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Klubadresse

Toldbodgade 14, 8930 Randers NØ 

www.randerssejlklub.dk

Klubhus

Kurt Andreasen 4017 2543

E-mail: kurtandreasen007@gmail.com

Restaurant Sejlklubben

Mike Pabst 3142 5155 

www.restaurantsejlklubben.dk

BESTYRELSE

Formand

Peter Kjær 4017 4737

E-mail: pkj@cempas.dk

Kasserer

Marianne Kristensen 2028 3472

E-mail: mk@anatur.dk

Sekretær

Per Herlevsen 5198 0061

E-mail: perherlevsen@gmail.com

Projektansvarlig

Per Esrup 2937 1654

E-mail:per.esrup@gmail.com

Tine Bræmer-Jensen 4126 6512

E-mail: tine@br-j.dk

Suppleanter til bestyrelse:

Finn Svendsen 

Kosta Klasnic

AKTIVITETER PÅ VANDET

Sejlerskolen

Tine Bræmer-Jensen 4126 6512

E-mail: tine@br-j.dk

Kapsejlads.

Lasse Sartou 6018 5079

Mail: lassesartou@gmail.com

Dommer: P.t. ingen. Vi søger en eller to 

nye dommere til kapsejlads. Kontakt Lasse, 

hvis du vil hjælpe.

Juniorafdelingen

Koordinator:

Tom Mark 2323 3918

E-mail: Tmjensen66@gmail.com

Instruktører:

Frederik Mørup 4240 2044

Lucas Olesen 2082 8335

Forældregruppe:

Maj-Brit Olesen 2834 1781

E-mail: majbrittolesen@me.com

Bonnie og Per Mørup 2236 1510

per.bonnie@mail.dk

Randers Sejlklub Stand Up Paddle skole.

SUP Moms & Youngsters E-mail: 

per.bonnie@mail.dk 

malenehsorensen@gmail.com 

winnieherlevsen@gmail.com

Kontakt til Randers Sejlklub
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UDVALG

Havneudvalg

Ivan Mortensen 4265 8969

E- mail: havneudvalg.rds@gmail.com

Carsten Birch, 2390 2399

E-mail: bogholderi.havneudvalg.rds@ 

gmail.com

Projektudvalg

Tager sig af vedligehold af klubbens 

bygninger og arealer.

Per Esrup

(se bestyrelse for kontaktoplysninger)

Medieudvalg

Hjemmeside og Klubblad:

Per Christensen 6165 9386

E-mail: per@perma.dk

Redaktørgruppen:

Gruppen søger frivillige, som vil levere stof 

til Sejlklubbens klubblad «Klokkebøjen» og 

til hjemmesiden.

Layout: Per Christensen

Tryk: BUCHS AS

Forsidefoto: Drabeligt ser det ud, når 
kapsejlerne krydser ud ad fjorden. 
Taget ud for Dronningborg af Niels 
Blumensaat. Niels er også ivrig fugle-
, dyre- og action- fotoentusiast og en 
særdeles dygtig fotograf.

Bagsidefoto: Pinsehygge på værftet.
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Lørdag den 24. april smilede foråret 
endelig til os. I sidste øjeblik blev corona-
restriktionerne lempet, så vi kunne afholde 
standerhejsning, selvom det desværre 
måtte ske uden standersangen. Den gode 
stemning ved den efterfølgende 
morgenkaffe på Restaurant Sejlklubbens 
terrasse viste, at mange har savnet det gode 
samvær efter en lang og meget stille vinter.
Den 6. maj havde vi forventet, at klubhuset 
kunne åbnes igen. Det blev imidlertid 
forsinket, og vi må nok indstille os på, at vi 
en tid endnu må leve med varierende 
corona-restriktioner. Vi skal dog huske at 
glæde os over, at der i realiteten ikke rigtig 
er noget, der begrænser vores aktiviteter 
udendørs. Vi har vand hele vejen rundt om 
vores land, og vi kan sejle, næsten som vi 
vil – uanset at der er corona i verden. 
Standerhejsningen er signal om, at den nye 
sæson ligger foran os. De fleste både er 
efterhånden kommet i vandet, og vores 
snart 144 år gamle sejlklub står rigtig 
stærkt. Vi har næsten 300 medlemmer, der 

glæder sig til den nye sæson – og vi har en 
god og sund økonomi. Vores aktiviteter i 
sejlerskolen, junior sejlerskolen og SUP er i 
fuld gang, og vi skal alle nyde gensynet, 
hjælpsomheden og den gode stemning på 
havnen.
Den opdaterede klubkalender findes her i 
bladet, og den er fyldt med aktiviteter for 
hele sæsonen. Vi håber også, at det efter 
sommerferien vil være muligt at holde en 
ordentlig fest – det trænger vi alle til. Lad 
os høre fra jer, hvis I har lyst til at deltage i 
festudvalget.
Tak til alle jer, der bakker op om Randers 
Sejlklub! Det er jer, der gør vores klub til et 
godt sted at være, og som sørger for, at vi 
kan leve op til vores mission om at fremme 
sejlsporten og det gode kammeratlige 
sammenhold. 

Bestyrelsen i Randers Sejlklub ønsker god 
vind til jer alle! 

Så blev det alligevel forår.

Peter Kjær
formand
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Af Pernille Langbak Sartou.
Så er vi igang igen på fulde drøn i Stand 
Up Paddle (SUP) afdelingen. Det har 
været en rolig vinter, med ganske lidt 
aktivitet på vandet – men trods corona 
og en rolig vinter er vi nu en SUP 
afdeling med 70 medlemmer.
I takt med at det gode vejr ankommer, vil 
I se flere og flere boards på vandet. 
Vi har i år arrangeret en klubaften for alle 
SUPér hver tirsdag, hvor vi sammen 
tager afsted ud og nyder fjorden. Der har 
indtil nu været rigtig fin tilslutning og vi 
forventer flere når vejret bliver endnu 
varmere. 
Turene er med meget forskellige 
længder, hvilket afhænger af den 
generelle lyst på aften og selvfølgelig 
vind og vejr. 

Igen i år har vi valgt at tilbyde 
Youngsters, som er et SUP hold for de 

helt unge mennesker fra 12-15 år hver 
torsdag. 

Igen i år er der mulighed for at komme 
på Introhold, dog primært i Maj og lidt i 
Juni. Her har vi som noget helt nye fået 
et online booking system, så det er nemt 
for folk at tilmelde sig og samtidig bliver 
der betalt med det samme. 

SUP afdelingen er det seneste år vokset 
og har nu 20 boards til rådighed til vores 
medlemmer. Der er boards til alle aldre 
og vægtklasser. Derudover er vi nu 13 
instruktører, som skiftes til at være aktiv 
med medlemmerne og afvikle 
klubaftener. 

Vi i SUP afdelingen glæder os til en 
fantastisk sæson med god aktivitet på 
fjorden sammen med jer alle sammen. 

Stand-Up-Paddle (SUP).
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Yachtflag

Medlemmer af Randers Sejlklub 
er pligtig til at føre klubstander 
samt YF flag med 1 stjerne.

Klubstander kan købes hos Kurt 
Andreasen i klublokalet.
Flaget kan ligeledes købes der, så 
længe lager haves, ellers hos 
Klauber Flag (www.klauber-
flag.dk)

Standeren og Yachtflag kan købes 
i klublokalet i forbindelse med 
kapsejladserne onsdag aften.

Adgang til klublokalet
Døren er forsynet med en 
adgangskodelås.
Gæstesejlere får koden, når de 
køber billet.
Koden fås hos bestyrelsen eller 
hos Kurt Andreasen. 
Tlf.: 4017 2543

Du kan frivilligt vælge at modtage 
nyheder fra Randers Sejlklub, når 
der sker noget på vores 
hjemmeside. For at abonnere på 
nyheder fra Randers Sejlklub skal 
du udfylde en mini-blanket med dit 
navn og den email adresse, du 
ønsker at benytte. Så vil du 
modtage en mail, når der er 
nyheder.
Blanketten er vist herunder, og du 
finder den nederst på hjemmesiden. 
(Rul/scroll helt ned)

TAK - til Børge 
Kristensen, som 
har hængt vores 
hjertestarter op. 
Det er en 
sikkerhed som vi 
aldrig håber bliver 
brugt. 
Venlig hilsen 
Havneudvalget.
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JUNI Aktivitet Deltagere

1 SUP klubaften kl. 18. SUP

2 Onsdagskapsejlads KA

3 Junior Sejleraften JU

3 SUP Youngsters 16.30-17.30 SUP

7 Bestyrelsesmøde kl. 18-21 Bestyr.

8 SUP klubaften kl. 18. SUP

9 Onsdagskapsejlads KA

10 Junior Sejleraften JU

10 SUP Youngsters 16.30-17.30 SUP

15 SUP klubaften kl. 18. SUP

16 Onsdagskapsejlads KA

17 Junior Sejleraften JU

17 SUP Youngsters 16.30-17.30 SUP

22 SUP klubaften kl. 18. SUP

23 Onsdagskapsejlads KA

24 Junior Sejleraften JU

24 SUP Youngsters 16.30-17.30 SUP

29 SUP klubaften kl. 18. SUP

30 Onsdagskapsejlads KA

JULI Ingen klubaktiviteter planlagt.

AUGUST

3 SUP klubaften kl. 18. SUP

4 Onsdagskapsejlads KA

5 SUP Youngsters 16.30-17.30 SUP

9 Gen-opstart Sejlerskolen SE

10 SUP klubaften kl. 18. SUP

11 Onsdagskapsejlads SE

12 Junior Sejleraften KA

12 SUP Youngsters 16.30-17.30 SUP

16 Bestyrelsesmøde kl. 18-21 Bestyr.
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Vi har holdt afstand længe. Vi har passet 
på, sprittet af og aflyst alt social aktivitet i 
klubregi. Men nu er der håb forude. 
 
I bestyrelsen har vi sådan lyst til at holde 
en kæmpe fest. Vi længes efter vores 
sejlerkammerater, de gode historier en øl 
og god musik under sommerhimlen. Vi 
længes efter at mødes på tværs af sejler, 
SUP, jolle og sejlerskole. Vi længes efter 
at føle os, som den store klub, vi faktisk 
er med et fællesskab om at nyde livet på 
vandet. Vi vil høre historier om odderen, 
hvem der har mest temperament til 
kapsejlads, hvem der er den største 
vandhund på jollerne, stille morgener på 
SUP og høre om alle dem fra 
sejlerskolen, som har købt båd eller har 
planer om det. Vi vil høre de "gamle" 
sejleres røverhistorier.

 
Men ingen fest uden festudvalg. For at 
lande den skønne fest, vi alle drømmer 
om, skal vi bruge festlige hoveder. Vi 
tænker august. Vi har lidt på 
kistebunden. Men vi skal bruge dig. Dig 
som kan sætte en god fest sammen. Dig 
som kan få gode ideer og planlægge. Dig 
som kan skrue op for kreativiteten og 
musikken og få os alle til at sejle op af 
åen. Uden dig ingen fest. Så har du lyst 
til at investere i din klub og i en god 
aften, så giv lyd. Vi glæder os til at høre 
fra dig. Gerne hurtigst muligt. 
 

Med forventningsfulde hilsner
Bestyrelsen

Efterlysning: FESTUDVALG til fest i RSK.

AUGUST fortsat

17 SUP klubaften kl. 18. SUP

18 Onsdagskapsejlads KA

19 Junior Sejleraften JU

19 SUP Youngsters 16.30-17.30 SUP

21 HAVNENS DAG RSK

24 SUP klubaften kl. 18. SUP

25 Onsdagskapsejlads KA

26 Junior Sejleraften JU

26 SUP Youngsters 16.30-17.30 SUP

27-29 Junior Sejlerweekend JU

31 SUP klubaften kl. 18. SUP

forsættes side 9
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Benyttelse af klubhuset.

Efter flere perioder med varierende niveauer af Coronarestriktioner ser det omsider ud til, at 
klubhuset kan benyttes til vores planlagte aktiviteter. Bestyrelsen vil fortsat sørge for 
opdaterede vilkår for brug af klubhuset. Disse vil være at finde på hjemmesiden og som 
opslag i klubhuset. 
Det henstilles til alle medlemmer at fortsætte med god hygiejne og sund fornuft.

SEPTEMBER

1 Onsdagskapsejlads KA

2 Junior Sejleraften JU

2 SUP Youngsters 16.30-17.30 SUP

5 Søndags kapsejlads. KA

6 Bestyrelsesmøde kl. 18-21 Bestyr.

7 SUP klubaften kl. 18. SUP

8 Onsdagskapsejlads KA

9 Junior Sejleraften JU

9 SUP Youngsters 16.30-17.30 SUP

11 Randers Mesterskaber JU

14 SUP klubaften kl. 18. SUP

15 RSK GENERALFORSAMLING Alle

15 Onsdagskapsejlads KA

16 Junior Sejleraften JU

16 SUP Youngsters 16.30-17.30 SUP

18-19 Mandetur Herrer

21 SUP klubaften kl. 18. SUP

22 Onsdagskapsejlads KA

23 Junior Sejleraften JU

23 SUP Youngsters 16.30-17.30 SUP

24 Afslutning Senior Sejlerskolen SE

28 SUP klubaften kl. 18. SUP

29 Onsdagskapsejlads DORTE CUP KA

30 Junior Sejleraften JU

30 SUP Youngsters 16.30-17.30 SUP
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OKTOBER

2 Slagters BLÅ BÅND KA

Afrigning skolebåde SE

3 Afrigning skolebåde SE

4 Bestyrelsesmøde kl. 18-21 Bestyr.

7 Junior Sejleraften JU

9 Vinterklargøring skolebåde SE

10 Vinterklargøring skolebåde SE

14 Jollenedpakning JU

17 Arbejdsdag. RSK

30 Standernedhaling. RSK

NOVEMBER

1 Bestyrelsesmøde kl. 18-21 Bestyr.

3 Kalendermøde 2022, kl. 19. Bestyr./Udvalg

6 Afriggerfest RSK

22 Møde i Medieudvalget Medieudvalget

DECEMBER

1 Andespil. RSK/AK

2 Junior Julehygge JU

6 Bestyrelsesmøde kl. 18-21 Bestyr.

31 Gløgg & Æbleskiver Alle

Redaktøren takker for alle tilsendte bidrag.

Frist for bidrag til næste Klokkebøje er
16 November 2021, kl. 18:00

Fotos skal vedhæftes i den højeste opløsning, du har taget dem 
i. Du må ikke lade din telefon vælge en mindre opløsning end 

den originale.
Send bidrag til per@perma.dk
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Klargøring i JUNIOR sejlerskolen
Tekst: Per Christensen / Fotos: Niels Nielsen
Efter en lang vinter kunne Juniorerne endelig gå i gang med klargøring af bådene den 25. 
april 2021. Alt tyder på, at 2021 bliver en mere normal sæson end 2020 var. Juniorerne 
drømmer nu om en varm og god sæson 2021, og det ønsker vi dem. Med en god indsats 
gennem sæsonen kulminerer oplevelserne blandt andet, når der er Junior  sejlerweekend i 
August, og når der er Randers Mesterskaber i September (se kalenderen). 
God vind til juniorerne og forældregruppen.
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Sejlerskolen - opstart 2021.

Af Tine Bræmer-Jensen

Foråret er på mange måder en dejlig tid. 
For sejlerskolen betyder det nye elever, 
gensyn med kendte ansigter og store 
forventninger. Vi er - igen i år - 
begunstiget med de skønneste elever. 
Stemningen var høj under udpakning og 
klargøring af Hedvig og Fantus. Der blev 
pudset og malet med stort engagement, 
og vi, som husker sidste års lock down 
klargøring, var taknemmelige over, at vi i 
år kunne samles normalt.

Igen i år en fin søsætning med 
vognmand Ødum. Vores trofaste sponsor 
fik med sikker hånd søsat begge både. 
Det er altid en særlig fornemmelse, når 
kølen rammer vandoverfladen, og 
sæsonens sejlereventyr ligger lige der 
foran os.

Mange har fået øje på friheden på 
vandet. Aldrig har sejlerskolen oplevet så 
stor efterspørgsel som i år. Vi kunne 
melde om fyldt hold allerede ved årets 
begyndelse. Og vi har pt en venteliste så 
lang til næste sæson. Det kan vi godt 
forstå. Det er svært at være i dårligt 
humør, når man stiger ombord og 
pludselig kun skal forholde sig til vind, 
vejr og sejlerkammerater. 

Vi har i år 16 instruktører i 
sejlerskolefamilien. Rigtig mange 
fortsætter år efter år. Det er vi glade for. 
Med fuld sejlerskole (28 elever) har vi 
også fået en del nye instruktører i år. 
Varmt velkommen til Niels Nielsen, 
Lasse Sartou, Ronnie Siegumfeldt og 
Jens-Henrik Jensen. Alle kendte folk i 
klubben, som vi nu er så heldige at have 
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glæde af.  Vi må ikke glemme, at 
sejlerskolen kun eksisterer, fordi rigtig 
mange frivillige investerer både timer og 
engagement i den. Vi kører stadig på 
halv kraft med bådsmænd. Martin 
Kondrup lægger mange kræfter i 
praktikken omkring skolebådene, men vi 
vil rigtig gerne have en makker til ham. 
Så står du og har lyst til at blive en del af 
vores skønne team, så hold dig endelig 
ikke tilbage. Tag fat i mig, Peter Ilsvard 
eller Martin Kondrup, hvis du vil vide 
mere.

På vegne af sejlerskolen ønskes alle en 
skøn sejlersæson med dette kinesiske 
ordsprog: 

«Det er ikke vinden, der styrer din 
sejlads, men måden hvorpå du sætter 
dine sejl.»

Vi ses på vandet.
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SPONSORER

Støt vores sponsorer.
Har du ønske om at få dit firma repræsenteret 

på vores sponsortavle
så kontakt Marianne Kristensen,

tlf.: 2028 3472
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Afsender:
Randers Sejlklub
Toldbodgade 14
8930 Randers NØ B

Pinsehygge på værftet.


