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Kontakt til Randers Sejlklub 

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

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

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

Sekretær / Seniorsejlerskolen: 
Poul Larsen   4198 4787 
E-mail: pml.puff@gmail.com 
 
 

Bent Schmidt Jensen  2068 8247 
E-mail: bentschmidt@jensen.mail.dk 
 
 

Suppleanter: 
Steen Trustrup 
Tommy Jensen 
 

Kasserer 
Henning Andersen  8642 0605 
Gørtlervej 52, 8920 Randers NV 
E-mail: henning@iogh.dk 
 
    

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     

 
 
De til enhver tid gældende kontaktoplysnin-
ger kan ses på www.randerssejlklub.dk 

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

Kapsejladsudvalg: 
Jørn Hornemann   8643 6212 
Mobil:    2825 2212 
    
 

Dommere: 
Flemming Bjerring  8643 4365 
Svend Nielsen   8641 9012 
Mobil:    30614 011 
    
 

Tursejladsudvalg: 
Ivan Bødker Kristensen  8638 6487 
Mobil:     2328 3860 
E-mail: estiva@famg.dk 
  
 

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 
Ole Thomsen   3025 7003 
 
 

Klubmåler: 
Leif Rasmussen   8643 9131 
 
 

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

Instruktører: 
Peter Kops   4080 6388 
Thore Bansch    2012 5634 
Jens Sølvsten   2388 8837 
Jonas Sørensen    2360 6647 
 
 

Sponsorater 
Bent Schmidt Jensen  8642 5692 
Middelboevej 1, 8960 Randers SØ 
E-mail: bentschmidt@jensen.mail.dk 
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Juniorafdelingens  
2 stk. 405 joller med besætninger i 
Ebeltoft Vig i f. m. juniorafd. årlige 
sejlerweekend 23-25 august 2013. 

 
Foto: Marianne Yde 

Yacht Flag 
Yachtflag med påsyet  
YF + stjerne kan nu  
købes i klubhuset. 

 
Størrelse / priser:   

41 x 80  kr.  185,00   
65 x 125  kr.  275,00   
79 x 150  kr.  310,00 

 
 

RSK stander  
Købes i klublokalet i  

forbindelse med kapsej-
ladserne onsdag aften. 

Pris kr. 50,00 

 
 
Nøglekort til klublokale 

Henvendelse til:   
Børge Kristensen 
Tlf.  50420206 

eller 
Flemming Christiansen 

Tlf.  60764588 

Pris kr. 25,00 
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Når vi ser tilbage på sejlsæso-
nen 2013, vil alle, der har væ-
ret til søs, sige, ”Det var dog en 
fantastisk sommer med masser 
af sol, høje temperaturer og til-
pas vind”. Lige det vi ønskede 
hinanden ved standerhejsnin-
gen. 
Udover vejret, har sæson 2013 
budt på mange positive ting, vi 
har fået adskillige nye medlem-
mer, seniorer såvel som junio-
rer- velkommen til jer alle!. 
Dertil kommer, at vi har fået 
medlemmer med nye både med 
RSK`s stander i top. Det er me-
get positivt for sejlsporten og 
forhåbentlig et tegn på, at vi går 
bedre tider imøde. 
 
Bådene er så småt ved at kom-
me på land og der gøres nu klar 
til at vi kan mødes ved vinte-
rens arrangementer i klubben. 
Førstkommende arrangement, 
ud over generalforsamlingen, er 
vores årlige afriggerfest, der af-
holdes  lørdag den 2. novem-
ber. 
 
Til generalforsamlingen uddeles 
der igen i år plaketter for de 
både, der har været længst 

Nord-Syd-Øst-Vest. For at du 
kan komme i betragtning, skal 
din yderste position og destina-
tion i denne sæson sendes til 
formanden Ole Uglsøe Chri-
stensen, senest den 21. okto-
ber. 
 
Vel mødt ved den årlige gene-
ralforsamling, onsdag den 30. 
oktober 2013. 
 
Bestyrelsen 

Bestyrelsen informerer. 
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 Generalforsamling 2013 

 Dagsorden: 
1. Valg af dirigent 
2. Valg af protokolfører 
3. Bestyrelsens beretning 
4. Beretning fra udvalgene 
5. Budget for 2014 og fastsættelse af kontingent for 
 det kommende kalenderår. 
6. Valg til bestyrelsen og to suppleanter for  
    denne. 
7. Valg af revisor og suppleant for denne. 
8. Indkomne forslag. 
9. Eventuelt. 
 
På valg er Ole Uglsøe Christensen og Poul Larsen. 
Ole Thomsen ønsker at udtræde af bestyrelsen. 
Derfor skal nyt bestyrelsesmedlem vælges. 
 
Forslag til generalforsamlingen skal være fremsendt 
til formanden: Ole Uglsøe Christensen  
Parkvej 31, 8920 Randers NV senest 1 uge før ge-
neralforsamlingen. 
 
Medlemskontingent for 2013 skal være betalt. 

 
Velmødt. 

 
O

nsdag d. 30. oktober kl. 19.00 

Aftenens program 
 

Kl. 18.00  er klubben vært ved en let middag med tilbehør.   
  (en øl eller vand er inkluderet). Tilmelding til spisning  
  skal ske senest mandag den 28. oktober 2013 til  
  restauranten  på tlf. 8641 8495. 
 
Kl. 19.00 Standernedhaling. 
Kl. 19.15 Generalforsamling. 
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Ændring til beretning 2012. 
 
Referatet fra generalforsamlingen 
2012 afspejler ikke havneudval-
gets beretning korrekt. 
Det ligger havneudvalget stærkt på 
sinde, at beretningen for året bli-
ver korrekt gengivet da hovedpar-
ten af bådejerne kun bliver orien-
teret gennem Klokkebøjen. 
Derfor bringer vi hermed den ful-
de ordlyd af beretningen for 2012: 
 
Referat fra Havneudvalget ved Ge-
neralforsamling onsdag den 24. 
oktober 2012. 
Vi er fra miljøstyrelsen pålagt at 
udarbejde en plan for modtagelse 
og håndtering af affald fra skibe, 
der anløber den del af havnen, 
som havneudvalget driver. Herom 
og om modtagelse af gæstesejlere i 
det hele taget har der været en del 
mødeaktivitet med bl.a. Randers 
kommune om skiltning med info 
om by og havn med mere. Med 
hensyn til modtagelse af affald, er 
der det problem, at vi jo kun lejer 
vandarealerne. Landarealerne ved 
lystbådehavnen drives af Randers 
kommune og benyttes af, udover 
naturligvis sejlere, borgere, turi-
ster, institutioner og campister. 
Derfor mener vi at kommunen må 
deltage i affaldshåndtering, info-
skilte m.m. Herom har vi fået det 

klare svar, at på grund af ret så 
kraftige besparelser i kommunen 
bliver det HELT sikkert IKKE i år, 
men vi forbereder projektet i fæl-
lesskab så vi kan starte op i det 
nye år. Vores deadline hos miljø-
styrelsen er 21. februar 2013. 
Kommunen har også, som nævnt 
flere gange før, lovet at renovere 
pladsen ved mastekranen, vi håber 
det endelig bliver i det nye år. 
Alle pladser er som sædvanlig ud-
lejet, og der er 24 på venteliste, 
heraf har hovedparten haft låne-
plads, så samtidig med at det lyk-
kedes at få plads til de gæstesejler, 
der trodsede vejrguderne, ser øko-
nomien i havneudvalget rimelig 
fornuftig ud. 
Men der har også været store ud-
gifter, udover de nye el- og vand-
installationer på T-broen, har det 
også været nødvendigt at udskifte 
el- skabene på petroleumsbroen, 
og ikke nok med det, det var også 
galt med elforsyningen på vinter-
pladsen. Her blev der så genbrugt 
et par af standerne fra broerne, så 
det handlede primært om arbejds-
løn til fejlfinding, udskiftning og 
reparation. I det nye år er der, ud-
over planen om renovering af vin-
terpladsen inden for hegnet, ikke 
planlagt større investeringer fra 
havneudvalget. Vores ønske til 
havnen er renovering af den lille 

Havneudvalget. 
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bro ved slæbested, nye bagpæle 
ved petroleumsbroen og evt. reno-
vering af jollebroen. 

Vi mangler plads, det gælder især 
landpladser, hvor der sommer ef-
ter sommer ligger flere både, der 
ikke kommer i vandet og dermed 
tager plads op for bådejere,  

der ønsker at benytte både vand- 
og landpladser.  
Vi retter derfor i øjeblikket hen-
vendelse til disse bådejere for at 
høre, hvad deres plan er fremover. 
--Og så tager vi den derfra.. 

 
Randers oktober 2012 Karl Due  

Nyt fra Havneudvalget 2013. 
 
Vi har omsider fået udarbejdet en 
affaldsplan for modtagelse af affald 
fra skibe i lystbådehavnen, og ikke 
mindst, den er godkendt af Randers 
Havn og Miljøministeriet. 
Efter et møde med Randers Kommu-
ne, (uddrag af referat herfra senere), 
skal det hermed indskærpes at nød-
vendigheden af at oprydning og ved-
ligehold af vores vinterpladser bliver 
markant forbedret. Derfor bør alle 
bådejere hjælpe til med at der er 
pænt og ordentlig overalt. 
Sten,  fliser, bukke mv. som ikke bru-
ges skal fjernes, græs og småbuske 
klippes mindst 2 gange årligt, ultimo 
juni og primo september. I forbindel-
se med oprydningen er det måske 
en god ide at fylde evt. huller og ni-
vellere pladserne så vi undgår at 
vade i vand. Der er udlagt nogle de-
poter af nødder der kan benyttes. 
Det skal indskærpes at opfyldning og 
nivellering af de enkelte pladser skal 
ske på en måde så koten ikke bliver 
så høj at det generer hele pladsens 
naturlige fald mod fjorden, og der-
med de andre bådejere, samt mulig-
heden for at der evt. på et senere  

 
 
tidspunkt bliver mulighed for at en 
stor plæneklipper kan køre mellem 
stativerne. 
Vi er i øjeblikket i gang med en stør-
re omrokering af den lille vinterplads 
som betyder at hvor der før stod 2 
både, er der nu plads til 6. 
 
Uddrag af referat af møde mellem 
Sejlklubbernes Havneudvalg og 
Børn, Skole og Kultur  Randers 
Kommune den 20. august 2013: 
 
Havneudvalget: Karl Due og John 
Bjerre 
 
Børn, Skole og Kultur: Lars Keld 
Hansen og Anders Høgstrup 
 
Havneudvalget havde bedt om et 
møde for at drøfte forskellige emner 
vedrørende Lystbådehavnen. 
 
Havneudvalget understregede ind-
ledningsvist, at sejlklubberne selv 
har betalt alle faciliteter på og ved 
broerne i Lystbådehavnen, medens 
Randers Kommune har betalt alt i 
Udbyhøj Lystbådehavn. 
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Havneudvalget gjorde opmærksom 
på, at landarealerne ved lystbåde-
havnen ikke er en del af lejemålene 
med Randers Havn. Lejemålet om-
fatter vandarealer ved broerne, 
grundareal til klubhusene samt vin-
teroplagspladser. Kortbilag blev ud-
leveret. 
 
Havneudvalget ønsker, at gæstesej-
lere m.fl. får en bedre modtagelse i 
Randers gennem opstilling af infor-
mationstavler, hvor der både er 
plads til orientering om havnens faci-
liteter og oversigtskort over byen 
(inklusive lystbådehavnen). Endvide-
re henvisningsskilte til orienterings-
tavlen. 
 
Havneudvalget har udarbejdet og 
fået godkendt en affaldshåndterings-
plan, men finder, at dele af opgaven 
bør løses af Randers Kommune, idet 
meget affald kommer fra borgere, 
campere og institutioner, der benyt-
ter området. Der bør opstilles en mil-
jøstation, så affaldet kan sorteres. 
Særligt flasker og dåser er et pro-
blem, ligesom de opstillede skralde-
spande ofte er overfyldte om som-
meren. Havneudvalget har i forvejen 
etableret en afleveringsplads for olie 

og andet kemikalieaffald fra bådene. 
Affaldshåndteringsplanen blev afle-
veret. 
Havneudvalget foreslår, at Randers 
Kommune etablerer særskilte udtag 
til vand og el til campister. Det fore-
slås endvidere, at campister betaler 
100 kr. pr. enhed pr. nat for el, vand, 
tømning af toilet og adgang til bruse-
bad – altså det samme, som bådene 
betaler. Havneudvalget vil gerne op-
kræve de 100 kr. – mod at beholde 
beløbet som betaling for arbejdet og 
forbruget af el og vand. 
 
Børn, Skole og Kultur undersøger 
mulighederne for at imødekomme de 
fremsatte ønsker. 
 
Den lovede renovering af området 
ved roklubben og mastekranen er nu 
igangsat. 
 
Børn, Skole og Kultur understrege-
de, at kvaliteten af vedligeholdelsen 
af vinteroplagspladsen skal højnes, 
så det bliver attraktivt at gå en tur 
langs hele havnen uden at komme til 
et sted, hvor græsset gror højt og 
bukke mv. står uordentligt. Havneud-
valget anmodes om at indskærpe 
dette over for medlemmerne.  

Frist for bidrag til næste nummer af Klokkebøjen er  
fredag den 28. MARTS 2014, klokken 18.00. 

Bidrag sendes til bestyrelsen pga. redaktørskifte. 
 

Bidrag til hjemmesiden sendes til henning@iogh.dk 
Fotos skal altid være den højeste opløsning, du har taget dem i.  
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Januar 
22. kl. 19.00 Pantaenius fortæller om bådforsikring Alle 
 
Februar 
05. kl. 18.00 Mad til søs Alle 
18. kl. 18.30 Bestyrelsesmøde Bestyrelse 
 
Marts  
12. kl. 19.00 Erik Poulsen fortæller om turen til Ca-

ribien 
Alle 

25.  kl. 18.30 Bestyrelsesmøde Bestyrelse 
 
April 
26. kl. 10.00 Standerhejsning  Alle 
26. kl. 10.30 Informationsmøde Alle 
 
Maj 
07. kl. 17.00  Skippermøde / Aftensejlads Kapsejlere 

14 kl. 18.15 Aftensejlads Kapsejlere 
21 kl. 18.15 Aftensejlads Kapsejlere 
 
Juni 
03. kl. 18.30 Bestyrelsesmøde Bestyrelse 
04. kl. 18.15 Aftensejlads Kapsejlere 

Klubkalender 2014. 

Klubkalender 2013. 

Oktober   
30. kl. 19.00 Generalforsamling / standernedhaling Alle 
 
November 
02. kl. 19.00 Afriggerfest Alle 
12. kl. 18.30 Bestyrelsesmøde Bestyrelse 
 
December 
04. kl. 19.00 Andespil Alle 
31. Kl. 11.00 -13.00 Gløgg og æbleskiver  Alle 
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07.-08.-09. Pinsetræf Hurup  
(nærmere information) 

Tursejlere 

11. kl. 18.15 Aftensejlads Kapsejlere 
18. kl. 18.15 Aftensejlads Kapsejlere 
25 kl. 18.15 Aftensejlads Kapsejlere 
 
August 
06. kl. 18.15 Aftensejlads Kapsejlere 
13. kl. 18.15 Aftensejlads Kapsejlere 
16. kl. 11.00 -13.00   Åben "båd" senior- og ungdomsaf-

delingen 
Alle 

20. kl. 18.15 Aftensejlads Kapsejlere 
27. kl. 18.15 Aftensejlads Kapsejlere 
 
September 
03. kl. 18.15 Aftensejlads Kapsejlere 
09. kl. 18.30 Bestyrelsesmøde Bestyrelse 
10. kl. 18.15 Aftensejlads Kapsejlere 
16. kl. 19.00 Kalendermøde Best. og udvalg 
17. kl. 18.15 Aftensejlads Kapsejlere 
24. Kl. 18.00 Anette Cup Kapsejlere 

27.-28. Mandetur (nærmere information) Alle 
 
Oktober 
29. kl. 19.00 Generalforsamling / standernedha-

ling 
Alle 

 
November 
01. kl. 19.00 Afriggerfest Alle 
11. kl. 18.30 Bestyrelsesmøde Bestyrelse 
 
December 
03. kl. 19.00 Andespil Alle 
31. Kl. 11.00 -13.00 Gløgg og æbleskiver  Alle 

Juni (fortsat) 

Klubkalender 2014. 
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Marts  
6. kl. 19.00 Teoriaften 1 i klubhuset  
20. kl. 19.00 Teoriaften 2 i klubhuset  
 
April  
10. kl. 19.00 Teoriaften 3 i klubhuset  
19. kl. 10.00 Klargøring af ”Filur”  
20, kl. 10.00 Klargøring af ”Filur”  
26. kl. 10.00 Søsætning og rigning af ”Filur”  
27. kl. 10.00 Søsætning og rigning af ”Filur”  
 
Maj 
5. kl. 17.45 Opstart af sejlerskolen 

 
Juni 
6. kl. 17.45 Filur ligger i Udbyhøj  
26. kl. 17.45 Torsdagsholdet sejler ”Filur” til Randers 
 

Der er ferie i ugerne: 28-29-30-31 
August 
04. kl. 17.45 Opstart efter ferie—”Filur” bliver i Randers. 
 

Uge 39 er sidste undervisningsuge 
Oktober 
3. kl. 19.00 Evaluering / Fællesspisning   
11. kl. 10.00 ”Filur” afrigges og tages op vinterklargøres 

12. kl. 10.00 ”Filur” afrigges og tages op vinterklargøres 
 

Se endvidere klubbens aktivitetskalender 
 
Der er ingen undervisning på helligdage medmindre andet aftales med instruk-
tøren. Der vil også være muligheder for at sejle med andre sejlere fra 
klubben. 
 
Weekendtur 
Vi tager afsted i FILUR eller anden båd alt efter hvor mange der vil med. 
Der vil komme nærmere information herom samt tilmeldingsliste. 

 

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

Program for SENIORSEJLERSKOLEN 2014. 
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Januar 
30. kl. 19.00 Sejlerhygge i klubhuset 

Februar 
 

Marts  
27. kl. 19.00 Sejlerhygge i klubhuset 

April  
26. kl. 10.00 Jollevask og klargøring 

Maj 
01. kl.17.30 Først sejleaften 
08. kl.17.30 Sejleraften 
15. kl.17.30 Sejleraften 
22 kl.17.30 Sejleraften 
29 kl.17.30 Sejleraften (hvis der er ønske der om)  

Juni 
05. kl.17.30 Sejleraften 
12. kl.17.30 Sejleraften 
14. kl.10.00 Lørdagstur ud af fjorden 
19. kl.17.30 Sejleraften 
26. kl.17.30 Sejleraften 

August 
14. kl.17.30 Sejleraften 
16. kl.11-13 Åben "Båd" i forbindelse med Randersugen 

22. - 24. kl.18.00 Weekendtur ud på havet.  
28. kl.17.30 Sejleraften  

September 
04. kl.17.30 Sejleraften  
11. kl.17.30 Sejleraften  
18. kl.17.30 Sejleraften  
20. kl.09.30 Klubmesterskab  
25. kl.17.30 Sejleraften  

Oktober 
 Mulighed for lørdags sejlads i oktober, hvis vejret er ok 
25. kl.10.00 Jollerne pakkes sammen til vinteropbevaring  

November 
27. kl.19.00 Sejlerhygge i klubhuset 

Tur til Badeland. Nærmere information kommer senere 

21. kl.17.30 Sejleraften  

Kalender for JUNIORAFDELINGEN 2014. 
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Fredag D. 23 august kl 17:30 stod 11 
friske junior sejlere og 6 instruktører/
hjælpere klar i Sejlklubben. Joller, 
sejl, veste og udstyr skulle pakkes, til 
den årlige sejler weekend. For første 
gang, ville vi prøve at tage afsted alle-
rede fredag, for at få en hel sejl dag 
lørdag. Igen igår kunne vi gøre brug af 
de dejlige faciliteter i Ebeltoft. An-
komst til Ebeltoft - lige omkring spise-
tid. De medbragte madpakker blev 
hurtigt fortæret. Juniorerne kunne ikke 
vente med at komme på vandet. Af-
tensol, let vind og saltvand. Sikke en 
fredag. Lørdag morgen 06:00: De før-
ste vågnede. Klar til en dag på havet. 
Efter en hurtig morgenmad på terras-
sen blev bådene rigget til. Og så blev 
der ellers sejlet. 2 stk. 405 joller, 3 
Tera joller og et par Zooms. Afsted det 
gik. En skønt skue i Ebeltoft Vig. Og 
god vind i sejlene. Det var nogle vind-
blæste børn og unge der gik kortvarigt 
på land for at fylde depoterne op til 
frokost. Og så ellers afsted igen - hele 
eftermiddagen 
. Efter 
en god gang aftensmad - igen på ter-
rassen, smuttede børnene en tur over 
på det grønne anlæg ved siden af hav-
neområdet - Horisonten. Et par timer 
hyggede de sig inden de kom retur. 
Trætte efter en lang og skøn dag. Der 
blev snorket godt igennem lørdag nat. 
Søndag morgen var de igen klar til 
havet. Der var meget vind, så nogle 
var med i følgebådene. Dem der var 
afsted i jollerne, skulle virkelig arbej-
de hele tiden. Sejl skulle justeres hele 
tiden. Efter frokost på land, skulle alt 

pakkes sammen og vi skulle retur til 
Randers. Igen kunne vi afslutte en 
sejler weekend med skønne oplevel-
ser. Dejlige børn, energiske og hjælp-
somme forældre, og ikke mindst et 
fantastisk sen sommer vejr.  
 
Som voksen medhjælper i juniorafde-
lingen, må man virkelig sige, at sæso-
nen 2013 igen har været helt fanta-
stisk. Skønne sejleraftener om torsda-
gen hele sæsonen, fantastisk opbak-
ning og hjælp fra forældre, og dejlige 
børn der er rigtig gode til at tage hen-
syn og hjælpe hinanden. 
 
På vegne af alle instruktører i junioraf-
delingen vil jeg gerne sige jer alle tak 
for sæsonen 2013 og vel mødt igen til 
klubaftener i vinterhalvåret samt den 
nye sejlersæson i 2014. 
 
Marianne Yde 
 
 
Fotos på forsiden, side 15 –16 er alle 
tage af Marianne Yde. 

Juniorafdelingen på tur. 
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Juniorerne ud for Ebeltoft Skudehavn 
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Afriggerfest 2013. 

5187 8782 
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Codan og Dansk Sejlunion har arbejdet sammen i mange år omkring udvikling 
af særlige forsikrings- dækning til lystsejlere. Er du medlem af en klub under 
Dansk Sejlunion, kan du derfor få en særlig bådforsikring med en række særlige 
dækninger og fordele. 
 
Forsikring giver dig også en medlemsrabat på 15 % + ekstra 10 % rabat, hvis 
du har duelighedsbevis. 
 

• Dækker hele året, uanset om du sejler eller har båden liggende i god-
kendt A-havn 

• Inklusiv ulykkesforsikring, der dækker skipper og op til 5 andre personer 

• Dækker sejlads i hele EU, hvis du har kanalcertifikat og duelighedsbevis 

• Dækker kapsejlads i Europa inklusiv transportdækning 

• Vælger du både ansvar og kasko, starter du automatisk som elite-sejler 

• Fast pris, selv om du får en skade 

• 0 kr. i selvrisiko efter 3 år skadefri sejlads 
 
Randers Sejlklub er medlem af Dansk Sejlunion, så som medlem af Randers 
Sejlklub kan du opnå denne rabat på op til 25 %. Hvis din båd desuden er for-
sikret med et for højt beløb, så er der måske lidt mere at spare. 
 
Læs mere på Internettet på adressen: 
http://www1.codan.dk/forsikringer-privat/andre-forsikringer/lystbaad/pages/
dansksejlunion.aspx 
 
Bemærk, at Pantaenius kommer og fortæller om bådforsikring i vores klublokale 
i januar 2014. Se kalenderen på side 10. 

Rabat på bådforsikring. 
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Redaktøren takker af. 

Det blev den sidste Klokkebøje fra min side. Efter 5 år giver jeg 
stafetten videre. Tak for god støtte. Venlig hilsen Per 



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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J. Ødums eftf.
vognmandsforretning - kranservice

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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Bjerringbro & Omegns
Tagpapdækning ApS

TLF. 2330 6810 / 8668 6810

www.nytpaptag.dk

B-Offset, Hornbæk

8641 2055




