del-
tage hvor der vil blive en afslutning 
henne på det gamle værft med grill. 
Og hvor vores husorkester kommer og 
spiller op. 
 
Medieudvalget 
Henning laver kun klokkebøjen. Derfor 
mangler vi stadig en eller flere som kan 
stå sammen om at holde vores hjemme-
side kørerne . 
 
Pokaler 
På Uno-Pokalen er der ikke mere plads 
til indgravering af navne på medlem-
mer, der har gjort en  
særlig indsats for klubben. Derfor er det 
glædelig at Randers Sejlerlaug har 
skænket en ny pokal. 
Sejlerlauget´s  pokal  bliver som Uno 

pokalen uddelt for en særlig  indsats til 
gavn for Randers sejlklub.  
Den første der skal have ”Sejlerlauget´s 
Pokal ” er  - Peter Ilsvard for sit store og 
meget aktive arbejde med Sejlerskolen 
– godt gået Peter, det er lige det klub-
ben har brug for. 

BEA pokalen gik til Ivan Bødker Kri-
stensen.: Du står altid klar når der er 
brug for arbejdskraft og gode ideer´, 
det er en af de vigtigste ting i klubben 
at have sådanne medlemmer. 
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Spilkoppen gik til Svend Nielsen 
(Ballad Svend).: Efter GiGi blev 
søsat i foråret, begyndte den at lig-
ge lidt tungt i vandet, og lidt ude af 
balance. Da nogle sejlere en lør-
dag formiddag syntes det var for 
meget begyndte de at bruge hånd-
pumpen, og fik ringet efter Svend.  
Da han ankom, var der så meget 
vand i båden, at Peter Ilsvard lige 
kunne gå derned i bare tæer og 
shorts. De fik nu gang i en 
El pumpe, og Svends smil blev lidt 
bredere. Fejlen viste sig at være et 
defekt spændebånd. 
Godt vi kan holde øje med hinan-
dens både. 
 
Uddeling af jubilæumsnåle: 
50 år: Flemming Møller  
25 år: Birthe Schneider,  
Børge Kristensen, Steen Abild -  
Leif Rasmussen. 
 
 

5. Budget og kontingent for 2016 
Der sker ingen ændring i kontin-
gentet for 2016. 
 
6. Valg til bestyrtelsen og 2  
suppleanter for samme 
På valg er:     
Poul Larsen, Henning Andersen og 
Ole Uglsøe Christensen . 
Poul Larsen og Ole Henning An-
dersen ønsker ikke genvalg. 
Bestyrelsens forslag til nye bestyrel-
sesmedlemmer er Marianne Kri-
stensen og Ivan Bødker Kristensen - 
begge blev valgt. 
Suppleanter til bestyrelsen blev 
Keld Dalmose  og  Steen Trustrup 
 
7. Valg af revisor og suppleant for 
denne 
Lars Brøndum Nielsen (ønsker ikke 
genvalg) 
Bestyrelsens forslag til revisor er Ib 
Aamann Kvist - blev valgt 
Bestyrelsens forslag til revisorsup-
pleant er Karl Due - blev valgt 
 
8. Indkomne forslag 
Ingen. 
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9. Eventuelt 
1. Jeppe Brunn-Petersen (til højre 
på billedet)  overrakte klubben ef-
fekter fra sin morfar Jens 
Knudstrup, som var bestyrelses-
medlem fra 1906  og formand fra 
1917 – 1924. 
 
2. Det blev spurt fra salen om ikke 
der var nogle som kunne tage sig af 
nye medlemmer og vise dem tilret-
te og evt. få laver folder med info 
om de til der nu forgår i klubben. 
 
Afslutning 
Tak til alle der har været og stadig 
er involveret i udvalgene, de gør et 
stort og aktivt arbejde for klubben. 
 

Tak til instruktører, dommere og 
alle øvrige medlemmer der i årets 
løb har givet en hånd med i klub-
ben. 
 
Tak til resten af bestyrelsen for et 
godt samarbejde. 
Ekstra tak til Henning Andersen - 
Poul Larsen - Karl Due – Ivan 
Ankjær Thomsen, for deres store 
arbejde i bestyrelsen og havneud-
valget. 
 
Tak til dirigenten for den gode 
myndige ledelse af generalforsam-
lingen. 
 

Et trefoldigt leve … 
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Aftensejladser 2015 

Resultater Aftensejladser 

Resultater Dorte Cup 

Afslutningen på årets aftensejladser var traditionen tro sponseret af restauatøren. 

    Maj Juni     August   Sept.   Samlet 
    20 27 3 10 17 24 5 12 19 26 2 9 16   

Beth 238 3 3 2 4       3 2 2 3   4 26p - 4 

Hurtig Carlos 387   2   1 1 1 1  3 4 4 2 3 11p - 2 

Mille 357 1 1 3 3 2 3   2 1 3 2   1   6p - 1 

Nemo 271 2 4   5 3 4 3  5     2 33p - 5 

Echo 991   5 1 2 4 2  1  1 1  5 13p - 3 

Tøsen 121   6   6       4   6 6   7 50p - 6 

Selma 63             2   4 5 5 1 6   

        Resultat 

Beth 238 Simon Kjær H-båd 4 

Hurtig Carlos 387 Niels Nielsen H-båd 3 

Mille 357 Finn Albrechtsen H-båd 1 

Nemo 271 Lars Maatoft H-båd 5 

Echo 991 Søren Kabel Duet 6 

Tøsen 121 Bjerring PD 26   Udg. 

Filur   Sejlerskolen Maxi 77   Udg. 

Selma 63 Peter Ilsvard Larsen 28 2 
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Marts  03.  kl. 19.00 Teoriaften i klubhuset 
  17.  kl. 19.00  Teoriaften i klubhuset 
April  07.  kl. 19.00 Teoriaften i klubhuset 
  16.  kl. 10.00  Klargøring af Filur 
  17.  kl. 10.00 Klargøring af Filur 
  22.  kl. 10.00 Søsætning og rigning af Filur 
  23.  kl. 10.00 Søsætning og rigning af Filur 
  24.  kl. 10.00 Søsætning og rigning af Filur 
Maj  02.  kl. 17.45 Sejlerskolen starter 
Juni  06.  kl. Aftales Mandagsholdet sejler Filur til Udbyhøj 
  19.  kl. 10.00 Sommertur med Sejlerskolen 
  30.  kl. Aftales Torsdagsholdet sejler Filur til Randers 
  Der er ferie i ugerne 27, 28, 29 og 30. 
August 01.  kl. 17.45 Sejlerskolen starter efter ferien 
  02.  kl. Aftales Tirsdagsholdet sejler Filur til Udbyhøj 
  25.  kl. Aftales Onsdagsholdet sejler Filur til Randers 
  27.  kl. 10.00 Filur deltager i Kanaløen Rundt fra Uggelhuse 
     Besætning og instruktør vælges blandt inte-
     resserede. 
  19.  kl 17.45  Filur er i Randers 
September Uge 38 er sidste undervisningsuge 
  24.  kl. 10.00 Filur rigges af og klargøres til optagning 
  30.  kl. 19.00 Evaluering og fællesspisning i klubhuset 
Oktober 08.  kl. 10.00 Filur vinterklargøres 
  09.  kl. 10.00 Filur vinterklargøres 
 

Der er ingen undervisning på helligdage, medmindre andet aftales med in-
struktøren. 
 

2. års elever kan benytte Filur efter aftale med Peter Ilsvard 
 

H-Båd! Randers Sejlerskole forventer at købe en H-båd til sæsonen 2016, 
som supplement til Filur. Hvordan H-båden skal anvendes og af hvem, be-
sluttes i forbindelse med købet. Der har været tanker om et tredje år i Sejler-
skolen, eventuelt et kapsejladsmodul! 

 
Leder af Sejlerskolen 

Peter Ilsvard, telefon 21631012 
E-mail: peter.ilsvard@gmail.com 

Kalender for Randers Sejlerskole 2016 
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Kalender for 2016 

 Januar    

 
27. 19:30 ”Sejlklubbens Spillemænd”  

v/ Lasse, Henning og Thorkil 
Alle 

 Februar    

 15. 18:30 Bestyrelsesmøde Bestyrelse 

 24. 18:00 Mad til søs Alle 

 Marts    

 09. 19:00 Besøg hos Randers Bådudstyr Alle 

 21. 18:30 Bestyrelsesmøde Bestyrelse 

 April    

 30. 10:00 Standerhejsning Alle 

  10:15 Informationsmøde Alle 

 Maj    

 11. 17:00 Skippermøde /Aftensejlads Kapsejlere 

 14.  Pinsetræf i Øster Hurup Tursejlere 

 15.  ——— ” ———  

 16.  ——— ” ———  

 18. 18:15 Aftensejlads Kapsejlere 

 25 18:15 Aftensejlads Kapsejlere 

 30. 18:30 Bestyrelsesmøde Bestyrelse 

 Juni    

 01. 18:15 Aftensejlads Kapsejlere 

 08. 18:15 Aftensejlads Kapsejlere 

 15. 18:15 Aftensejlads Kapsejlere 

 19. 12:00 -20:00 Sejlerskolen til Uggelhuse Alle 

 22. 18:15 Aftensejlads Kapsejlere 

    

 11. 18:30 Bestyrelsesmøde Bestyrelse 

 27. 18:30 Bestyrelsesmøde Bestyrelse 
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Kalender for 2016 

 August    

 10. 18:15 Aftensejlads Kapsejlere 

 13. Kommer  Alternativ kapsejlads! Alle 

 17. 18:15 Aftensejlads Kapsejlere 

 24. 18:15 Aftensejlads Kapsejlere 

 27. 10:00 Kanaløen rundt (Se opslag)  Alle 

 29. 18:30 Bestyrelsesmødes Bestyrelse 

 31 18:15 Aftensejlads Kapsejlere 

 September    

 07. 18:15 Aftensejlads Kapsejlere 

 14. 18:15 Aftensejlads Kapsejlere 

 19. 19:00 Kalendermøde Bestyr.+udvalg 

 21. 18:15 Aftensejlads Kapsejlere 

 24. 11:30 Mandetur Mænd 

 25.  Mandetur Mænd 
 26. 18:30 Bestyrelsesmøde Bestyrelse 
 28. 17:30 Aftensejlads/ Dorthe cup Kapsejlere 

 Oktober   

 17. 18:30 Bestyrelsesmøde Bestyrelse 

 26. 19:00 Standernedhaling Alle 

  19:15 Generalforsamling Alle 

 November   

 05. 19:00 Afriggerfest Alle 

 07. 18:30 Bestyrelsesmøde Bestyrelse 

 December   

 07. 19:00 Andespil Alle 

 31. 11:00 -13:00 Gløgg og æbleskiver Alle 

     



20 

Randers Sejlklub 

Aktiviteter i sæson 2015 

27. januar kl. 19:30 -  Vise & sang aften  
”Sejlklubbens Spillemænd” v/ Lasse, Henning og Thorkil vil underholde os 
med viser og glade sange. Der vil naturligvis også være masser af fællessang. 

 
”Er du trist – og har du øl i båden, 

så ta´ med mig ned til Randers Fjord. 
Der, hvor vandet strømmer frit fra åen,  

her er fred – og her mit hjerte bor. 
Skipper, han er vaks – skuden sejler straks, 

her er Randers-pir´, her er Randers Laks 
Er du trist – og har du øl i båden 

så ta´ med mig ned til Randers fjord”. 

24. februar kl. 18:00 - Mad til søs  
Vi gentager successen: ”MAD til SØS”. 
Inviter Kone / Kæreste / Sambo med til en hyggelig aften 
I klubhuset, hvor det er ”skipper” der står for maden. 
Omkostningerne til råvareindkøb deles ligeligt mellem deltagerne. 
 
Tilmelding senest onsdag den 17. februar på listen i klubhuset eller til  
Ivan Bødker Kristensen på 23283860. 

9. marts kl. 19:00 - Besøg hos Randers Bådudstyr  
Her vil der være mulighed for at se noget af det nyeste isenkram til både. Den-
ne aften vil der være særlige rabatter på en del udstyr og tilbehør. Der vil end-
videre blive budt på forfriskninger i løbet af aftenen. 
 
Vi mødes hos Randers Bådudstyr kl 19. 

 

Randers Bådudstyr 
Toldbodgade 25 

8930 Randers NØ 
 

Tlf.: 21 17 40 82 
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30. april kl. 10:00 - Standerhejsning og informationsmøde  
Dagens program: 
 - Standerhejsning 
 - Kaffe og rundstykker 
 - Information fra bestyrelsen 
 - Fremlæggelse af revideret regnskab for 2015 
 - Kapsejladsudvalget orienterer 
 - Tursejladsudvalget om pinsetræffet i Øster Hurup 

13. august - Alternativ kapsejlads 
Alternativ kapsejllads er kapsejlads hvor alt som kan flyde har mulighed for at  
deltage. Det er dommeren som suverænt bestemmer hvordan sejladsen skal 
afvikles og hvad der skal til for at vinde. Der afsluttes ved ”værftet” med grill 
og hyggelige samvær. Sejlklubbens spillemænd sørger for den musikalske un-
derholdning. 
Mere information på informationsmødet den 30. april. 

26. oktober kl. 19:00 - Standernedhaling og generalforsamling 
Der vil blive fremsendt yderligere information herom, herunder indkaldelsen 
til generalforsamlingen. Desuden vil information og indkaldelse være tilgæn-
gelig på hjemmesiden senest den 10. oktober. 

5.  november kl. 19:00 - Afriggerfest 
Der vil være mere information herom på hjemmesiden når tiden nærmer sig, 
samt på opslagstavlen i klubhuset . 

7. december kl. 19:00 - Andespil 
Der vil være mere information herom på hjemmesiden når tiden nærmer sig, 
samt på opslagstavlen i klubhuset) 

31. december kl. 11:00 til 13:00 - Gløgg og æbleskiver 
Traditionen tro mødes vi i klubhuset den sidste dag i året og ønsker hinanden 
godt nytår.  

Aktiviteter i sæson 2015 

14., 15. og 16. maj - Pinsetræf i Øster Hurup 
( Der vil være mere information herom på informationsmødet den 30. april og 
på hjemmesiden, når tiden nærmer sig.) 
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Wild card til vm udtagelse i H båd! 

Da Simon og Sofie købte deres H-
båd D 238, Beth i foråret 2015, 
fulgte der en invitation med til at 
sejle vm udtagelse i Amtoft 6. og 7. 
juni. Efter at have sejlet en del i 
foråret, fik Simon overbevist Finn 
og mig om, at vi skulle deltage. Vi 
kunne låne en H-båd i Amtoft, og 
skulle derfor kun medbringe vores 
egne sejl. Fredag den 5. juni, 
grundlovsdag, tog vi af sted. Vi 
blev godt modtaget deroppe, og fik 
anvist en campingvogn, som skulle 
være vores base. Båden vi skulle 
sejle i, en af deres skolebåde, var 
lige blevet søsat, og der blev stadig 
arbejdet på den. Hen på eftermid-
dagen tog vi på prøvesejlads med 

Per, som fortalte os om farvandet. 
Vejret var skønt, og vi havde en 
dejlig eftermiddag. Da vi kom i 
havn, kunne vi se, der kom en lind 
strøm af H-både på trailere. Den 
ene mere højglanspoleret, end den 
anden.  
Amtoft Bådelaug havde håbet på 
30 deltagere, men det blev ”kun” 
til 26. Efter en hyggelig aften på 
havnen, gik vi til køjs i vores cam-
pingvogn. Vores arbejdsfordeling 
var på plads: Finn som rorsmand, 
Simon dæksmand og jeg havde 
tjansen som 2. gast. 
 
 
 



23 

Randers Sejlklub 

Lørdag morgen startede med fæl-
les morgenmad i klubhuset, og 
udlevering af madpakker og klar-
gøring af båden. Vinden var taget 
noget til i styrke, og det blæste 7 – 
8 meter i sekundet. Efter skipper-
mødet var det afgang mod startom-
rådet. Humøret var i top og for-
ventningerne til dagen var store! 
Vores erklærede mål var ikke at 
blive sidst! 
Spændingen og pulsen var høj da 
første start skulle gå. Vi fik en fin 
start og følte vi var i nærkontakt 
med nogle af ”spidserne” på første 
kryds. Da vi nåede topmærket run-
dede vi som nr. 24, stadig med 
optimismen i behold. Efter afviser-
mærket strøg spileren til tops, Si-
mon på fordækket med stagen, 

spileren ”smidt” ud i læ og op på 
få sekunder, alt mens Finn planlag-
de hvilke skæringer, der skulle 
tages. Vinden var taget til og vi 
havde rigeligt at se til. Ved gaten 
var der travlhed med placering og 
sejl før vi kom rundt, og var klar til 
endnu et kryds. Vi skulle gå i mål 
på læns, og da vi passerede mål-
stregen, varede det ikke længe før 
varselsskuddet til næste start lød. 
Anden sejlads foregik i noget kraf-
tigere vind, og vi kunne virkelig 
mærke at vores båd ikke var udsty-
ret med hængestropper. Vi var dog 
avanceret én plads i forhold til før-
ste sejlads, da vi gik over målstre-
gen. 
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Før tredje sejlads sprang den sjæ-
kel, der holdt storskødet fast på 
bommen, men til alt held havde 
Simon en kniv, så vi fik skåret en 
stump tov af, og lavet en nødtørftig 
reparation. Starten gik, nu blæste 
det op mod 12 meter i sekundet, og 
vi havde nok at se til! Da vi runde-
de afvisermærket, kunne vi se, hvor 
svært de 18 der var foran os, havde 
det med at styre spileren, så vi valg-
te ikke at sætte spiler. Det viste sig 
at være en klog disposition, da vi 
sejlede forbi nogle, der havde så 
store vanskeligheder, at de nærmest 
sejlede sidelæns med spileren i 
vandet. Flere havde timeglas og 
Per, der sejlede med os fredag, la-
vede en ukontrolleret bomning, 
gasten fik bommen i hovedet og 
blev slået over bord. Han blev hel-
digvis samlet op af en anden H-
båd, men havde fået en enorm bule 
i panden. 
Før fjerde sejlads opdagede vi, at 
der var kommet et lille hul i storsej-
let, hvor salingen rører sejldugen 
på læns, og valgte derfor at sejle 
ind – trætte og sultne. Sultne fordi 
vi ikke havde haft tid til madpak-
kerne. 
Vel inde kunne vi se sejladsen fra 
landsiden. Flot og vildt så det ud. 
Det var også spændende at se de 
seje H-båds sejlere komme i havn 
for fulde sejl, og vupti, ned med 
sejlene og ind på plads! 
 

Lørdag aften var der stor festmiddag 
for alle deltagere. Rigtig fint arran-
gement, med snak, trim-fiduser, 
beretninger fra starter og mærke-
rundinger, styrbord/bagbord og 
trætte kroppe. Da klokken blev el-
leve, var de fleste klar til at tørne 
ind. 
Det blev også en urolig nat, det 
blæste så meget, at alt på vores 
campingvogn blafrede, raslede og 
ruskede. Simon valgte at gå ud og 
sove bag i bilen. Han sagde, det var 
fordi Finn og jeg snorkede så me-
get, at vi overdøvede elementernes 
rasen. 
Søndag morgen stormede det sta-
dig, 12 til 13 meter i sekundet. 
Morgenmaden blev indtaget, alle 
var rastløse – overdommeren målte 
vindstyrken, ringede rundt til for-
skellige meldestationer, og udsatte 
starten. Udsatte starten endnu en 
gang, og så besluttede vi, at det 
blæste alt for meget for os, og be-
gyndte at pakke sammen. Vi sagde 
farvel og kørte mod Randers. Vel 
hjemme hørte vi, at al sejlads var 
blevet afblæst!  
Det var en fantastisk oplevelse at 
sejle i Amtoft, og det gav os mod 
på H-båds sejlads, så vi efterfølgen-
de har sejlet Århus Festuge Cup 
med 10 deltagere og Comwell Kel-
lers Park Cup med 27 deltagere i 
Brejning. 
PS: Vi klarede vores erklærede mål. 

Peter 
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Min debut som sejler! 

Man skal nogle gange passe på med 
at virke for ivrig, for lige pludselig 
sidder man, snotforvirret, i en h-båd, 
og prøver at regne ud, hvilket der er 
det luv skøde, alt i mens man bliv 
råbt af, af to ældre mænd.  
 
Jeg startede på sejlerskolen i foråret, 
og jeg tror jeg fik meldt mig ind i rette 
tid, da der ikke gik længe før, at der 
var fuldt hold med 16 elever. Inden vi 
kom ud at sejle, var der teoriaftener i 

sejlklubben, som ud over teorien og-
så bød på kaffehygge og røverhistori-
er. I april blev Filur sat i vandet, og så 
kunne vi komme ud at sejle. Bortset 
fra at det var iskoldt, så var vejret 
godt, med massere af vind. Nogen 
gange var der lidt for meget vind, 
men så kunne vi da heldigvis sidde 
om læ og snakke om, hvordan moto-
ren virker, eller hvordan man binder 
et dobbelt halvstik. 
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Da vi nærmede os sommerferien, 
kom jeg på en tur med torsdagshol-
det til at nævne, at jeg da gerne ville 
noget mere ud at sejle. En uge senere 
ringede Finn, og spurgte om jeg kun-
ne tænke mig at sejle kapsejlads med 
ham og Polle, og det kunne jeg godt. 
Jeg kom med på den sidste kapsej-
lads inden sommerferien, og der var 
masser af vind den dag, og en nervøs 
coaster i havnebassinet, der tudede 
så meget, at vi dårligt kunne høre 
startsignalet. Coasterens nervøsitet 
viste sig at være velbegrundet, da vi 
på grund af et uforudset vindpust 
kom lidt tæt på, med en kraftigt hæl-
dende mast. Der skete heldigvis ikke 
noget, og det havde jo også været 
ærgerligt, at ridse den fine coaster. 
Jeg husker det som om, der var spids-
kryds både ud til mærket og tilbage 
igen, men det er vist ikke muligt, 
med mindre vinden springer vold-
somt. Det foresvæver mig også, at vi 
vandt, men det er muligvis min hu-
kommelse den er gal med. Det var 
dog helt sikkert, at jeg havde ondt i 
røven i en uge, af at "bøffe" på h-
bådens let ukomfortable kant. 
 
Efter sommerferien, var vi klar til kap-
sejlads igen. Det viste sig dog, at vin-
den stadig var på ferie, og det blev 
helt normalt at blive overhalet af en 
4'er med styrmand, drevet sagte 
frem, af noget der mest lignede en 
strikkeklub. Men når vejret havde 
været kedeligt, så kunne man jo altid 
gå op i klubhuset, hvor bølgerne altid 
går højt efter kapsejladsen. Her blev 
der budt på pølser eller madder, hvis 
man altså havde husket at skrive sig 

på listen. Det blev også ofte diskute-
ret, hvordan den ene båd havde for-
brudt sig mod den anden, ved ikke at 
overholde de kapsejladsregler, som 
der heller ikke var helt enighed om, 
hvordan var. Heldigvis var domme-
ren hård og uretfærdig, og så kunne 
emnet skifte til noget mere hyggeligt, 
som hvordan vi kommer af med de 
der helvedes træer, der tager al vin-
den i havnen. 
 
Man lærer meget når man som helt 
grøn sejler, pludselig sejler kapsej-
lads. Jeg var vant til at man kunne 
knevre løs, om alt man sejlede forbi, 
men pludselig skulle man koncentre-
re sig. Jeg skulle hele tiden holde øje 
med, om fokken stod perfekt, eller 
om spilerstagen havde den rigtige 
vinkel i forhold til vinden. Det var 
helt sikkert, at hvis man ikke fulgte 
med i, hvad der foregik, så fik man 
det at vide. Når det skal gå hurtigt, 
kan tonen godt blive lidt hård, men 
det er hurtigt glemt, især hvis man 
vinder.  
 
Det har været en rigtig god oplevelse 
at sejle kapsejlads, og jeg skal helt 
sikkert være med igen næste år. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Thomas Schou  
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Sejlerskolens sommertur til Uggelhuse 

Crossing over to dark side! 
 
Jeg har sejlet med næsten alt – lige fra 
jetski til store superyachts til vandfly-
vere. Men jeg har aldrig sejlet på en 
sejlbåd – dvs ikke før jeg prøvede det 
for første gang forringe søndag. 
  
Henrik, min kæreste, som er elev på 
Randers SejlerSkole inviterede mig 
med på sejlerskolens sommertur til 
Uggelhuse. En tur som Peter og Simon 
havde arrangeret. 
Det var en lun søndag her i juni må-
ned, hvor vi mødtes ved sejlklubben. 
Og da alle var mødt op, tog vi afsted i 
fire smukke sejlbåde. 
Henrik og jeg sejlede sammen med 
Anne og Peter. Turen derud bød på 
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kaffe, fransk æblekage og en lille smu-
le kapsejlads. – Når jeg skrive en lille 
smule er det fordi der ikke var vind 
nok til at give den “gas”, som jeg kun-
ne fornemme, at Henrik og Peter ellers 
gerne ville. 
Så vi sejlede derudaf i et stille og rolig 
tempo og jeg nød virkelig min første 
tur på en sejlbåd. Hvor er det dog en 
behagelig måde at komme frem på. 
Igen støj fra en motor, hvor dejligt. 
Da vi kom til Uggelhuse blev grillen 
startet op og alle former for kød og 
grønsager blev grillet, og der blev 
smagt til med et glas vin eller to. 
Der var en rigtig hyggelig aften i sel-
skab med flinke og rare mennesker.  
Efter måltidet var det tid, til at sejle 
tilbage til Randers Havn.  
Alle både kom sikkert hjem og blev 
fortøjret på deres pladser.  
Og næsten alle kom tørskoet i land. 
Du undrer dig måske over overskriften 

på mit artikel. Grunden til det er at jeg 
har arbejdet som privat kok m.v. på 
store superyachts. Og når man arbej-
der på motorlystyacht, sætter man ikke 
fod på en sejlbåd, og vice versa. 
Man siger, om mennesker der, i yach-
ting, skifter fra motoryacht til sejlyacht 
eller omvendt – at de er ”crossing to 
the darkside”. Og nu hvor jeg har prø-
vet at sejle i en sejlbåd, har jeg intet 
imod at have krydset over til den mør-
ke side. 
Og skulle der være en anden gang, så 
krydser jeg gerne igen. 
Tusind tak for en dejlig dag. 
  

Lykke 
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Ohøj hvor en tur!  
Solen skinner, og efterårs varmen viser 
sig fra sin aller pæneste side, kl er 11 og 
klubhuset summer allerede af forvent-
ningsfulde mænd, der er mere eller min-
dre udklædte! 
 
Sømænd kan ikke sejle på tom mave, så 
kl. 12 var der serveret den store buffe i 
Restaurant sejlklubben, små anekdoter 
fra tidligere mandeture blev serveret i en 
kærlig men rå tone. 
Så gik starten og næsten alle både, var 
bemandet med udklædte mandskab, Vi-
kinger, Sømænd, Tyroler,  hula hula 
kvinder (mænd i kjoler HMMM) og 
mange andre, rigtig festlig start, som jeg 
egentligt syntes der burde være flere 
tilskuere til :-) 
Afsted det gik mod Kanaløen, og flere 
både har jo deres små traditioner under-
vejs, lagkage ved passage af kronjyden, 
en lille skarp ved Uggelhuse osv... 
 

Allerede kort efter starten 
fandt vi dog hurtigt årets 
Narrehat, ja jeg vil ikke 
nævne navne, men en H-båd 
med spiler fik lige et par  
ture ind i sivene, og jeg kan 
bevidne at kaptajnen på in-
gen måde var påvirket af 
nogen former for rusmidler, 
vel Simon!  
 
Kanaløen blev nået ved 14 
tiden, og alle var nu klar til 
kagemand og frugtbowle, en 

rigtig sund kombination, Gert var Bowle 
mester, og Keld stod for aflivning af 
kagemanden. Nu var det tid til at slå søm 
i, og bedst som vi troede at vinderen 
skulle findes på 2 slag, kom Jan Lærkes 
besætning, som på grund af motor haveri 
først kom i sidste øjeblik, Jan var vel 
forberedt med lufthammer, men Dom-
merne var dog retfærdig og afviste bru-
gen af denne, så måtte Jan jo bare bevise 
at han sagtens kunne slå sømmet i med 1 
slag, men det blev nu en kamp mellem 
Jans besætning, som beviste at de var 
gode med en hammer. 
 
Nu var det tid til at sejle til Udbyhøj, alle 
kom frem i god behold, nogen på slæb 
andre valgte at lave noget usedvanlige 
havne manøvre, men ingen kom til ska-
de, omend en enkelt gast valgte at snup-
pe en ufrivillig dukkert, så endnu en pris 
kunne uddeles :-) året knold tillykke 
Kim. 
Så var det tid til at dække op i Udbyhøjs 

Mande tur 2015  
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nye lukkede skur, og wupti flotte duge 
og borddækninger som var en hver hus-
moder værdig blev udført, tja min egen 
besætning og jeg blev lidt bange for vi 
havde kun tallerkner og køkkenrulle, så 
næste år må vi nok tage os lidt sammen! 
 
Så kom der kød og når jeg siger kød, 
mener jeg KØD! Heldigvis havde Keld 
medbragt sin drinksmixer Paw, som til-
fældigvis også er kok, så KØDET var i 
gode hænder, salat blev også sat frem, 
igen fik jeg et chok, mænd på mandetur 
spiste rent faktisk salat. 
 
Så var der aktion over en del gaver som 
var blevet sponsoreret af Randers Båd-
udstyr! Tom stod for aktionen, og tror 
han har et skjult talent måske vi ser ham 
i de næste programmer af hammerslag. 
Så kom der guitar og sav frem, og toner-
ne af gode kendte sange væltede ud til 
stor glæde for de sangglade mænd 
 
Flere historier blev fortalt, nogle gamle 
vitser og nogle nye blev revet ud af ær-
merne. 
 
Så kaldte køjen efter en fantastisk lør-
dag. 
 
Søndag morgen, var der gang i grillen 
hos flere besætninger, som fik bøf, ba-
con og æg, andre havde vist lidt besvær 
med at få andet en panodil med vand 
ned.... 
 
Solen skinnede igen og varmen gjorde 
godt, så da vi skulle sejle i samlet flok til 
Uggelhuse var alle med, velankommet til 
Uggelhuse blev der serveret suppe af to 

friske damer fra Uggelhuse sejl klub, og 
de forskellige priser blev uddelt, en su-
per afslutning på en kanon tur. 
 
Jeg må sige at som én af de nye, er dette 
en tur man bare skal med på, man lære 
en masse og kende, så er du ny i klubben 
skal du allerede nu reservere denne 
weekend til næste år. 
 
Tak til Turudvalget!  I har virkelig lavet 
en fed tur. Jeg vil dog sige at dommeren 
som vurdere bedste udklædning, skal 
have en kikkert næste år. 
 
Hilsen Ivan Mortensen  
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Restaurant Sejlklubben i Randers er en hyggelig restau-
rant, med lækker udsigt og første parket til vandet med fan-
tastisk udsigt fra alle borde og uniq udeserverings facilite-
ter  
 
Vores menukort består hovedsageligt af gode klassiske 
retter, inspireret af international køkkenkunst - kombineret 
med gode råvarer leveret frisk hver dag fra lokale leveran-
dører.  
 
Menukortet er varieret og skifter i sæsonerne.  
 
Vores populære skiftende tavleretter tilbyder både frokost 
og aften - på spændende nyheder  
 
Vi hjælper gerne med private arrangementer - med alt fra 
firmafester, barnedåb, konfirmationer, bryllup, receptioner, 
tema fester, bisættelser osv.  
 
Kontakt os for yderligere information på 86 41 84 95 
Adresse: Toldboldgade 14, 8930 Randers 



32 

Randers Sejlklub 

ELO POULSEN, WOODLAND HILLS, UTAH, USA 
 
Når man går fra borde i en alder af 96 år, er der ikke mange 
samtidige tilbage. Elo Poulsen var aktiv sejler med bl.a. sejlbå-
den ’Irm’ i Randers Sejlklub i 1930’erne, emigrerede til USA i 
1957, men fortsatte tilknytningen til Randers med bl.a. medlem-
skab af Randers Sejlerlaug.  
 
I klubben vil en del medlemmer erindre Elo og hans kone Anna 
fra deres tilstedeværelse ved Randers Sejlklubs  125-års jubilæ-
umsarrangement i 2002 på Skovbakken, en aften, som de var 
meget glade for at kunne deltage i. 
 
Elo var både usædvanlig energisk og også en særdeles dygtig 
håndværker. Hans sommerhus i Skovgårde, der blev afhændet 
for nogle år siden, byggede Elo med egne hænder med sans for 
og kælen for detaljerne. 
 
Også i USA har Elo været ejer af adskillige sejlbåde, men nu har 
den gamle sejler lagt op for stedse. Elo Poulsen døde den 18. 
marts 2015 efter få ugers sygdom. 
 
 
 

Æret være Elo Poulsens minde! 
 

Ole B. Kristensen 

Mindeord 
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Simon og Sofie, H – D238 Beth, har fire cykler, de stiller til rådighed som 
”havne-cykler” for gæstesejlere i sæsonen 2016. Cyklerne forsynes med kode-
lås, og tænkes anbragt ved Kistebænken. Når en gæstesejler betaler havnepen-
ge, orienteres der om muligheden for at låne en havne-cykel. Randers Sejler-
skole står for den daglige drift. Håber det bliver en succes! 

Havne-cykler 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Randers Sejlerskole udvider, og sejler i sæsonen 2016 med to både, vores 
Maxi 77 Filur og en H-båd, som anskaffes i foråret. Du kan blive en del af in-
struktørteamet, hvis du har sejlerfaring og vil bruge nogle timer én dag hver 
anden uge. Du får til gengæld mange sejloplevelser, testet din viden om sej-
lads, og mange nye sejlkammerater.  

 

Hilsen Peter 
Telefon: 21631012 

e-mail: peter.ilsvard@gmail.com 

Instruktør på Randers Sejlerskole 
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Vores tradition i Randers Sejlklub med at udgive klubbladet 
”Klokkebøjen” vil vi gerne fortsætte med, så hvis du gerne vil 
hjælpe hermed, enten som redaktør og /eller skribent så  kontakt  

 
 
 
 
 
 
 

Henning Andersen. 
 

Telefon 2349 1022 
 e-mail: henning@iogh.dk 

   

Redaktør / skribent til ”Klokkebøjen” 

Næste Klokkebøje udkommer først i december 2016. 
Tidsfristen for indlevering af indlæg hertil er den  
15. november 2016. Der må meget gerne indleveres 
materiale løbende gennem året. 
 
Materiale til hjemmesiden er også meget velkommen. 
 
Henning Andersen  
Telefon 2349 1022 
e-mail: henning@iogh.dk 

Næste ”Klokkebøje” 
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Den nye tilbygningen består af 2 stk. 20’ containere der er sat i sat i 
forlængelse af hinanden.  
Det forreste container er tænkt anvendt som omklædningsrum til juni-
orafdelingen samt depotrum for klubben.  
Den bagerste container anvendes af restauranten som lager og depot.  
Fronten mangler dog stadig at blive istandsat og malet. Dette arbejde er 
allerede i gang  og derfor vil ”Kistebænken” og tvilling stå helt færdig 
til foråret. 

”Kistebænken” har fået en tvilling! 



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

så kontakt Kai Jensen, tlf.: 8642 3493.

raNDErS SEJLKLUB
støt vores sponsorer, 

de støtter os ...

Afsender:
Randers Sejlklub
Toldbodgade 14
8930 Randers NØ
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