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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 2661 3917 
E-mail: jouc31@gmail.com 
 
Kasserer 
Marianne Kristensen 2028 3472 
E-mail: mk@anatur.dk 
 
Sekretær 
Peter Ilsvard   2163 1012 
E-mail: peter.ilsvard@gmail.com 
 
Materielindkøb 
Niels Nilsen   2468 3376 
E-mail: niels@itj.dk 
 
Ronnie Siegumfeldt Andersen 
E-mail:   2293 6383 
ronnie.siegumfeldt@gmail.com 
 
Suppleanter til bestyrelse: 
Tine Bræmer-Jensen 
Finn Svendesen 
 
Restaurant Sejlklubben 
Mike Pabst    8641 8495 
www.restaurantsejlklubben.dk 
 
Udvalg: 
Havneudvalg 
Gert Petersen   2117 2721 
E-mail: jollysally@icloud.com 
Ivan Mortensen   4056 5822 
E- mail: 
havneudvalg.rds@gmail.com 

Udvalg -  fortsat: 
 
Kapsejladsudvalg 
Niels Nielsen   2468 3376 
niels@itj.dk 
 
Simon Kjær    6010 4366 
Simme8920@gmail.com 
 
Dommere 
Flemming Bjerring   2380 8265 
bjerring@youmail.dk 
 
Sejlerskolen 
Peter Ilsvard 
(se bestyrelse, sekretær) 
 
Projektudvalg 
Tager sig af vedligehold af klubbens 
bygninger og arealer. 
Niels Nielsen 
Ole Uglsøe Christensen 
(se bestyrelse for kontaktoplysninger) 
 
Medieudvalg 
Hjemmeside: 
Ronnie Siegumfeldt Andersen 
(se bestyrelse for kontaktoplysninger) 
 
Redaktørgruppen: 
Erik Schmidt Jensen  2022 4973 
E-mail: esjt@mail.dk 
Kirsten V. Nielsen   5129 7876 
E-mail: kislasprivat@gmail.com 
Søren Weitemeyer   2533 1119 
E-mail: soren@weitemeyer.dk 
Per Christensen   6165 9386 
E-mail: per@perma.dk 
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Sponsorer. 
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Vindere af Fotokonkurrence 2017. 

Nr. 1 

”FILUR på kryds” 

Therese Mukendi 

Nr. 2 

”Fra sejl til damp” 

Børge Kristensen 

Nr. 3 

”Aften stemning fra 
bænken”

Keld Dalmose 
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Udvalg—fortsat: 
 
Juniorafdelingen 
Koordinator 
Tom Mark    2323 3918 
E-mail: Tmjensen66@gmail.com 
 
Forældregruppe 
Maj-Brit Olesen   2834 1781 
E-mail: majbrittolesen@me.com 
 
Bonnie og Per Mørup  2236 1510 
per.bonnie@mail.dk 
 
Instruktører 
Kristoffer Mark   2422 5963 
E-mail: kristoffermark@gmail.com 
Mikkel Yde    3179 1517 
E-mail: skrivtilmikkelyde@gmail.com 
Lucas Olesen 
 
Klubhus 
 
Kurt Andreasen   4017 2543 
E-mail: 
kurtandreasen007@gmail.com 
 
 

Indholdsfortegnelse 
 
Emne     Side 
 
Kontakt til Randers Sejlklub 2 
Generalforsamling 2017  4 
RSK—en klub for alle.  13 
At sejle FYN rundt -   14 
er en tilstand  
Klubkalender 2018   16 
Kalender Randers Sejlerskole 18 
Der er sejlere i klubhuset  19 
Juniorafdelingen kalender 2018 21 
Sådan blev klubbladet startet 22 
Titanic—105 år efter forliset 23 
Bidrag til næste Klokkebøje 24 
Det muntre hjørne   24 
Randers Sejlerskole   26 
Om adgang til klubhuset  27 
Sejlsikkert Juletræf   28 
Andespil i klublokalet  29 
Vindere af fotokon-   30 
kurrence 2017 
Sponsorer    31 
 

Forsidebilledet: 
Et vinterligt kig ud ad Randers fjord 
ved Mellerup.  
 
Bagsidebilledet: 
Fra Galugas sejlture 2017 - Thorkil, 
Mille og Keld har forladt deres 
"køkkenkrydsere" og er taget på hav-
nerundfart. 
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Ole Uglsøe Christensen bød velkom-
men. 
1. Valg af dirigent og proto-
kolfører. 
Henning Andersen blev valgt som 
dirigent, og Peter Ilsvard blev valgt 
som protokolfører. 
Henning takkede for valget og for tilli-
den til ham. Herefter konstaterede 
han, at generalforsamlingen var lovligt 
varslet. 
2. Bestyrelsens beretning. 
Ole Uglsøe fremlagde bestyrelsens 
beretning 2017: 
Det er i år lidt specielt, da Randers 
Sejlklub den 1. juni kunne fejre 140 
års jubilæum. Det vidner om at Ran-
ders sejlklub er en af landets ældste 
sejlklubber, og har en lang traditions-
rig historie bag sig. Det vil vi fejre til 
afriggerfesten den 4/11. 
På trods af den traditionsrige historie, 
er Randers sejlklub altid klar til forny-
elser. Vi har i bestyrelsen, som vores 
vigtigste opgaver at drive en sund 
klub, med orden i tingene, og sørge 
for en god økonomi. Vi vil sikre en 
dynamisk klub, med initiativer og akti-
viteter for vores medlemmer.  
Vores Mission:  
Er at fremme sejlsporten, samt at ar-
bejde for et godt kammeratlig sam-
menhold mellem medlemmerne. 
Vore Visioner: 
Det skal være rart at komme i Randers 
Sejlklub og på havnen. 
Vi tager godt imod nye medlemmer. 
Vi hjælper nye medlemmer 

Vi hjælper nye sejlere og juniorsejler-
ne. 
Vi skaber et netværk og hjælper hin-
anden med at løse de praktiske opga-
ver. 
 
Oplysning: Vi er i dag 263 medlem-
mer. 
 
I år har vi haft flere store projekter, 
som maling af alle gavle og stern, 
hvor det var medlem af klubben Ma-
lermester Rafn, som havde givet et 
godt tilbud. 
Vi har også ved frivillig hjælp fået 
malet næsten resten af klubhuset. 
 
Der er blevet udskiftet vinduer og dø-
re i hele restauranten, det blev i plast, 
som næsten er vedligeholdelsesfri. 
Vi har også fået nedgravet kloak fra 
baren til hovedkloakken, og samtidig 
fået sten på hele pladsen.  
 
Her efter standernedhaling er det også 
tid at evaluere hvordan året er gået 
med klubarbejdet. 
 
Alle i vore udvalg har arbejdet hårdt 
for at få tingene til at køre, og det er 
lykkedes. 
 
Sejlerskolen: 
Sejlerskolen går helt forrygende, nu 
med 2 både, og lange ventelister med 
nye elever, men stadig mangel på in-
struktører, så husk at melde jer til 
Peter Ilsvard. Der var i år to specielle 

Generalforsamling 2017. 
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teori aften, som blev afholdt af  
Henrik Ø Madsen, her var der sikker-
hed til søs og nedkøling på program-
met, og en aften med undervisning i 
sejlets funktioner, som blev afholdt af 
Esben Lacour Sibbesen.   
Dem vil vi takke for deres frivillige 
indsats. 
 
Juniorsejlerskolen: 
Juniorsejlerskolen går også rigtig fint 
med mange nye elever. 
Der er ud over Niels og Tom en For-
ældregruppe som består af 3 medlem-
mer, og selvfølgelig de 3 instruktører 
til at tage vare på de unge mennesker, 
men der måtte gerne komme flere 
aktive forældre, men det skal nok 
komme. 
 
Havneudvalget: 
De har mange opgaver, men de løser 

dem fint, og sikke et værft der er ble-
vet opbygget, rigtig godt gået. 
Projektudvalget: 
Har i år haft lidt svært ved at få frivilli-
ge hænder nok, men de der kom var 
meget effektive, så vi nåede næsten 
det som var planlagt. 
Der kommer til at mangle en ny i pro-
jektudvalget, når Ivan B Kristensen 
holder, så mon ikke der er en i aften, 
som vil i dette udvalg. 
 
Medieudvalget: 
Ronnie passer hjemmesiden, så hvis 
han får noget stof fra medlemmerne , 
syntes vi, den kører rigtig flot. 
Per laver Klokkebøjen rigtig flot, som 
desværre kom lidt sent ud i år grundet 
uforudsigelige omstændigheder. Så nu 
glæder vi os til december nummeret. 
Så husk at støtte medieudvalget med 
masser af billeder og stof. 
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Kapsejladsudvalget: 
Der er gode onsdagssejladser, og der 
er også afholdt ”Slagters blå bånd” 
 Vi synes at Niels og Simon løfter op-
gaven rigtig flot. 
 
Klubhuset: 
Flemming Christiansen tog jo 2017 
med, sammen med Kurt Andreasen, 
men nu holder Flemming Christian-
sen, så Kurt Andreasen må fremover 
klare det selv.  
 
Restaurant: 
Det går godt for Mike og Dorthe, og 
de har sat en fin glasafskærmning om-
kring terrassen. 
 
Aktivitetsudvalget: 
Vi mangler stadig at få Aktivitetsudval-
get besat. 
Det har i år fungeret ved at nogle lave-
de enkelte opgaver, og det er rigtig 
fint, 
 
Og vi vil benytte lejligheden til at tak-
ke de som har lavet et godt arbejde 
for klubben.  
Mad til søs : Keld Dalmose 
Knob, stik og splejsninger: Mogens 
Exner 
Kvindetur: Therese Munkendi og Lise 
Johanneson 
Mandetur: Keld Dalmose 
Andespil: Jørgen Hornemann og Flem-
ming Christiansen. 
En meget stor tak til dem. 
 
Dødsfald: Vi har i år desværre mistet 
3 medlemmer. 
Børge Nielsen:  

Et mangeårigt medlem, som havde 
båden Cher, Børge var altid et glad og 
positivt menneske, men blev desværre 
ramt af demens de sidste år. 
Børge blev 85 år gammel. 
 
Per Gaardsøe: Mangeårigt medlem af 
RSK, Hans store interesse var fodbold, 
hvor han fremviste stort talent.  Per 
var selvfølgelig også ivrig sejler, og 
havde båden ”Dig og Mig”.  
Per blev 74 år gammel 
    
Svend B Nielsen: Svend er også kendt 
under navnet ” Ballad Svend”, med 
Båden Giggi. 
Han har i mange år været et meget 
aktivt medlem. Undervist på Sejler-
skolen, medlem af  bestyrelsen , dom-
mer ved kapsejlads, og  altid interes-
seret i hvad der forgik i Randers sejl-
klub. 
Svend blev 76 år gammel    
 
Vi rejser os og holder 1 minuts stilhed 
til minde for de 3 mistede medlem-
mer.                        
 
Bestyrelsens beretning blev godkendt 
med applaus. 
 
3. Beretning fra udvalgene. 
Randers Sejlerskole, Peter Ilsvard. 
Sejlerskolen har haft en forrygende 
sæson. Planlægningen startede i janu-
ar, og efter et besøg hos Ivan Hammer 
og hans duelighedselever, kunne vi 
melde fuldt hus, nemlig 29 tilmeldte 
elever. Heldigvis var der også stor 
opbakning fra de frivillige instruktører, 
i alt 16 mand plus et par afløsere, og 
efter mange overvejelser fik Simon 
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sejlplanen til at gå op. 
Første sammenkomst for de nye elever 
var et heldagskursus i marts ”Knob, 
stik og splejsninger”, med Mogens 
Exner. Herefter fulgte yderligere to 
teoriaftener, hver med et ekstra ind-
slag, nemlig ”Sikkerhed til søs”, med 
fokus på afkøling, ved Henrik Ø. 
Madsen, og derefter ”Vindens indvirk-
ning på sejlene”, ved Esben La Cour 
Sibbesen. 
Dagene med klargøring og tilrigning 
forløb godt. Stor tilslutning, godt vejr 
og højt humør! Stor ros til bådsmæn-
dene for god planlægning. 
Selve sejlsæsonen har også været fin. 
Der har været mange store sejlople-
velser i meget omskifteligt vejr. Sejler-
skolens facebook side har været til 
stor glæde for eleverne, så man altid 
var orienteret, om der var en ledig 
plads. Skolebådene har været ude at 
sejle 134 gange i årets løb, det må 
siges at være godt klaret. 
Sommerturen til Uggelhuse var som 
tidligere en succes, men det har I sik-
kert allerede læst om i Klokkebøjen. 
Ellers er det værd at gå hjem og finde 
midtersiderne i augustnummeret. 
I Randers Sejlerskole havde også en 
fantastisk afslutning i klubhuset, med 
stor deltagelse og overrækkelse af di-
plomer til de elever, der havde gen-
nemført det toårige forløb.  
Nu står Filur og Fantus fint på land-
pladsen og venter på foråret. Der er 
planer om at udskifte Filur med en 
nyere båd, og der er nedsat et 
”købsudvalg”  bestående af Polle Jep-
pesen, Simon Kjær og Peter Ilsvard, til 
at stå for valg af bådtype, samt køb og 
salg. 

Sejlerskolen siger tak til alle der har 
hjulpet omkring Sejlerskolen. Tak til 
Chas Mortensen, tak til vognmand 
Ødum, der uden beregning sørger for 
søsætning og landtagning af skolebå-
dene. Selvfølgelig en særlig tak til alle 
instruktører, bådsmænd og afløsere. 
Uden jer var der ingen Sejlerskole! 
Til sidst et lille nødråb, ja nærmest et 
SOS, Sejlerskolen har allerede nu så 
mange tilmeldinger til næste sæson, at 
vi næsten kan melde fuldt hus, men vi 
mangler 4 instruktører og en båds-
mand, for at vi kan holde vores aktivi-
tet på samme niveau som i år. Så har 
du lyst og kan bruge 2 til 3 timer hver 
anden uge, kan du blive en del af et 
godt projekt! 
Om Sejlerskolen virker? Ja det gør 
den, en del Sejlerskoleelever har købt 
egen båd – alene her i oktober er der 
kommet to nye både til Randers Sejl-
klub. Tillykke til Ole og Tove med 
jeres LM 28 og tillykke til Kosta 
Klasnic med din Bavaria 32.  
 
Juniorudvalget, Niels Nielsen 
En super god sæson med div. udflug-
ter/arrangementer. 
I løbet af vinteren har vi en gang om 
måneden haft hygge, knob og regel 
aftener  i klubhuset. 
Sejladserne startede først i maj.  Tors-
dag aften kl 17:30. 
D. 26. juni tur til Grenå, hvor vi sejle-
de med de unge Grenå sejlere derude. 
D. 19. august Havnens dag en rigtig 
god dag hvor vi fra junior klubben i 
den grad var klar til at repræsentere 
Randers Sejlklub, og vi er klar igen til 
næste år. 
Vi hade lånt ”Torm traileren” fra 
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Dansk Sejl union, og havde desuden 
en del af vores bedste grej med -  til 
stor succes og glæde for vor egne un-
ger og mange nye unge Randers bor-
gere, som opdagede,  at Randers Sejl-
klub har en livlig junior afdeling. 
D. 9. september sejlerweekend i Kalø-
vig  
D. 23. september Randers mesterska-
bet 
D. 7. oktober både på vinterhi. 
En stor tak til Per og Bonnie, Majbrit 
og Niels og Tom for den store hjælp 
og indsats i junior klubben, samt in-
struktørerne for deres store arbejde de  
yder  med alle de nye sejlere (17 med-
lemmer).  En kanon god sæson. Tak til 
klubben og havneudvalget. 
Tak for i år og forhåbentlig et lige så 
godt 2018. 
 
Havneudvalget, Ivan Mortensen/Gert 
Petersen 
Vi har haft et spændende år, med 
masser af sjove udfordringer, 
Vi startede med at afholde skippermø-
de, som mange syntes var skide godt, 
vi vil gerne gøre det til en tradition, 
dog skal der være noget at mødes om, 
så I er alle velkommen til at komme 
med forslag til forbedringer eller æn-
dringer, som vi så kan diskutere på et 
sådan skippermøde. 
Vi opsagde vores vagtordning, da pri-
sen langt overskyggede effekten. 
Vi har afholdt arbejdsdage, som var 
rigtig effektive og hyggelige, tak til 
alle som gav en hånd, også tak for alle 
kagerne og servicen med kaffe fra alle 
dem som ikke kunne svinge hamme-
ren. 
Som noget nyt afholdte vi Sct. Hans. 

Festen havde meget stor tilslutning, så 
vi forventer at gentage succesen i 
2018. 
Noget som ikke gik så godt var, at vi 
havde et ønske om at alle pladshaver-
ne skulle melde tilbage inden 15.maj 
om de kom i vandet eller ej, dette har 
betydet at vi i år har haft pladser som 
kunne lejes ud, men som har stået 
tomme, det er for dårligt da pengene 
for disse pladser er vigtige for havnen. 
Kommende tiltag: 
Der vil blive lavet bedre skiltning på 
havnen til gavn for vores gæster. 
Autocamperne giver en stor indtægt. 
Campere vil få fortrinsret til pladserne 
langs vandet ved sejlklubben, dette 
betyder for os medlemmer, at vi ikke 
må parkere på de pladser der er forbe-
holdt disse Campere. 
Vi forventer Kommunen går med til at 
lave kode lås på vores gæstetoiletter, 
da vi står og skal investere i nye nøg-
lekort, disse er ret dyre (30 kr. pr. stk. 
ved minimum 1000 kort) 
Jeg har lige ledes kontaktet kommu-
nen om videoovervågning af havne 
fronten, da vi er begyndt at får flere 
unge mennesker på havnen, som des-
værre ikke kun hygger, fare for at dis-
se falder i vandet og kommer til ska-
de, vil vi gerne undgå � 
Vores egen lille Facebook vagt ord-
ning. Sidste år var lille Svend Pufkas, 
foregangsmand for at skrive på vores 
facebookside, når han havde været 
forbi havnen – alt ok eller hvis der er 
observeret noget. 
Til sidst har vi åbenbart nogen, som 
har glemt at tage indhaler linerne ind, 
disse skal fjernes inden 1.dec,  
Til sidst vil jeg benytte lejligheden til 
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at takke Gert for det fantastiske arbej-
de han gør for sit hjertebarn (værftet) 
det er snart klar til beboelse, også tak 
til Christian som passer regnskabet, 
jeg har nok påtaget min en position 
som, kræver mere daglig opmærksom-
hed en min hverdag kan give, så uden 
hans finger på tallene og fuld kontrol 
over indbetalinger og ventelister, hav-
de jeg sku været på røven.  
Jeg vil også takke alle for jeres måde 
at være på, jeg oplever kun positive 
reaktioner, og forståelse for at vi alle 
skal være her. 
Viden kan være som en bussemand. 
Du bliver ved med at grave efter den 
og når du endelig får fat i den, ved du 
ikke hvad du skal stille op med den. 
Værsgo til Gert, 

Vi er ved at være færdige med værftet. 
Vi får lavet et køkken, og vi har lagt 
nyt tag på det gamle masteskur. Vi har 
desuden fået lavet nyt stativ til bom-
me og spilerstager. 
Opråb fra havneudvalget: Alle stiger 
skal være låst fast! 
 
Projektudvalget, Ivan Bødker Kristen-
sen 
Projektudvalget har stået for meget 
vedligeholdelsesarbejde. Maling af 
gavle er foretaget af malermester Peter 
Rafn. Vi har fået repareret sternbræd-
der og udhæng, og repareret lidt på 
taget, ligesom Randers Sejlklubs logo/
skilt på facaden er repareret. Vinduer 
og døre er udskiftet med nye, næsten 
vedligeholdsfrie af plast. Der er også 
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laver en ny kloak fra baren i restauran-
ten til hovedkloakken. 
På de planlagte arbejdsdage er der 
ordnet bede, fjernet ukrudt og malet 
rigtig meget på klubhus og terrasse. 
Projektudvalget mangler stadig at få 
malet lidt på klubhus og terrasse. Det 
bliver lavet til foråret. 
Tak til alle der har hjulpet på arbejds-
dagene. 
 
Medieudvalget, Per Christensen og 
Ronnie Siegumfeldt Andersen 
Per beklagede den sene udgivelse af 
Klokkebøjens juli nummer. Klokkebø-
jen er kilden til Randers Sejlklubs pro-
tokol!  
Per fortalte om fotokonkurrencen og 
sagde, at næste år bliver det madlem-
merne, der bestemmer, hvem der skal 
vinde. 
Dette års vindere blev:  
3. præmie: Keld Dalmose  
2. præmie: Børge Kristense 
1. Præmie: Theresa Mukendi, hvis 
foto kan ses på forsiden af Klokkebø-
je, august 2017. 
Tillykke til dem alle! 
Ronnie kunne orientere om at ”Den 
historiske Protokol” har været på 
hjemmesiden siden foråret, og at Sø-
ren Weitemeiers (røver)historie også 
er et klik værd. 
Både Per og Ronnie er afhængige af, 
at medlemmerne leverer stof til såvel 
Klokkebøje som hjemmeside! 
 
Kapsejladsudvalget, Niels Nielsen 
I år har vi afholdt: 
Kapsejladsregler. En aften med den 
internationale dommer Paw Hagen, 
som tidligere har været medlem af 

Randers Sejlklub. Der var stort frem-
møde -  også udenbys fra, mon ikke vi 
alle lige fik pudset regelformen af. 
Onsdags kapsejlads med start i maj. 
Dorte cup i september, samt lørdagen 
efter Slagters Bål Bånd (afslutnings 
sejlads) 
Tak til alle deltagere, vi kunne godt 
bruge at nogle flere både deltog. 
Tak for ”skafning” til John, øl Flem-
ming K. og Kurt, og tak til de skarpe 
dommere, sponsorer og klubben.  
Næste år 2018.:  
Kapsejladsaften i vinter, info kom-

mer. 
Onsdags kapsejlads.  
Uggelhuse cup kan anbefales. 
Dorte cup. 
Slagters Blå Bånd (afslutnings sej-

lads) 
Nyt i 2018! Den 9. juni afholder vi 
”Kattegat Classic” for alle sejlbådsty-
per, nu skal vi på havet og smage salt-
vand, det bliver i forbindelse med 
havnes dag i Udbyhøj.   
 
Klubhus, Kurt Andreasen 
Kurt takkede for, at der var tillid til, at 
han kunne ”matche” opgaven. Han 
meddelte at året sluttede som sædvan-
ligt, med ”andespil” den 6. december 
og ”nytårsappel” den 31. december 
med gløgg og æbleskiver.  
 
4. indkomne forslag. 
Vi har modtaget et forslag fra Søren 
Mondrup vedrørende havnepladser. 
Dette forslag kan vi ikke behandle på 
generalforsamlingen, da opgaven lig-
ger i Havneudvalgets regi. 
Der er lavet en havneoverenskomst 
mellem sejlklubben Fjorden og Ran-
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ders sejlklub, som varetager spørgs-
mål vedrørende havnen. 
Søren Mondrup er orienteret om det-
te, og er indforstået med, at forslaget 
videresendes til Havneudvalget. 
 
5. Fastsættelse af kontingent 
for det kommende kalender-
år. 
Marianne orienterede kort om budget-
tet for 2018 og sagde, at bestyrelsen 
foreslår uændret kontingent i 2018. 
Forslaget blev vedtaget. 
 
6. Valg til bestyrelsen og  to 
suppleanter for denne. 
Marianne Kristensen (modtager gen-
valg) - Marianne blev valgt. 
Ole Uglsøe Christensen (modtager 
genvalg) - Ole blev valgt.  
Ivan Bødker Kristensen (ønsker ikke 
genvalg) 
Valg af 1 bestyrelsesmedlem: 
Bestyrelsen foreslår Niels Nielsen. Der 
var ikke andre forslag.  Niels blev 
valgt. 
Suppleant: Finn Svendsen blev valgt 
 
7. Valg af revisor og suppleant 
for denne. 
Der var ikke nogen på valg. 
 
8. Eventuelt. 
Ivan Bødker Kristensen fortalte om et 
møde i Søsportens Fællesråd. 
Sejlklubben Fjorden har solgt huset på 
Kanaløen til Randers havn. Kommu-
nen vil lade huset stå ulåst, så det kan 
bruges af alle, der gæster Kanaløen. 
Der er lovet uddybning i Dronning-
borg og Mellerup, ligesom der skal 
uddybes i det gamle løb bag Kana-

løen, i den nordlige ende. 
Jørgen Danielsen mindede om, at Per 
Hassinggård blev glemt, da vi minde-
des de døde. 
Niels Nielsen takkede Lars og Ivan for 
deres arbejde med at få Beols Rev 
bøjen lagt ud om foråret og taget op 
igen for vinteren. Det er til stor gavn 
for alle lystsejlere. 
 
9. Pokaler. 
Ole Uglsøe stod for uddeling af Rand-
sers Sejlklubs tre pokaler. 
 
Bea Pokalen: Flemming Bjerring, for 
sit trofaste arbejde i mange år, som 
dommer ved kapsejladser. Møder al-
tid op, og er nu efter Svends død me-
get ene om jobbet, håber du får nogle 
lært op, så i igen kan være 2.               
 
Sejlerlaugets  Pokal: Tom Mark,  altid 
positiv, og gør et stort arbejde for Juni-
orafdelingen, hvor jeg ved, du er me-
get respekteret. Det er fortsat hårdt 
arbejde at få det hele til at lykkes, 
men det er du mand for. 
 
Spilkoppen: Lars Måtoft, mastened-
lægningen forgik under kapsejladsen 
Slagters Blå bånd, hvor    H – båden 
Nemo var kommet godt afsted, men 
efter at vinden var løjet af, kom der 
pludselig en voldsom sidevind. Nemo 
drev hurtig mod land, og bagbord 
topstag fik fat i en pæl, og rykkede 
masten af. Meget uheldigt! 
(Medfølger 1 fl. Vin fra Erik Poulsen 
som har skænket pokalen)                                      
 
10. Jubilarer: 
Ole Uglsøe uddelte 25 års nålen til de 
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fire 25 års jubilarer: 
Ulla Weitemeyer, Annelise Larsen, 
 Niels Nielsen og Bjarne Aa-
gaard Jensen 
 
11. Vingaver til medlemmer 
som forlader udvalg/
bestyrelse. 
Ole Uglsøe stod for overrækkelse og 
begrundelse. 
 
Bestyrelsen/ Turudvalg: Ivan Bødker 
Kristensen, tak for godt samarbejde i 
bestyrelsen. Du er altid klar når der er 
opgaver der skal løses, og det gør du 
med stor dygtighed. Håber vi frem-
over at kan trække på din kapacitet. 
Du udfører stadig det store arbejde 
det er, at få Boels Rev bøjen på plads 
om foråret, og op om efteråret. Du har 
også været en stor støtte i projektud-
valget, hvor du med faglig dygtighed 
kan holde alle i gang.                                                                   
 
Klubhus: Flemming Christiansen, du 
tog lige et år mere, men nu mener du 

at det er slut. Der er altid fin orden i 
klubhuset og altid øl og vand i auto-
maten. Du har jo haft Kurt Andreasen 
som hjælper det sidste år. Fremover 
skal Kurt løfte opgaven alene, og det 
ser heldigvis lovende ud.                                     
 
12. Afslutning. 
Ole Uglsøe fik ordet og sagde tak til 
alle, der har været, og stadig er invol-
veret i udvalgene.  
De gør et stort og altafgørende arbej-
de for klubben. 
Tak til alle instruktører på sejlerskoler-
ne, og alle som har givet et nap med i 
årets løb. 
Tak til resten af bestyrelsen for godt 
samarbejde, og gode resultater. 
Tak til dirigenten for god og myndig 
ledelse af generalforsamlingen. 
 
Generalforsamlingen blev afsluttet 
med et trefoldigt leve for Randers Sejl-
klub! 
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Randers Sejlklub—en klub for alle. 

Af Pernille Langbak  -  1. års elev i 
Randers Sejlerskole.  
 
Mit navn er Pernille Langbak og jeg 
har det sidste år gået i Randers sejler-
skole som første års elev.  
Min kæreste og jeg købte en Maxi95 i 
April 2016, men da jeg aldrig har sej-
let før besluttede vi at det var en god 
ide at jeg deltog på sejlerskolen for at 
lære det grundlæggende.  
Jeg har nu taget mit første år på skolen 
og har fået et godt indtryk. Jeg kan 
konstatere at sejlerskolen ER FOR AL-
LE! – Der findes utrolig mange forskel-
lige instruktører, som hver især har 
spændende ting at lære os.  
Hvert hold har 2 instruktører tilknyttet 
som skiftes til at tage holdet – Det er 
vildt godt! Da 2 mennesker ikke lærer 

fra sig på sammen måde, så man fik 
altid noget nyt at vide.  
Vind i sejlene eller ej, så kom vi altid 
afsted ud på vandet og kom hjem der-
fra med god ny viden om et eller an-
det vi kan bruge fremover. For mig 
personligt var mit mål at blive mere 
tryg ved at stå bag roret selvom båden 
krænger samt at lære, hvad mange af 
de forskellige tov hedder, og hvad de 
gør. De mål har jeg nået! 
Udover læring omkring hvordan man 
sejler, så giver Randers sejlklub også 
nye venskaber. Der bliver i klubben 
holdt nogle arrangementer henover 
sæsonen, som er vildt hyggelige.  
Så om du har lyst til at lære at blive en 
rigtig god gast på en båd eller vil lære, 
hvordan du bliver en fantastisk skip-
per, så er der hold der, vil passe til 
dig.  
Jeg er utrolig glad for at jeg valgte at 
starte i sejlerskolen og glæder mig 
meget til at blive anden års elev, hvor 
der bliver fart over feltet på båden 
Fantus.  
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Af Maria Søndergaard Thøfner  
 
”Skal du være gast Fyn Rundt?” Det er 
ikke et tilbud, jeg får hver dag, og jeg 
var ikke i tvivl – det blev et stort JA 
TAK! 
 
Det garvede team på Beth med skip-
per Simon Kjær og de to super-
rutinerede senior-gaster, Peter Ilsvard 
og Finn Albrechtsen havde sørget for 
alt, de manglede bare en fjerde mand. 
Beth var blevet sejlet til Bogense ugen 
i forvejen og lå nu klar til afgang og 
ventede kun på os – og på god vind.  
 
Torsdag morgen pakkede jeg en lille 
taske med det vigtigste grej: varmt tøj, 
et par shorts og solcremen og så gik 
turen fra Vedbæk til Bogense. Det er 
en stor oplevelse at lande i Bogense 
sådan en torsdag formiddag. Vi var 
vildt heldige med vejret; solen skinne-
de hele dagen, og stemningen på hav-
nen var høj. Overalt summede det af 
liv og aktivitet og det var tydeligt at 
se, at jo tættere på starttidspunktet vi 
kom, jo mere blev der trimmet, og alt 
unødigt grej blev båret fra borde – 

selv den bløde hynde til kistebænken 
måtte jeg slæbe op i bilen. Og igen og 
igen hørte man folk tale om ’mon vi 
skal styrbord eller bagbord om Fyn i 
år?’ 
 
Der var fællesspisning torsdag aften i 
det store telt, og da vi havde nydt en 
stor portion god grillmad, tog vi run-
den på broerne for lige at lure de an-
dre af en sidste gang. Der var gang i 
den overalt! Sikken en stemning.  
 
Hvad jeg havde undervurderet var, 
hvor spændt jeg var! Da vi vågnede 
tidligt fredag morgen kunne jeg godt 
mærke sommerfuglene i maven. Skip-
per havde beordret tidlig morgenmad, 
så vi kunne nå at trimme en sidste 
gang. TV2 Vejret sendte live fra hav-
nen, og ved morgensamlingen fik vi 
endelig svaret på det store spørgsmål - 
ruten skulle gå bagbord om Fyn. Vi fik 
til gengæld noget mere at tænke over. 
Der ventede os en solrig dag med 
meget lidt vind og samtidig en ond og 
drilsk strøm i Lillebælt, der skifter ret-
ning hver 3. – 4. time.  
 
Den første gruppe, der blev sendt af 
sted, var tursejlerne. Starten gik klok-
ken 11, og vi lå og lurede på linien, 
for efter deres start var det vores tur. 
For en bolværksmatros som mig, der 
kun har meget lidt erfaring med kap-
sejlads var det virkelig spændende at 
følge de tre garvede gutter, Simon, 
Peter og Finn – hele tiden blev der 
holdt øje, diskuteret taktik og den 
mindste ændring i vind eller konkur-

At sejle FYN RUNDT er en tilstand. 
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Marts 
04  10.00 ‐ 16:00  Knob, stik og splejsning.   

15  19.00  Teoriaften i klubhuset    
 

April 
05 19.00 Teoriaften i klubhuset   
14 10:00 Klargøring af Filur og Fantus  
15 10:00 Klargøring af Filur og Fantus  
21 10:00 Klargøring af Filur og Fantus  
22 10:00 Klargøring af Filur og Fantus  
Uge 17 Søsætning af Filur og Fantus (tidspunkt aftales)  
28 10:00 Rigning og klargøring af skolebådene 
29 10:00 Rigning og klargøring af skolebådene 
30 17:45 Sejlerskolen starter sejlads med skolebådene 
 

Maj 
01  17:45  Sejlerskolen sejler med skolebådene i Randers  
 

Juni 
04  Tidspunkt aftales  mandagsholdet sejler Filur til Udbyhøj . 
09  Tider tilgår.  KATTEGAT CLASSIC CUP ‐ hvis interesse. 

17  13:00—22:00  Sommertur til Uggelhuse med Sejlerskolen. 
28  Tidspunkt aftales  Torsdagsholdet sejler Filur til Randers. 

Sommerferie i ugerne 27, 28, 29, 30, 31 og 32 
 

August 
13  17:45  Sejlerskolen starter efter ferien. 
14  Tidspunkt aftales  Tirsdagsholdet sejler Filur til Udbyhøj. 
25  10:00  Kanaløen Rundt. ‐  hvis interesse. 
29  Tidspunkt aftales  Onsdagsholdet sejler Filur til Randers 
    

Kalender for Randers Sejlerskole 2018. 

 Obs. der er ingen undervisningen på helligdage, medmindre andet afta-
les med instruktøren. 

 Fantus sejler fra Randers hele sæsonen. 
 2. og 3. års elever kan benytte sejlerskolens både efter aftale med Peter 

Ilsvard og booking på hjemmesiden. 
Hilsen Bådsmænd og instruktører. 
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Yachtflag 
 
 

Yachtflag med påsyet YF + stjerne  
 
 

 
RSK stan-
der 
 

 
Medlemmer af Randers Sejlklub 
er pligtig til at føre klubstander 
samt Yacht Flag med 1 stjerne. 
Klubstander kan købes hos Flem-
ming Christiansen i klublokalet. 
Flaget kan ligeledes købes der, så 
længe lager haves, ellers hos Klau-
ber Flag (www.klauber-flag.dk) 
Standeren og Yachtflag kan købes 
i klublokalet i forbindelse med 
kapsejladserne onsdag aften. 
 
________________________ 
 
 
Nøglekort til klublokalet 
 
Henvendelse til:   
Børge Kristensen 
Tlf.  5042 0206 
eller 
Kurt Andreasen 
Tlf.  4017 2543 
 

Pris kr. 50,00 

renternes mindste manøvre blev nøje 
analyseret.  
 
Og så gik det løs! Af sted med os mod 
Lillebæltsbroen. Vi var heldige – der 
var vind at sejle på. Den første gyser 
oplevede vi ved Lillebæltsbroen. Vin-
den sprang, løjede, sprang igen og 
strømmen var et mareridt! Flere garve-
de deltagere endte på grund, en del af 
deltagerne i de større både nåede al-
drig at komme ned til Lillebæltsbroen 
(der var ganske enkelt ingen vind, da 
deres start gik midt eftermiddag) og 
feltet blev meget spredt hen ad efter-
middagen.  
 
Om læ var forsyningerne stuvet godt, 
og der manglede ingenting. En god 
sodavand, hjemmebagt kage, rigelige 
mængder af rugbrød, pålæg og frugt. 
Vi hyggede os, stemningen var god 
trods den manglende gode vind, og 
hen under aften begyndte vi at skulle 
have mere tøj på. Det var en smuk 
aften med solnedgang over Bågø Fyr, 
børn, der legede på stranden og fugle, 
der begyndte at gå til ro. En på græn-
sen til meditativ tilstand bredte sig, og 
hen under midnat blev første hold 
sendt i køjen – undertegnede inklusiv. 
Jeg sov som en sten trods mine med-
gasts højlydte snorken indtil vagtskifte 
kl. 4.00. Det var den smukkeste mor-
gen at stå op til. Vi drev nærmest med 
strømmen, 1 knob. Månen var på vej 
ned, lige så stille kom solopgangen, 
fuglene vågnede til live i rørskoven 
inde på land og disen lettede lige så 
stille. Vi fik os en kop morgenkaffe og 
en ostemad og vækkede de andre ved 

(Fortsættes på side 20) 
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Klubkalender 2018. 

Januar 
08  kl.18.00  Bestyrelsesmøde  Bestyrelse 
31  kl.18.00  Mad til søs  Alle 
 

Februar 
05  kl.18.00  Bestyrelsesmøde  Bestyrelse 
 

Marts 
04  10.00 ‐ 16.00  Knob, stik og splejsninger  Alle 
05   kl.18.00  Bestyrelsesmøde  Bestyrelse 
21  kl.19.00  Kapsejladsaften  Alle 
 

April 
07  kl. 9.30 ‐ 14.00  Udendørsarealer/klubhus‐maling  Arbejdsdag 
09  kl. 18.00  Bestyrelsesmøde  Bestyrelse 
18.  kl.19.00  Randers Bådudstyr  Alle  
28.  kl.10.00  Standerhejsning  Alle  
28.  kl.10.15  Informationsmøde  Alle  
 

Maj 
02.  kl.17.00/18.15  Skippermøde/kapsejlads  Kapsejlere 
07.  kl.18.00  Bestyrelsesmøde  Bestyrelse 
09.  kl.18.15  Aftensejlads  Kapsejlere 
15.  kl.10.00 ‐ 14.00  Arbejdsdag udendørs arealer og klub‐

hus 
Alle 

16.  kl.18.15  Aftensejlads  Kapsejlere 
23.  kl.18.15  Aftensejlads  Kapsejlere 
30.  kl.18.15  Aftensejlads  Kapsejlere 
    

Juni    
04.  kl.18.00  Bestyrelsesmøde  Bestyrelse 
06.  kl.18.15  Aftensejlads  Kapsejlere 
09.  kl.08.00  Kattegat Classic Cup  Alle 
13.  kl.18.15  Aftensejlads  Kapsejlere 
17.  kl.13.00 ‐ 20.00  Sommertur til Uggelhuse med sejler‐

skolen 
Alle 
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Juni - fortsat 
20.  kl.18.15  Aftensejlads  Kapsejlere 
27.  kl.18.15  Aftensejlads  Kapsejlere 
 

August 
15.  kl.18.15  Aftensejlads  Kapsejlere 
22.  kl.18.15  Aftensejlads  Kapsejlere 
25.  kl.10.00  Kanaløen rundt (se opslag)  Alle 
27.  kl.18.00  Bestyrelsesmøde  Bestyrelse 
29.  kl.18.15  Aftensejlads  Kapsejlere 
 

September 
03.  kl.18.00  Bestyrelsesmøde  Bestyrelse 
05.  kl.18.15  Aftensejlads  Kapsejlere 
12.  kl.18.15  Aftensejlads  Kapsejlere 
16.  kl.10.00 ‐ 14.00  Arbejdssag udendørs arealer/klubhus  Alle 

19.  kl.18.15  Aftensejlads  Kapsejlere 
22.   kl.10.00  Mandetur ‐ 22. ‐ 23. sept.  Herrer 
26.  kl.17.00  Spisning + DORTHE CUP  Kapsejlere 
29.  kl.10.00  Slagters Blå bånd  Kapsejlere 
 

Oktober 
01.  kl.18.00  Bestyrelsesmøde  Bestyrelse 
31.  kl.19.00  Standernedhaling og generalforsam‐

ling 
Alle 

 

November 
03.  kl.19.00  Afriggerfest  Alle 

19.  kl.19.00  Kalendermøde 2019  Best. + Udvalg 
 

December 
03.  Kl.18.00  Bestyrelsesmøde  Bestyrelse 

31.  kl.11.00 ‐ 13.00  Gløg og æbleskiver  Alle 

05.  kl.18.00  Bestyrelsesmøde  Bestyrelse 

05.  kl.19.00  Andespil  Alle 
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Marts 
04  10.00 ‐ 16:00  Knob, stik og splejsning.   

15  19.00  Teoriaften i klubhuset    
 

April 
05 19.00 Teoriaften i klubhuset   
14 10:00 Klargøring af Filur og Fantus  
15 10:00 Klargøring af Filur og Fantus  
21 10:00 Klargøring af Filur og Fantus  
22 10:00 Klargøring af Filur og Fantus  
Uge 17 Søsætning af Filur og Fantus (tidspunkt aftales)  
28 10:00 Rigning og klargøring af skolebådene 
29 10:00 Rigning og klargøring af skolebådene 
30 17:45 Sejlerskolen starter sejlads med skolebådene 
 

Maj 
01  17:45  Sejlerskolen sejler med skolebådene i Randers  
 

Juni 
04  Tidspunkt aftales  mandagsholdet sejler Filur til Udbyhøj . 
09  Tider tilgår.  KATTEGAT CLASSIC CUP ‐ hvis interesse. 

17  13:00—22:00  Sommertur til Uggelhuse med Sejlerskolen. 
28  Tidspunkt aftales  Torsdagsholdet sejler Filur til Randers. 

Sommerferie i ugerne 27, 28, 29, 30, 31 og 32 
 

August 
13  17:45  Sejlerskolen starter efter ferien. 
14  Tidspunkt aftales  Tirsdagsholdet sejler Filur til Udbyhøj. 
25  10:00  Kanaløen Rundt. ‐  hvis interesse. 
29  Tidspunkt aftales  Onsdagsholdet sejler Filur til Randers 
    

Kalender for Randers Sejlerskole 2018. 

 Obs. der er ingen undervisningen på helligdage, medmindre andet afta-
les med instruktøren. 

 Fantus sejler fra Randers hele sæsonen. 
 2. og 3. års elever kan benytte sejlerskolens både efter aftale med Peter 

Ilsvard og booking på hjemmesiden. 
Hilsen Bådsmænd og instruktører. 
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September 
Uge 38  Er sidste undervisningsuge. 

28  19:00  Evaluering og fællesspisning i klubhuset. 
29  10:00  Skippermøde. Afslutningssejlads, Randers – Kanaløen 

– Randers. Skolebådene deltager, hvis der er interesse 
blandt elever og instruktører. 

30  10:00  Bådene rigges af, og klargøres til optagning. 
 

Oktober 
06 10.00 
07 10:00 
       

Filur og Fantus vinterklargøres (aftales med bådsman-
den)  

Der er sejlere i klubhuset. 

Af Peter Ilsvard og Per Christensen 
 
Når Yachtflaget er sat ud, som på den-
ne dejlige efterårsdag, er det signal til 
alle medlemmer af Randers Sejlklub 
om, at der er andre sejlere i klubhu-
set. Så hvis du har tid og lyst til en 
snak om stort eller småt med andre 
klubmedlemmer, er det om at slå et 
vend omkring klubhuset. 
 
Du vil ofte se, at flaget er sat udenfor 
midt på dagen.   
Nye sejlere kan med fordel møde op 
og dele det sociale samvær og samti-
dig erhverve sig ny viden. 
Erfarne sejlere deler gerne tips og 
tricks, som kan gøre det meget nem-
mere for nye sejlere. 
Lidt henad dagen kan hyggen udvikle 
sig, så der fortælles farverige oplevel-
ser og gives endnu bedre råd ! 
 
Når sidste mand forlader klublokalet 
rulles flaget pænt sammen, tages ind 
og anbringes under den røde lanterne 
i klubhuset ! 
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8-tiden. Og jeg fik ordineret en mor-
genlur. 
 
Og næsten gang, jeg stak hovedet op 
af lugen kom Svendborg Sund – og 
modgående tung trafik – og ’klar ven-
de’ og ’klar vende’ igen! Og igen! Og 
bøjer, og sømærker og vind, der 
sprang og flere både indimellem hin-
anden og – pludselig var vi igennem 
og omme på den anden side af alting. 
Det blev en fin tur op langs Fyns øst-
side. Vi mødte Storebæltsbroen sidst 
eftermiddag og pejlede længe! mod 
Romsø. Solen begyndte at gå ned, 
trætheden meldte sig på skift og vi 
afløste hinanden for lige at få en time 
eller to på øjet inden det store slag 
skulle slås – mål-linien! Velbeskrevet 
og alligevel så utrolig vanskelig at få 
styr på. Vi var trætte, og alle de lys, 
der blinkede – og vi havde længe 
fulgtes med en konkurrent, som vi 
bare ikke ville gi’ os overfor. Pludselig 
var vi der, vi fik et trut – og det hele 
var overstået, næsten før det var be-
gyndt. Jeg var helt rundt på gulvet, 
meget træt og fuld af oplevelser, ind-
tryk og den tilstand, jeg havde været i 
de sidste døgn hang ved.  
 

Det var fedt at opleve de garvede sej-
lere, at prøve at forstå alle deres for-
klaringer om vejret, at følge med i 
strøm og vind, at trimme, trimme igen 
– at sætte spiler, at diskutere timing 
for at sætte den nyindkøbte Code Ze-
ro, at sidde et bestemt sted bare for at 
mine små 60 kg kunne ændre kræng-
ningen af båden, at spotte de andre 
både, få en fornemmelse for, at vi 
gjorde det godt uden helt at have 
overblikket – og ikke mindst at kom-
me i land og finde ud af, at vi rejste 
fra Bogense som nykårede Larsen-
mestre og havde forbedret vores sam-
lede placering med 45 pladser i for-
hold til sidste års kapsejlads. Men det 
aller, aller bedste var at være med et 
garvet crew, som tog så godt imod en 
grøn gast uden erfaring, som hele ti-
den holdt den gode tone, jokede, hyg-
gede, var tålmodige og rare, og som 
godt vidste, at piger ikke kunne stå og 
tisse ud over rælingen men havde 
brug for en spand og 2 minutter alene 
om læ i ny og næ. Og at skipper så 
oven i købet var min bror, gjorde ikke 
oplevelsen mindre – tværtimod! Tak, 
Simon og Peter og Finn for en ufor-
glemmelig tur Fyn Rundt! Jeg gør det 
gerne igen.  
 
Og får du efter at have læst dette lille 
skriv også lyst til at prøve, så besøg 
gastebørsen på Fyn Rundt’s hjemme-
side eller hør dig lidt for – der er næ-
sten altid plads til en til. God vind! 

(Fortsat fra side 15) 
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Juniorafdelingen kalenderår 2018. 

Måned Dato Tid Aktivitet 

Januar  04  18:30  Tema‐aften. 

Februar  01  18:30  Tema‐aften. 

Marts  01  18:30  Tema‐aften. 

April  04  18:30  Tema aften (onsdag). 

  22  10:00  Klargøring af joller. 

  26  17:30  Sejlads. 

  28  10:00  Standerhejsning. 

Maj  03, 10, 17, 24, 31  17:30  Sejlads. 

Juni  07, 14,  21, 28  17:30  Sejlads. 

August  16, 23, 30  17:30  Sejlads. 

  18  09:00  Havnedag. 

September  06, 13, 20, 27  17:30  Sejlads 

  30  10:00  Joller pakkes væk. 

December  06  18:30  Tema aften. 

Oktober       

November  01  18:30  Tema aften 

Juli       
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Sådan blev klubbladet opstartet. 

Af Per Christensen 
 
Du læser i Randers Sejlklubs klub-
blad, som det ser ud nu. Hvornår be-
gyndte klubben at lave klubbladet, 
hvorfor hedder det Klokkebøjen og 
hvem var egentlig initiativtagere til 
bladet. Hvordan blev det skrevet, trykt 
og fordelt i begyndelsen. Jeg satte mig 
for at finde ud af det. Jeg rettede hen-
vendelse til min forgænger hr. Aksel 
Thorsen, som var den første redaktør 
af Klokkebøjen. Han kunne berette, at 
Klokkebøjen blev klubblad i den peri-
ode, hvor Ole Kristensen var formand. 
Derfor fik jeg aftalt et interview med 
de to hædersmænd herunder - Ole 
Kristensen og Aksel Thorsen. 

Hvordan opstod ideen om at 
lave et klubblad ? 
Ole: I min formandsperiode i 
80´serne var der behov for at sende 
informationer ud til de medlemmer, 
som ikke kunne deltage i klubbens 
arrangementer. I starten gjorde vi det  
på almindeligt A4 papir, fordi vi følte 
en forpligtelse til at orientere dem, 
som af den ene eller den anden årsag 
ikke længere kunne møde op til gene-
ralforsamlinger, standerhejsninger mv. 
Orientering blev så sendt ud sammen 
med indkaldelser til disse møder. 
Aksel: Da jeg kom ind i bestyrelsen 
opstod så dialogen om at erstatte disse 
orienteringsbreve med et egentligt 
klubblad.  Med min baggrund som 

(Fortsættes på side 25) 
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TITANIC - 105 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 jomfru-
rejse til New York. 
Den 15 april 1912 
klokken 02:20 
sank skibet 2 timer 
og 40 minutter 
efter, at det havde 
ramt et isbjerg. 
 
Ved du i øvrigt 
hvilken havn, TI-
TANIC afsejlede 
fra ?  (svar s. 29) 
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Det muntre hjørne. 

En dag kom manden hjem efter at 
have været ude at fiske i familiens båd 
det meste af dagen. 
Kvinden var træt af at blive forstyrret 
af familien hele tiden, så hun tog bå-
den. 
Hun sejlede langt ud, kastede anker 
og gav sig til at læse sin bog færdig, 
medens hun nød freden ude på van-
det. Inden længe trak en båd fra fiske-
rikontrollen op langs siden af hendes 
båd. ”God dag frue”, sagde betjenten, 
”Hvad laver de helt her ude ?”. 
”Jeg læser en bog”, svarede hun 
(Hvilket bør være indlysende for selv 
en idiot—tænkte hun). ”De befinder 
dem i et område, hvor fiskeri er for-
budt”, påpegede betjenten. 
”Ja—men jeg fisker ikke, jeg læser”, 
svarede hun igen. 

”Ja—men De har jo udstyret til fiskeri 
ombord, og jeg ved jo ikke, om De 
bare går i gang med at fiske, så snart 
jeg vender ryggen til . 
Derfor må jeg bede dem om at følge 
med mig i land, for jeg bliver nødt til 
at udstede en advarsel og tilhørende 
bøde!” 
 
”Hvis De gør det, så bliver jeg nødt til 
at anklage dem for voldtægt”, gav hun 
igen. 
 
”Voldtægt”, spruttede han. ”Jeg har 
ikke engang rørt ved Dem ?” 
 
”Rigtigt” svarede kvinden, ”men De 
har jo udstyret til det, og jeg ved jo 
ikke, om De måske begynder på det, 
så snart jeg vender ryggen til !” 

Redaktøren takker for de mange gode bidrag i 2017. 
Frist for bidrag til næste nummer af Klokkebøjen er  

onsdag den 23. maj 2018, klokken 18.00. 
Fotos skal vedhæftes i den højeste opløsning, du har taget dem i.  

Send til per@perma.dk 
 

Alle læsere ønskes en Glædelig Jul og God Vind i det nye år ! 
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Dansk Sejl union, og havde desuden 
en del af vores bedste grej med -  til 
stor succes og glæde for vor egne un-
ger og mange nye unge Randers bor-
gere, som opdagede,  at Randers Sejl-
klub har en livlig junior afdeling. 
D. 9. september sejlerweekend i Kalø-
vig  
D. 23. september Randers mesterska-
bet 
D. 7. oktober både på vinterhi. 
En stor tak til Per og Bonnie, Majbrit 
og Niels og Tom for den store hjælp 
og indsats i junior klubben, samt in-
struktørerne for deres store arbejde de  
yder  med alle de nye sejlere (17 med-
lemmer).  En kanon god sæson. Tak til 
klubben og havneudvalget. 
Tak for i år og forhåbentlig et lige så 
godt 2018. 
 
Havneudvalget, Ivan Mortensen/Gert 
Petersen 
Vi har haft et spændende år, med 
masser af sjove udfordringer, 
Vi startede med at afholde skippermø-
de, som mange syntes var skide godt, 
vi vil gerne gøre det til en tradition, 
dog skal der være noget at mødes om, 
så I er alle velkommen til at komme 
med forslag til forbedringer eller æn-
dringer, som vi så kan diskutere på et 
sådan skippermøde. 
Vi opsagde vores vagtordning, da pri-
sen langt overskyggede effekten. 
Vi har afholdt arbejdsdage, som var 
rigtig effektive og hyggelige, tak til 
alle som gav en hånd, også tak for alle 
kagerne og servicen med kaffe fra alle 
dem som ikke kunne svinge hamme-
ren. 
Som noget nyt afholdte vi Sct. Hans. 

Festen havde meget stor tilslutning, så 
vi forventer at gentage succesen i 
2018. 
Noget som ikke gik så godt var, at vi 
havde et ønske om at alle pladshaver-
ne skulle melde tilbage inden 15.maj 
om de kom i vandet eller ej, dette har 
betydet at vi i år har haft pladser som 
kunne lejes ud, men som har stået 
tomme, det er for dårligt da pengene 
for disse pladser er vigtige for havnen. 
Kommende tiltag: 
Der vil blive lavet bedre skiltning på 
havnen til gavn for vores gæster. 
Autocamperne giver en stor indtægt. 
Campere vil få fortrinsret til pladserne 
langs vandet ved sejlklubben, dette 
betyder for os medlemmer, at vi ikke 
må parkere på de pladser der er forbe-
holdt disse Campere. 
Vi forventer Kommunen går med til at 
lave kode lås på vores gæstetoiletter, 
da vi står og skal investere i nye nøg-
lekort, disse er ret dyre (30 kr. pr. stk. 
ved minimum 1000 kort) 
Jeg har lige ledes kontaktet kommu-
nen om videoovervågning af havne 
fronten, da vi er begyndt at får flere 
unge mennesker på havnen, som des-
værre ikke kun hygger, fare for at dis-
se falder i vandet og kommer til ska-
de, vil vi gerne undgå � 
Vores egen lille Facebook vagt ord-
ning. Sidste år var lille Svend Pufkas, 
foregangsmand for at skrive på vores 
facebookside, når han havde været 
forbi havnen – alt ok eller hvis der er 
observeret noget. 
Til sidst har vi åbenbart nogen, som 
har glemt at tage indhaler linerne ind, 
disse skal fjernes inden 1.dec,  
Til sidst vil jeg benytte lejligheden til 

25

Randers Sejlklub

klubblad.  Med min baggrund som 
typograf kunne jeg i høj grad bidrage 
med viden. Jeg havde tidligere været i 
en forening, hvor vi havde et klub-
blad. Randers Sejlklub økonomi rakte 
dog ikke til professionelt tryk, så det 
var ”klippe-klistre”. Jeg kontaktede de 
sejlerpiger, som havde adgang til en 
skrivemaskine. De skrev og leverede 
så tekster i mange forskellige bogstav-
typer. Billeder fik jeg ligeledes på fo-
topapir. Lige fra starten lavede jeg det 
på A4, falset, som svarer til A5. 
Der var jo en del at koordinere, når 
A4 siderne skulle skrives på vandret 
og der skulle aftales, hvor der skulle 
være plads til et billede. 
Senere fik jeg så en computer, og så 
blev det med opsætningen måske 
nemmere, men så var det jo kun mig 
selv, som arbejdede med opsætning af 
tekster og billeder. 
 
Hvad var bestyrelsens ønske 
om indhold i Klokkebøjen ? 
 
Aksel: Overordnet var det at formidle 
relevante informationer til medlem-
merne i klubben. 
 
Ole: Husk på at i dag er vi vel små 
300 medlemmer i klubben, og det er 
måske de 60-80 du ser hernede i for-
skellige sammenhænge. Resten er der 
bare, og dem skal vi som tidligere 
nævnt også informere. Det er vigtigt at 
vi kommer så langt ud med vore bud-
skaber, så vi kan skabe interesse for 
klubben og få nye medlemmer til at 
videreføre det vi har nu og videreud-
vikle klubben til et attraktivt sted at  

være medlem. 
Vi skal sørge for at være en del af lo-
kalsamfundet. Det har vi altid lagt stor 
vægt på. 
Hvis du går op i byen og spørger folk 
om, hvor er sejlerlauget, hvor er Ran-
ders Motorbådsklub, så er det kun få, 
der ved det. Der imod ved flere godt, 
hvor Randers Sejlklub ligger. Det skyl-
des blandt andet vores restaurant., 
vore arrangementer i f. m. lysregatta, 
havnedag osv. 
Det handler om at ”markedsføre” Ran-
ders Sejlklub ad flere kanaler/flere 
medier; herunder blandt andet ved at 
fordele Klokkebøjen  til medlemmer 
og interessenter. Vi har fine relationer 
til havnekontoret, marineforeningen , 
stadsbiblioteket, Randers Kommune 
osv. 
 
Hvorfor hedder klubbladet 
”Klokkebøjen” ? 
 
Ole: Det var jo oplagt. Dels har vi jo 
en sang, som hedder sådan og dels er 
en Klokkebøje jo en genstand, som 
signalerer til sejlerne. 
Formålet med klubbladet er jo at sen-
de signaler ud til sejlerne, så de kan 
træffe rigtige beslutninger og mødes 
om de fælles interesser. 
Man kan se et billede af Klokkebøjen 
på forsiden af klubbladet. Den tidlige-
re anduvningsbøje til Randers fjord 
havde en klokke øverst, som med bøl-
gernes hjælp  ringede. Når så vi kom 
sejlende ude på havet ind mod Ran-
ders fjord i nedsat sigtbarhed, så kun-
ne man fra en sejlbåd høre Klokkebø-
jen.  Så med datidens teknologi var 

(Fortsat fra side 22) 

(Fortsættes på side 27) 
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Af Peter Ilsvard 
 
Fredag den 29. september var der af-
slutning af sæsonen i Randers Sejler-
skole. Mange elever, både førsteårs- 
og andetårselever, bådsmænd og in-
struktører deltog i dette arrangement i 
klubhuset, som startede med spisning. 
Vi fik Mikes berømte skippergryde, og 
efter spisning og megen hyggelig 
snak, blev det tid for overrækkelse af 
diplomer til de 12 elever, der havde 
gennemført Sejlerskolens 2-årige un-
dervisningsforløb. Asbjørn, Bo, Brian, 
Claus, Jens Henrik, Lars, Lasse, Lis-
beth, Michael K, Michael L, Therese 
og Tine kan nu alle sige, at de har 
gennemført kurset, og har lært de 
grundlæggende principper i forbindel-
se med vedligehold, klargøring, søsæt-
ning og sejlads i en sejlbåd. Stort til-

lykke til jer alle. Der var også over-
rækkelse af vingaver til instruktører og 
bådsmænd. Tak for jeres indsats i Sej-
lerskolen. Uden jer var der ingen Sej-
lerskole. Aftenen sluttede med mere 
snak om sejlads, og udfyldelse af et 
evalueringsskema, som skal bruges i 
planlægningen af sæson 2018. De 
førsteårselever, der vil tage andet år i 
Sejlerskolen, havde mulighed for at 
melde sig til, og med dem der er på 
ventelisten, ser det allerede nu ud til, 
at vi også får fuld bemanding i 2018, 
det vil sige 28 elever! Eneste minus er, 
at Sejlerskolen på nuværende tids-
punkt står og mangler 2 instruktører 
og en bådsmand! Så har du lyst til at 
deltage i et spændende projekt, og 
kan bruge en aften – cirka 3 timer, 
hver anden uge, kan du rette henven-
delse til Sejlerskolen.  

Randers Sejlerskole. 
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Kapsejladsudvalget: 
Der er gode onsdagssejladser, og der 
er også afholdt ”Slagters blå bånd” 
 Vi synes at Niels og Simon løfter op-
gaven rigtig flot. 
 
Klubhuset: 
Flemming Christiansen tog jo 2017 
med, sammen med Kurt Andreasen, 
men nu holder Flemming Christian-
sen, så Kurt Andreasen må fremover 
klare det selv.  
 
Restaurant: 
Det går godt for Mike og Dorthe, og 
de har sat en fin glasafskærmning om-
kring terrassen. 
 
Aktivitetsudvalget: 
Vi mangler stadig at få Aktivitetsudval-
get besat. 
Det har i år fungeret ved at nogle lave-
de enkelte opgaver, og det er rigtig 
fint, 
 
Og vi vil benytte lejligheden til at tak-
ke de som har lavet et godt arbejde 
for klubben.  
Mad til søs : Keld Dalmose 
Knob, stik og splejsninger: Mogens 
Exner 
Kvindetur: Therese Munkendi og Lise 
Johanneson 
Mandetur: Keld Dalmose 
Andespil: Jørgen Hornemann og Flem-
ming Christiansen. 
En meget stor tak til dem. 
 
Dødsfald: Vi har i år desværre mistet 
3 medlemmer. 
Børge Nielsen:  

Et mangeårigt medlem, som havde 
båden Cher, Børge var altid et glad og 
positivt menneske, men blev desværre 
ramt af demens de sidste år. 
Børge blev 85 år gammel. 
 
Per Gaardsøe: Mangeårigt medlem af 
RSK, Hans store interesse var fodbold, 
hvor han fremviste stort talent.  Per 
var selvfølgelig også ivrig sejler, og 
havde båden ”Dig og Mig”.  
Per blev 74 år gammel 
    
Svend B Nielsen: Svend er også kendt 
under navnet ” Ballad Svend”, med 
Båden Giggi. 
Han har i mange år været et meget 
aktivt medlem. Undervist på Sejler-
skolen, medlem af  bestyrelsen , dom-
mer ved kapsejlads, og  altid interes-
seret i hvad der forgik i Randers sejl-
klub. 
Svend blev 76 år gammel    
 
Vi rejser os og holder 1 minuts stilhed 
til minde for de 3 mistede medlem-
mer.                        
 
Bestyrelsens beretning blev godkendt 
med applaus. 
 
3. Beretning fra udvalgene. 
Randers Sejlerskole, Peter Ilsvard. 
Sejlerskolen har haft en forrygende 
sæson. Planlægningen startede i janu-
ar, og efter et besøg hos Ivan Hammer 
og hans duelighedselever, kunne vi 
melde fuldt hus, nemlig 29 tilmeldte 
elever. Heldigvis var der også stor 
opbakning fra de frivillige instruktører, 
i alt 16 mand plus et par afløsere, og 
efter mange overvejelser fik Simon 
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“Der er ikke noget der er så 
galt, at det ikke er godt for 
noget” 
Umiddelbart før afriggerfesten var der 
indbrud i vores klubhus. Tyvene var 
kommet ind gennem vinduet til toilet-
tet. Herefter var døren til kontoret 
slået ind, og skabene på kontoret var 
også brudt op. Her havde tyvene for-
synet sig med nøglekort til terrassedø-
ren og nøgler til Kistebænk og kontor. 
Her er det så, den gamle danske tale-
måde, “Der er ikke noget der er så 
galt, at det ikke er godt for noget” 
kommer i brug. Det blev nemlig be-
sluttet, at man ville benytte lejlighe-
den til at registrere alle indehavere af 
nøgler og nøglekort. Det betød et par 
dages arbejde for Ole Uglsøe og Bør-
ge Kristensen. Børge sørgede for om-
kodning og registrering af de gamle 
nøglekort, mens Ole holdt styr på 
nøglerne. Fik du ikke omkodet dit 
kort? Fortvivl ikke – Børge vil være at 
finde i klubhuset den 31. december, 
når der er gløgg og æbleskiver. Børge 
har kodeapparatet med, så du kan få 
omkodet og registreret dit nøglekort. 

Børge Kristensen koder og registrerer 
nøglekort for Jørgen Skjødt-Nielsen. 
 

det en god hjælp for en skonnert eller 
en galease med en sådan signalgiver. 
Vandet bærer lyden ganske godt, og 
så er man i stand til at høre den fra 
ikke-motoriserede skibe. 
Anduvningsbøjen/klokkebøjen ved 
indsejlingen til Randers fjord blev 
først udskiftet af en lysbøje i perioden 
1970érne eller i begyndelsen af 
1980érne. 
Så navnet Klokkebøjen er valgt fordi, 
at klubbladet er en signalgiver til sej-
lerne. 
 
I fik startet Klokkebøjen–
hvad er jeres ønske for den 
fremover ? 
Aksel: At den videreføres fordi der 
stadigt er et behov for et trykt medie, 
som godt kan suppleres med andre 
medier. Husk på at det, vi skriver i 
Klokkebøjen i dag, er vidnesbyrd om 
det, der foregår i klubben.  
Vi har i forvejen en velbeskrevet klub-
historie, og Klokkebøjen er hovedkil-
den til Randers Sejlklubs Historiske 
protokol. Den historiske protokol er et 
unikt stykke håndværk, der opbevares  
i Stadsarkivet i Randers for Randers 
Sejlklub. En kaligraferet gengivelse af 
Randers Sejlklubs historie prydet med 
klubmæssige og maritime vignetter. 
Ingeniør Knud G. Holleufer udarbej-
dede dette værk til sejlklubbens 75 
års jubilæum i 1952. Siden har blandt 
andet Ole og jeg været betroet opga-
ven med  en tekstmæssig fortsættelse, 
og senest i 2013 blev protokollen 
a’jourført med teknisk hjælp fra bog-
trykker Lars Gardum Andersen m.fl.  
 / Slut 

(Fortsat fra side 25) 
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Af Peter Ilsvard. 
Randers Sejlklub var repræsenteret 
med to SejlSikkert ambassadører ved 
SejlSikkert ambassadørernes juletræf i 
Vejle i november. Ronnie og Peter tog 
turen i det skønne efterårsvejr, og fik 
en dejlig dag sammen med ambassa-
dører fra hele landet. Mødet foregik i 
Sejlklubben Neptuns lokaler på hav-
nefronten i en flot ny lystbådehavn. 

Først var der orientering om SejlSik-
kert indsatsen i 2017.  
Derefter lærte vi noget om, hvordan 
man som ambassadør kan påvirke 
andre uden at bruge store ord eller 
med løftet pegefinger! Her var der 
især tænkt på de fem sejlråd: 1. Lær at 

sejle – 2. Hold dit grej i orden – 3. 
Planlæg din tur – 4. Hav en livline til 
land – 5. Brug vesten. Efter fælles eva-
luering og en lille pause, var der fore-
drag om ”Maritim førstehjælp – et 
spørgsmål om liv og død” ved Bene-
dict Kjærgaard, udrykningslæge på 
redningshelikopteren fra Ålborg. Et 
virkeligt spændende foredrag om, 
hvor mange forskelligartede opgaver 
en redningshelikopter kan blive kaldt 
ud til.  
Herefter var der let frokost og mulig-
hed for en lille snak med andre sejlere 
og også en hurtig runde på havnen. Vi 
var så heldige at være i gruppe med 
sejlere fra blandt andet Hobro og Mar-
selisborg, som også var engagerede i 
deres Sejlerskoler, så den problematik 
blev også vendt! Efter pausen var der 
oplæg om emojis, hashtags og selfies, 
og om hvordan digitale medier som 
hjemmesider og facebook kan bruges 
til gavn for sejlklubberne. 
Som afslutning var der SejlSikkert-
julebanko med kaffe og kage. En helt 
igennem lærerig og hyggelig dag for 
de to ambassadører. 

Sejlsikkert Juletræf. 
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Andespil i klublokalet 06. december 2017 

Svar på 
spørgsmålet
på side 23 

Kirsten og Jørgen Laursen var blandt de heldige og havde de helt store julesmil 
på, da Randers Sejlklub afholdt andespil i klublokalet. De vandt både en AND 
og  en AND-drik. En pose kaffe som sidegevinst udgjorde det for AND-drikken. 
Kurt Andreasen, som nu står på klubhuset, havde tilrettelagt og fik gennemført 
andespillet på bedste vis og i et tempo, så alle deltagere kunne være med. 
Midtvejs var der halvleg, hvor deltagerne kunne nyde kaffe, øl eller vand samt 
en fantastisk hjemmebagt kage. Stor tak/ros for et hyggeligt arrangement !  
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Vindere af Fotokonkurrence 2017. 

Nr. 1 

”FILUR på kryds” 

Therese Mukendi 

Nr. 2 

”Fra sejl til damp” 

Børge Kristensen 

Nr. 3 

”Aften stemning fra 
bænken”

Keld Dalmose 
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Sponsorer 

Garmins fortræffeligheder. ”Hva’ med 
søkort, har du ikke sådan nogen?”  
”Næ”, sagde jeg, ”der er jo kortplotte-
ren!” ”Nå, hva’ så hvis strømmen 
ryger?”, fortsatte han ufortrødent. 
”Jeg har da to batterier!”, svarede jeg 
kækt. ”Nå, men hva’ så hvis kortplot-
teren går i stykker?” Jo, ja, øhh, der 
var vist et hul i osten... Så da vi skul-
le på sommerferie, som skulle gå til 
Limfjorden, havde jeg fundet et gam-
melt kort frem, der dækkede det 
nordlige Kattegat og Limfjorden. 
Desværre var vinden lige imod os, 
hvis vi skulle nord på, da vi kom ud 
af fjorden. Omstillingsparat som jeg 
er, valgte jeg så bare, at vi sejlede 
syd over! (Så kunne sønnerne også 
prøve slusen i Øer.) Da vi så lå der, 
kom jeg i tanke om de manglende 

søkort. Havde jo ligesom ikke kort 
over det farvand, vi nu sejlede i. Men 
det var hurtigt løst. Hentede en turist 
brochure med et landkort på i kio-
sken og tegnede de steder på ude i 
vandet, jeg helst skulle undgå. Da-
gen efter endte vi på Tunø. Oppe 
hos købmanden opdagede jeg til min 
store glæde, de solgte servietter: 
10stk. med søkort på. Og så for kun 
18 kr. – det var næsten for godt til at 
være sandt. Eneste ulempe var, at 
alle mulige ville åbne pakken og bru-
ge mine nye søkort. Så jeg beslutte-
de mig for at købe et nyt sæt, af de 
helt tip-top nye nogen, da vi kom 
hjem fra ferien. Har så senere taget 
duelighedsbevis – og ved den lejlig-
hed også fundet yderligere et par 
huller i osten… 
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Andespil i klublokalet 06. december 2017 

Svar på 
spørgsmålet
på side 23 

Kirsten og Jørgen Laursen var blandt de heldige og havde de helt store julesmil 
på, da Randers Sejlklub afholdt andespil i klublokalet. De vandt både en AND 
og  en AND-drik. En pose kaffe som sidegevinst udgjorde det for AND-drikken. 
Kurt Andreasen, som nu står på klubhuset, havde tilrettelagt og fik gennemført 
andespillet på bedste vis og i et tempo, så alle deltagere kunne være med. 
Midtvejs var der halvleg, hvor deltagerne kunne nyde kaffe, øl eller vand samt 
en fantastisk hjemmebagt kage. Stor tak/ros for et hyggeligt arrangement !  
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2028 3472 
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Kasserer 
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Sekretær 
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Materielindkøb 
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