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INFORMATION - BOGENSE SEJLKLUB 
 

BESTYRELSE: 

Formand:   Poul Erik Nielsen, Stavangerparken 8, 5400 Bogense 

   Tlf.: 40162372 - mail: p.e@nielsen.mail.dk  

 

Næstformand:  Rune la Cour Dyrvig, Odensevej 85, 5400 Bogense,  

   Tlf.: 20338277, mail: rune.dyrvig@gmail.com 

           

Sekretær:  Arne Bak, Østergade 26, 5400 Bogense. 

   Tlf.: 21699131 

 

Kasserer:  Inga Skælbæk, Assensvej 30, 5492 Vissenbjerg 

   tlf.: 64673419, mob.:  5180 2009- mail: poulinga@ibred.dk 

 

Sejladsudvalg:    Ulrik Meyer Nielsen, Rugbjergvej 61,  

   5400 Bogense Tlf.: 40923339 - mail: ulrikmeyer@live.dk 

 

Aktivitetsudvalg:  Birger Gommesen, Norupvej 100, 5450 Otterup 

   Tlf. 29253941– mail: Birger.Gommesen@skolekom.dk 

 

Sejlerskole &  Jørn Brolund Ulriksen, Lillebro 31, 5450 Otterup,   

Senior/yngling:  Tlf.: 29262736 - mail:lillebrolund@mail.dk 

 

PalbyFynCup:  Poul Jørgensen, Æbeløvænget  11, 5400 Bogense 

   Tlf.: 64812650 - mob.: 23304650 - mail: lisepoul@post1.dknet.dk 

 

Ungdom:  Jacob Kronborg Andersen, Moselundvej 4, 5400 Bogense  

   Tlf.: 99552689 - mail: jacob@kastaniestrik.dk 

 

Materialeudvalg:  Lars Jacobsen, Kildebjerggård 58, 5690 Tommerup 

   Tlf:42170221- mail: lars@multiservice.dk 

 

SUP - udvalg:  Jens Erik Steenfeldt, Stegøvej 36, 5400 Bogense 
   Tlf. 22394776 - mail: jes@atlas-advokater.dk 
 

DIVERSE: 

Klubmåler:  Leon Nyborg-Nielsen, Enggårds 31, 5270 Odense N  

   tlf.: 21659165 - mail: leeroybrown@mail.dk 

 

Klubblad:  Jens Honore, Carlshøjvej 20, 5464 Brenderup    

   Tlf.: 64441624. mob.: 31261275 - mail: jens.honore@mail.dk 

 

Webmaster:  Ole Thrane Nielsen, Ahornvej 62, 5400 Bogense   

   Tlf.: 60635034 - mail: hejsaole@gmail.com 

 

Klubhus:  Bogense Sejlklub, Sejlerkajen 4. 5400 Bogense   

   Tlf.: 64813339 - mail: bs@bogense-sejlklub.dk 

 

Havn:   Havnekontoret, Sejlerkajen 13, 5400 Bogense 

   Træffetid: Mandag - fredag kl.08.00 - 09.00  

   Tlf. 64812115  -  e-mail: havn@nordfynskommune.dk 
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AKTIVITETER 

Klubaften om sikkerhed  23. februar                             
Suppe i klubhuset 24. marts 
Standerhejsning 16. april 
Tirsdagssejladser starter 26. april 
Palby Fyn Cup 27-29. maj 

459,- 

45,- kr. pr. person pr. time 
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Poul Erik Nielsen 

holdning af Jacob Haugaard. 

Klubbens udvalg er godt i gang med at 
arrangere diverse aktiviteter for medlem-
merne i den kommende sæson, som dels 
er beskrevet her i bladet og dels løbende 
vil kunne ses på hjemmesiden, på Face-

book og ved opslag i klubhuset. 
 
Det er dejligt at se de mange aktiviteter 
og hyggesammenkomster, der har været 
afviklet i klubben gennem vinteren med 
såvel ungdomsaftener, møde i senior-
klubben og ikke mindst en super start for 
sejlerskolen med rigtig mange nye delta-
gere. 

Bestyrelsen i Bogense Sejlklub har be-
sluttet at investere i en ny klubbåd, som 
er en J/70. Det er planen, at båden skal 
være medvirkende til at fastholde og 
tiltrække nye unge sejlere.  
Båden skal fremover indgå som et tilbud 
i ungdomsafdelingen, på klubbens sejler-

Vi er nu godt i gang 
med starten på et nyt 
og aktivt år i Bogen-
se Sejlklub, som blev 
slået i gang med en 
rigtig hyggelig velbe-
søgt ”Nytårkur, hvor 
dagens overraskelse 
var besøg og under-

Fra DS* hjemmeside 

Fortsættes næste side 
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skole og ligeledes være et tilbud til klub-
bens øvrige medlemmer, og ikke mindst 
skal den bruges som træningsbåd for 
klubbens deltagelse i sejlsportsligaen.  
 
Båden er købt af Dansk Sejlunion.  
 
Vi ser frem til at døbe båden til den kom-
mende standerhejsning, og vi håber, at 
der kan findes lokale firmaer, som via 
sponsorater/reklamer kan være med til at 
støtte arbejdet med at udvikle sejlsporten  
på Nordfyn. 
 
Kapsejladsudvalget opfordrer igen klub-
bens medlemmer til at deltage på vandet 
ved de kommende tirsdagssejladser, hvor 
der vil være plads til såvel garvede som 
nye sejlere. 
 
Alle er velkommen uanset erfaring, så det 
er bare om at møde op og være med, - 
det er en rigtig god måde at lære sin båd 
at kende på og ikke mindst mødes til hyg-
geligt samvær i klubhuset efter turen på 
vandet. 
 
Sejlerskolen, som er et rigtig godt tilbud til 
såvel klubbens nuværende som kommen-
de medlemmer, er kommet rigtig godt i 
gang, hvor ikke mindre 18 nye elever er 
startet op på den teoretiske undervisning. 
 
Jeg vil i den anledning byde de nye med-
lemmer velkommen til klubben. 
Ligeledes fortsætter vi med sidste års 
tilbud om erhvervelse af speedbådskøre-

kort, hvor et nyt hold starter op i uge 22. 
Det kræver frivillige instruktører og hjæl-
pere at få gennemført disse tilbud i sejler-
skolen, så hvis du går og har lyst til at 
bidrage i denne proces, så tag kontakt til 
Jørgen Brolund, der har en bøn om at få 
flere hjælpere til afviklingen af såvel de 
praktiske sejladser som instruktion. 
  
I forbindelse med standerhejsningen, som 
afholdes lørdag den 16. april, har vores 
aktivitetsudvalg igen lagt op til, at vi skal 
afvikle denne dag på en anden og mere 
spændende måde, end vi tidligere har 
gjort, - så tag fat i familien og vennerne på 
kajen (også ikke medlemmer, men måske 
kommende), og mød op og deltag denne 
dag, så vi sammen kan markere starten 
på en forhåbentlig super sæson på van-
det.  
 
Jeg vil ønske jer alle en rigtig god forårs-
klargøring af bådene, og glæder mig til at 
se såvel en masse af klubbens nuværen-
de medlemmer som nye medlemmer del-
tage i klubbens kommende tilbud og akti-
viteter. 
 
Klubben bliver ikke bedre, end hvad vi 
sammen gør den til. 

 
Med sejlerhilsen 

 
Poul Erik Nielsen 

Formand 
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Fortsættes næste side 

 Sejlerskolen 
I sejlerskolen er der her i februar fuld fart 
på læringen i den teoretiske del af due-
lighedspensummet, -  i uge 7 holder vi 
dog vinterferie.  
 
Et stort hold begyndte, og de er alle med, 
på nær to, hvoraf den ene måske selv vil 
læse op til prøven? Ellers må jeg sige, at 
der bliver arbejdet rigtig godt med opga-
verne, eleverne er meget interesserede 
og stiller mange spørgsmål, som kan føre 
os langt omkring.  
 
Når så mange nye kommer her i sejlklub-
ben og vil lære om navigation mv., må vi 
håbe, at det er tegn på en stigning i antal-

let af sejlsportsudøvere fremover!  
Spændende er det, - vi har virkelig brug 
for ”nyt blod” i sejlsporten, -
gennemsnitsalderen i de danske sejlklub-
ber er meget høj. Derfor er det vigtigt, at 
vi får de mange nye sejlere godt integre-
ret i vores sejlklub!  
 
I denne forbindelse er jeg lidt bekymret 
for sommerens sejladser, grundet vores 
instruktørmangel. Jeg har snart mange 
gange her i bladet opfordret til, at man 
melder sig som instruktør, og man kan 
som tidligere nævnt danne teams, så 
man er flere om et hold! Dette kommer I 
til at høre mere om!  
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Fortsættes næste side 

I det seneste årstid har de forskellige prø-
ver til fritidssejleruddannelserne været 
debatteret forskellige steder. Dueligheds-
prøven har således også været til debat. 
Der er søfartsstyrelsen, DS m.fl. nedsat et 
udvalg, som arbejder med forslag til æn-
dringer. Helt præcis hvad resultatet bliver, 
er uklart. Der tales om mange forskellige 
ting, lige fra meget simple prøveformer og 
til en projektopgave. Der er mange for-
skellige meninger om indholdet i due-
lighedsuddannelsen, men at der skal væ-
re en sådan uddannelse, er man enige 
om! 
 

I søfartsstyrelsen er man klar over, at 
niveauet er meget forskelligt rundt om i 

landet, nogen steder reklameres der med, 
at man kan tage ”duelighedsbevis på en 
weekend” - og det med beståelsesgaranti. 

At lære dette pensum på en weekend er 
ganske enkelt en umulighed, selv for den 
skarpeste! Men hvad gør man ikke for at 

få kunder i butikken? I indsatte skema kan 
I se udviklingen i deltagelsen i fritidssejler-
uddannelserne. Jeg er meget spændt på, 

om vi også til næste vinter har så mange 
nye sejlere, som vil lære at sejle for sejl 
eller motor. 

Sejlerskolen mangler instruktører 
Fra sejlerskolen har vi et meget stort øn-
ske til klubbens dygtige sejlere. 
 
Vi mangler instruktører til den praktiske 
sejlads i sommer! 
 
Instruktørerens arbejde foregår efter 
Dansk Sejlunions lærebog, som er opdelt 
i lektioner, som så følges. Det kræver 
ikke den store pædagogiske viden at 
gennemføre. Trimme sejlene kan I sag-
tens alle sammen, - og forklare hvorfor. 

Kom nu ”ud af busken” og hjælp vores 
nye sejlere, som er rare mennesker, der 
gerne vil lære at sejle og være en del af 
klublivet! Vær med til at byde nye menne-
sker velkommen i klubben!! 
 
Ring eller skriv til mig! 
 
Jørn Brolund Ulriksen 
Mail: lillebrolund@mail.dk 
Tlf. 29262736 

Fritidssejleruddannelserne i frit fald 

Formand for Duelighedsklubben, Benja-
min Kristensen udtaler i et læserbrev 
følgende vedrørende Dueligheds– og 
Speedbådsuddannelse: 
 
Efter at have organiseret undervisningen 
af flere end tusinde fritidssejlere igennem 
de seneste 15 år, har jeg dannet mig et 
ganske klart billede af udviklingen på 
området og tillader mig i al beskedenhed, 
at foreslå en simpel og praktisk ny kurs. 
 
Søfartsstyrelsen har tilsyneladende svig-
tet både sejlerskolerne og eleverne og 
ladet markedsmekanismerne udvande 
kvaliteten i fritidssejleruddannelserne. 
Derfor frygter jeg for søsikkerheden 
blandt de mange nye sejlere, som fejlag-
tigt går rundt og tror, at de har fået en 
seriøs og solid fritidssejleruddannelse. 
 

Duelighedsprøven vakler. 
I fredags havde jeg endnu en af mine 
elever til den teoretiske duelighedsprøve 
hos bemyndiget censor Bent Larsen i 
Nyborg. Prøven var et operativt interview 
med udgangspunkt i elevens hjemmeop-
gaver. Eleven fik mulighed for at demon-
strere sine færdigheder i søkortet og blev 
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overhørt i pensum over en bred kam, med 
særligt fokus på fagområderne nødsigna-
ler, lydsignaler, skibslys, dagsignaler og 
vigeregler. 

En sådan eksamination tager typisk 1 - 2 
timer og på basis af undervisning og ek-
samination af antageligt flere tusinde ele-
ver, blev Bent og jeg enige om, at forbere-
delse til den teoretiske duelighedsprøve 
kræver mindst 80 timers arbejde for ele-
ven, f.eks. 40 undervisningslektioner + 40 
timers hjemmearbejde, eller ca. 80-100 
timers selvstudium. Så fatter man ikke, at 
der reklameres massivt i medierne for 
fantasifulde projekter som f.eks. 
"Duelighedskursus på en weekend med 
beståelsesgaranti!". 
 
Speedbådsprøven er allerede faldet. Med 
hensyn til speedbådsprøverne er det al-
mindeligt kendt, at eleven i mange tilfælde 
får udleveret et par A4-ark med informati-
on om teoretisk søsikkerhed. Da jeg selv 
skrev en lærebog for speedbådsførere og 
kun holdt mig til kernen af det pensum, 
Søfartsstyrelsen officielt kræver, blev bo-
gen på 50 A4-sider. 

I dagens Danmark kan helt ubefarne land-
krabber møde op lørdag formiddag, få lidt 
undervisning i en lille jolle med påhængs-
motor, blive eksamineret i nogle få minut-
ter og gå hjem med et speedbådsbevis, 
som jvf. de nugældende regler kan danne 
det praktiske grundlag for yachtskipperud-
dannelsen. Du kan altså møde en 23-
meter skonnert i Kattegat under komman-
do af en yachtskipper, hvis praktiske erfa-
ring kommer fra en tur i en lille rød gum-
mibåd lørdag formiddag. Garvede søfolk 
kan få angstanfald bare ved tanken. 
 
Men hvorfor er det gået så galt? Både 
dueligheds- og speedbådsuddannelsen er 
efter min mening virkelig gode—på papi-
ret, og hverken sejlerskolerne eller elever-
ne kan bebrejdes for det voldsomme og 
stærkt accelererende værditab indenfor 
fritidssejleruddannelserne. Ansvaret på-
hviler i min optik alene Søfartsstyrelsen, 
som øjensynligt ikke effektivt har kontrol-
leret, at fritidssejlerprøverne holder den 
tilsigtede kvalitet. Eleverne presser på for 
at få en hurtig og billig uddannelse, sko-
lerne gør, hvad de kan for at levere, og 
konkurrerer således uddannelsesniveauet 
ligened i skraldespanden. 
 
Hvordan kommer vi tilbage på kursen? 
Løsningen ligger ikke i at banke løs på 
sejlerskolerne med certificering og 
skærpet tilsyn. Hvis målet er at sikre ens-
artet kvalitet i fritidssejleruddannelserne, 
kunne en effektiv og enkel løsning være, 
at man afholder skriftlige teoriprøver for 
både duelighedsbevis og speedbådsbevis 
hver 2. måned i de større byer. Denne 
service arrangerer Søfartsstyrelsen allere-
de for VHF/SRC-prøverne, så man kan 
evt. anvende samme lokaler og samme 
personale.  
 
"Forfaldne" sejlerskoler vil opjustere un-
dervisningen eller uddø, når deres elever 
dumper på stribe. Billigt, nemt og effektivt. 
 
Til de praktiske prøver skal eleven de-
monstrere personlige evner til at planlæg-
ge, kontrollere og gennemføre en sejlads 
på en søsikker måde. Der bør kræves en 
prøvesejlads på mindst 1 time (speed-
bådsbevis) eller 3 timer 
(duelighedsbevis), med en garanteret 

Censor Bent Larsen eksaminerer kursister i Bogense 
Sejlklub 

Fortsættes næste side 
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tilfældig, og af Søfartsstyrelsen tildelt, be-
myndiget censor. Så slipper de bemyndi-
gede for den ubehagelige, uværdige og 
stressende følelse af, at være under kon-
stant mistanke for at samarbejde lidt for 
intimt med sejlerskolerne. 
 
Jeg håber det bedste, og frygter det vær-
ste. 
 
Hvis man ønsker at løse problemerne via 
den model, jeg foreslår, vil det kræve, at 
Søfartsstyrelsen sætter teoriprøver i de 
større byer på skinner, f.eks. ved outsour-
cing, men hvis styrelsen prioriterer, som 
de plejer, altså ikke tager ordentlig hånd 
om kvaliteten af fritidssejleruddannelser-
ne, og tilsyneladende ikke svarer på kon-

struktiv kritik fra fagpersoner, må jeg fryg-
te, at mange nye sejlere vil afstå fra at 
uddanne sig søsikkert, når det bliver al-
mindelig viden, at de danske fritidssejler-
uddannelser er i fremskredet forfald. 
 
De bedste sejlerhilsner :-) 
Benjamin Kritensen, 
redaktør på www.duelighed.dk 
Gerdrupvej 150, 
4230 Skælskør. 
 
Fra redaktøren: 
Ud over dette læserbrev, har Benjamin 
Kristensen skrevet et brev til den ansvarli-
ge minister Troels Lund Poulsen. Brevet 
kan læses via dette link. 

Sejlerskolen i Bogense Sejlklub 

Sejlerskolen i Bogense Sejlklub vareta-
ges for nuværende af Jørn Brolund Ulrik-
sen, som står for undervisningen til Due-
lighedsprøven samt undertegnede redak-
tør Jens Honore, som står for undervis-
ningen til Speedbådskørekortet. 
 
I BS’ sejlerskole varetages undervisnin-
gen til Duelighedsprøven efter de ret-
ningslinjer, som Benjamin Kristensen har 
beskrevet. Ud over den teoretiske under-
visning, som omfatter ca. 40 timer, indgår 
der i tilbuddet også praktisk sejlads, en-
ten i BS’ skolebåd Havfruen eller i motor-
båd, klubbens RIB-båd, eller pt. i min 
motorbåd. 
 
Jf. bekendtgørelsen omkring Speedbåd-
skørekort er denne prøve primært lagt an 
på den praktiske del, - altså at kursisten 
mestrer de sejlmanøvrer, der indgår i 
pensum. Herudover stilles der krav om, at 
kursisten har kendskab til de elementære 
”færdselsregler” til søs.  
 
Dette varetages pt. i BS på den måde, at 
der tilbydes teoretisk undervisning i 6 
timer efterfulgt af undervisning i praktisk 
sejlads i et omfang, så ingen kursist forla-
der båden uden selv at have erklæret sig 
fortrolig med de manøvrer, kursisterne 
skal kunne mestre til prøven. 
 
For prøven i Speedbådskørekort er prisen 

i BS’ Sejlerskole sat lavt. Dette er gjort for 
at tilbyde et seriøst tilbud i forhold til de i 
Benjamin Kristensens læserbrevs be-
skrevne tilbud. Filosofien er, at jo flere,  
der lærer om og kender til 
”færdselsreglerne” til søs, jo mere tryg 
kan alle føle sig derude. 
 
At der så indenfor alle ”trafikale” genrer 
findes tåber, som efter erhvervelse af sejl/
køre-eller andet bevis blæser højt og flot 
på alle regler, kan vi jo ikke gøre noget 
ved. 
 
Vi er begge helt klar over, at de i Benja-
min Kristens læserbrev eksisterer, og for 
mit eget vedkommende møder jeg ind 
imellem speedbådssejlere, som har er-
hvervet deres Speedbådskørekort hos en 
af de i læserbrevet nævnte udbydere.  
 
Jeg kan kun ryste på hovedet af disse 
tilbud, og min frygt er, at jeg på et tids-
punkt møder en bådfører, som har taget 
sit Speedbådskørekort hos en af disse 
udbydere, og som sejler rundt med 600Hk 
på hækken af sin båd. Lad dette aldrig 
ske. 
 
I Sejlerskolen i BS arbejder vi på at holde 
et højt niveau og at forberede vores kursi-
ster på sejlerlivet på bedste måde. 
 

Jens Honore 

http://www.duelighed.dk
https://docs.google.com/document/d/1Qc3ru3p5YmBU_rHJsd46WiztYV4YnZHwVPs4aRdATCg/edit?usp=sharing
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Redaktøren, under Fyn Cup, i dybt koncentreret samtale med Jørn Brolund Ulriksen, Sejlerskolen 
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SPEEDBÅDSKØREKORT 

Tag speedbådskørekort i Bogense Sejlklub 
Undervisning tirsdag den 31. maj og onsdag 
den 1. juni, begge dage kl. 19.00—22.00, 
praktisk sejlads torsdag den 2. juni eller 
fredag den 3. juni, begge aftener start kl. 
18.00, prøve lørdag den 4. juni 
Underviser: Jens Honoré 
Pris kr. 800,00 (forudbetaling)+ prøvege-
byr 
Tilmelding senest 25. maj til 
jens.honore@mail.dk 

Speedbådskørekort 

Der afholdes kursus i Speedbådskørekort 
i uge 22 jf. annoncen til højre. 
 
Kurset afholdes på et absolut seriøst 
grundlag og med prøveaflæggelse hos 
en af Søfartsstyrelsen bemyndiget cen-
sor. 
 
Tilmelding: jens.honore@mail.dk 

Kapsejladsudvalget 
Vi er i kapsejladsudvalget så småt i gang 
med planlægningen af den nye sæson. Vi 
glæder os utrolig meget til at komme i 
gang igen, og hvis alt bliver, som vi for-
venter, ser det ud til at vi får en fremgang 
af deltagere i år. Det er efterhånden rigtig 
mange år siden vi har prøvet dette.   
Vi vil gerne opfordre alle til at melde sig 
om tirsdagen. Komme ud på vandet og få 
nogle hyggelige timer med gode venner, 
familie eller andet. Der vil i år 
også være mulighed for spis-
ning og hygge i klubhuset, hvor 
det populære køkkenhold står 
klar med højtbelagt smørre-
brød.  
Der er mulighed for at tilmelde 
sig til om tirsdagen på klub-
bens hjemmeside samt via 
opslag i klubhuset. 
Der bliver som noget nyt mulig-
hed for at booke klubbens ny-
indkøbte J 70, og det vil også 
blive muligt at prøve kræfter 
med den nye båd om tirsda-
gen, hvis dette ønskes. Der vil 
på klubbens hjemmeside kom-

me yderligere information om brug, regler 
m.m omkring den nye båd. 
Bogense sejlklub vandt sidste år sejl-
sportsligaens 2. div. Så derfor skal Bo-
gense sejlklub nu dyste i landets bedste 
division. Vi håber at klubbens medlem-
mer vil støtte op omkring holdet som del-
tager, og til orientering er det første stæv-
ne på Fyn, nemlig på Lundeborg Havn d. 
20-22 maj. Så alle er velkomne til at kom-

me og heppe på det lokale 
team. 
Til dem, der skulle gå og tæn-
ke, at det ville være interessant 
måske at være en del af det 
team, der deltager i sejlsports-
ligaen, er man velkommen til at 
kontakte undertegnede for 
yderligere information. 
Vi glæder os til at møde jer alle 
på vandet igen. 
 

Med sejlerhilsen 
Ulrik Meyer 

kapsejladsudvalget 
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Tilmeldingsoplysninger kan også sendes til: 

info@soesport.dk 
Sejlsportens Sikkerhedsråd 

Carl Jacobsensvej 31 2500 Valby 
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Juleafslutning Seniorer 
Onsdag den 25. november afholdte Seni-
orklubben juleafslutning. 
 
Der var indkøbt ALT til det store julebord. 
Nogle kom allerede kl. 10.30 og dækkede 
bord m.m. 
 
Juletræet blev også pyntet på behørig vis. 

Vi var 37 tilmeldte, og hver skulle komme 
med en lille pakke til tyve kr. 
 
Efter endt spisning inkl. diverse sange fra 

Ole og musik fra Ingelis´s orgel blev kaf-
fen og småkagerne indtaget. 
Herunder blev der spillet pakkespil til stor 
morskab for alle. 
 
Endnu et hyggeligt arrangement i godt 
kammeratligt selskab. 
 
Vi mødes sidste gang i år lillejuleaften. 
 
Næste år vil nogle af medlemmerne for-
tælle om deres ferieture m.m. 
 
Tak for i år og GODT NYTÅR. 
 
Anne Marie (Gaia) 
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Aktivitetsudvalget 
Nytårskuren 
 
Søndag d. 10/1 blev spændingen udløst: 
hvem/hvad bestod årets kur-under-
holdning i? 
 
Vi havde i aktivitetsudvalget gjort os me-
gen umage med at hemmeligholde under-
holdningsdelen af årets nytårskur – og det 
lykkedes! 
 
Også årets underholder var helt med på 
ideen, så efter en ”kort” introduktion trådte 
Jacob Hauggård til manges overraskelse 
ind. Han havde fået frie tøjler til indholdet, 
og efter reaktionerne at dømme, ramte 
han ikke helt forkert. 
 
Hvad søren vil I så finde på til næste år? - 
hørte vi efterfølgende flere gange.  

Tja – nu må vi se. 
 
Ellers var forløbet uden de store ændrin-
ger fra sidste år: lidt boblevand og kran-
sekage, formandens nytårstale og efter 
underholdningen suppe og tarteletter.  
Hertil en livlig snak ved bordene, hvilket 
tyder på, at arrangementet er med til at 
holde sammen på klubben, - også på en 
tid af året, hvor der ellers ikke er den sto-
re aktivitet. 
 
Tak for opbakningen og de mange positi-
ve tilkendegivelser. 
 
 
Klubaften 
 
Jens Kyster spurgte for nogen tid siden, 
om vi i aktivitetsudvalget ville være med 
til at arrangere en klubaften med fokus på 
”sikkerhed”.  
I samarbejde med en leverandør ville 
Jens stå for den sikkerhedsmæssige del. 
Vi aftalte så, at aktivitetsudvalget kunne 
tilbyde at lave smørrebrød til dem, der 
ønskede at mødes før selve den prakti-
ske del. 
Se på klubbens hjemmeside og på opslag 
i klubhuset om indholdet og evt. tilmelding 
– det foregår tirsdag d. 23/2. 
 
Der arbejdes på endnu en klubaften i 
samarbejde med Jens Kyster, sandsynlig-
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vis tirsdag d. 15/3. 
 
Så snart der er noget mere konkret, vil 
det ligge på klubbens hjemmeside. 
 
 
Suppedag 
 
Skærtorsdag d.24/3 vil der i klubhuset 
blive serveret suppe af den gode hjem-
melavede slags. Klokken 12 er vi klar og 
håber – på trods af, at det er forholdsvist 
tidligt på sæsonen – at der i lighed med 
sidste år bliver ”udsolgt”. 
Se i øvrigt på hjemmesiden eller på op-
slag i klubhuset. 
 
Standerhejsning 
 
Konceptet fra sidste år synes at fungere, 
så hvorfor lave om på det ? 
Derfor er programmet som følger: 

 
kl.12.00 standerhejsning, klubsang, for-
mandstale – klubben er vært ved en øl/
vand 
 
kl.13.00 den grillstegte gris med tilbehør - 
skulle gerne være klar til servering – pris 
50. kr. 
 
Og der spises, drikkes, snakkes,... til vi 
ikke kan mere ! 
 
Også her kan du holde dig orienteret de 
sædvanlige steder – vi ses! 
 
Pinsetur    
 
Årets pinsetur afholdes 14.-15. maj og går 
i år til Brejning. Hold jer orienteret via 
hjemmesiden 

 
Aktivitetsudvalget 

 

SUP-udvalget 

Der er nu mulighed for at tilmelde sig 
Stand Up Paddle  (SUP) -aktiviteterne 
i 2016. Aktiviteterne forventes afviklet 
på ugentlig basis med en fast ugentlig 
træningsaften – hver onsdag kl 18 – 
hvor vi padler, laver øvelser og har 
hyggeligt samvær. Vi starter i slutnin-
gen af april. 
 
Det foregår med udgangspunkt i BS’ 
klubhus og med sejlads i lagunen på 
havet og i havnen, - alt efter vejr, vind 
og niveauet for mod og erfaring. 
 
Vi har brætter der kan lejes, og aktivi-

teten koster i 2016 kun en introdukti-
onspris på kr. 250,- i brætleje for sæ-
sonen for medlemmer af BS. Ved evt. 
overbookning kan der blive tale om 
deling af udstyr. 
 
Til dem, der ønsker at prøve, har vi 
gode nye våddragter i mange størrel-
ser, som man tillige gerne må låne de 
første gange, indtil man evt. køber 
egen dragt. 
 
Aldersgruppen er bred – alle ungtsin- 

Fortsættes næste side 
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SUP-udvalget fortsat... 
 
dede personer er velkomne! 
 
Der kræves ikke særlige forudsætninger 
ud over lysten til at prøve en ny aktivitet, 
kombineret med frisk luft, motion og natur-
oplevelser. 
 
Der er en begrænset risiko for at ryge af 
brættet, hvis man er uøvet, men da indle-
dende træning foregår i lagunen, træder 
man i disse tilfælde blot ned i det 30 cm 
dybe vand og stiger derefter op igen.  
 
Der skal derfor lyde en frisk opfordring til 

alle medlemmer i BS til at tilslutte sig akti-
viteten og til at opfordre venner og be-
kendte uden for klubben til at melde sig 
ind og komme i gang med denne herlige 
aktivitet – og en prøvetime er gratis og 
kræver ikke medlemskab. 
 
Der skal dog lyde en advarsel – det er en 
stærkt vanedannende aktivitet, og man 
risikerer let at glemme tiden og de kedeli-
ge pligter på land.  
 
Vi ses derude! 
 
PS: For tilmelding til aktiviteten; ring til 
Jens Erik Steenfeldt på 22394776  



 

 

19 



 

 

20 



 

 

21 



 

 

22 

Her er en ledig annonceplads 
 
 

Denne annonceplads kan  
blive din 

 
 

Se bagsiden for priser for an-
noncer i Brisen, navn/logo i 
reklamebånd på klubbens 
nye hjemmeside eller en 

kombination heraf 
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Næste nummer af brisen udkom-
mer online medio maj 2016. Dead-
line 20. april 2016 

Her er plads til din annonce 

Annoncepriser i Brisen: 
Bladet udkommer 4 gange årligt - Mulig-
hed for indrykning af ¼, ½ og helsides 
annoncer  
 
Du kan vælge samtidig at blive ekspone-
ret med logo/link på klubbens hjemme-
side  
 
Priser på årlig annoncering i Brisen:  
 
1/4 side i Brisen 500 kr.  
1/2 side i Brisen 800 kr.  
1/1 side i Brisen 1500 kr.  
Logo/link på BS hjemmeside under spon-
sorer rulletekst 1500 kr.  
1/1 side i Brisen + logo/link på BS hjem-
meside under sponsorer rulletekst 2000 

http://www.picgifs.com/graphics/boats/graphics/boats/41381/graphics-boats-617821/

