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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.: 25712372 - 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, Enggårdsvej 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 

Pinsetur 14.-15. maj 
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Njord-sejlads 25. juni 

459,- 

45,- kr. pr. person pr. time 

file:///C:/Users/Jens/Documents/Avatar
http://www.bogensehotel.dk/
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Poul Erik Nielsen 

Fortsættes næste side 

weekend, hvor vi ellers plejer at sætte 
standeren. 
 
Men da vi har haft en mild vinter, og for-
året har vist sig fra den gode side, så er 
klargøringen af bådene godt i gang, og 
rigtig mange er også kommet i vandet. 
Hvis vi skuer ud over marinaen, kan vi 
glæde os over, at en del af de gamle bro-
er gennem vinteren er blevet erstattet 
med nye flydebroer og ny installationer. 
Vi kan så kun opfordre havnevæsenet til, 
at de hurtigst muligt får gang i udskiftnin-
gen af de sidste meget meget dårlige 
broer, så de forhåbentlig står klar, inden vi 
om et år igen mødes for at sætte stande-
ren. 

Klubhuset har i løbet af vinteren fået in-
stalleret fjernvarme, hvilket har betydet, at 
vi nu har fået rigtig fin varme overalt i 
klubhuset og samtidig kan se frem til en 
besparelse på udgifterne til opvarmning. 
Der har gennem vinteren været rigtig godt 
gang i klublivet med afvikling af flere fæl-
les aktiviteter, hyggemøder i ungdomsaf-
delingen, 2 månedlige møder i seniorklub-
ben og undervisning i sejlerskolen. 

Vi har hen over vinteren fået søsat en ny 
hjemmeside, hvor alle udvalg nu selv-
stændigt løbende kan opdatere med 
nyheder og informationer. Som noget nyt 
er det også her, man skal ind for at læse 
klubbladet Brisen. 
 
Jeg vil opfordre til, at man løbende kig-
ger ind på siden og følger med i, hvad 
der sker i klubben. 
 
Vi har hen over vinteren fået en del nye 
medlemmer i klubben, som jeg vil byde 
velkommen, og håber, de må få glæde af 
at være en del af vores klub.  
 
Bogense Sejlklub deltog sidste år i Sejl-
sportsligaen, som er en del af Dansk 
Sejlunions projekt Puls og Vand i Håret. 
Det var utrolig givende og spændende at 
være med, - og ikke mindst glædeligt, at 
Bogense Sejlklub markerede sig ved at 
vinde 2. division.  
 
I forbindelse med projekt Puls og Vand i 
håret har man anbefalet landets sejlklub-
ber at investere i J 70 som fremtidige 
klubbåde. 
 
Da Dansk Sejlunion her i vinter satte 
deres 7 både til salg, så slog vi til og 
købte en 2 år gammel J 70 for nogle af 
vores opsparede midler i klubben. 

Klubbåden skal fremover anvendes på 
tværs af alle klubbens afdelinger: ung-
dom, sejlerskole, kapsejlads, sejlsportsli-
ga, og det bliver ligeledes muligt for klub-
bens øvrige medlemmer evt. at booke 
sig til en sejltur eller måske et stævne. 

Formandens tale ved 
Bogense Sejlklubs 
standerhejsning 
2016. 
 
Vi er lidt tidligere på 
den i år, hvilket skyl-
des, at Store Bede-
dag falder i næste 
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Vi har sat os det mål, at driften af denne 
båd minimum skal hvile i sig selv. Driften 
finansieres ved lejeindtægter og sponso-
rater. 
 
Det har været en positiv start, hvor jeg 
her gerne vil benytte lejligheden til dels at 
takke Nordfyns Bank, som er vores nye 
hovedsponsor på projektet, og dels vore 
øvrige sponsorer:  
 
Tømrer og snedker Allan Led Hansen  
 
Elvstrøm Sails og Albani 
 
og muligvis en eller 2 mere på vej. 
 
Dejligt, at vort lokale erhvervslivs støtter 
op omkring vores arbejde med det mariti-
me og sejlsporten. 
 
Palby Fyn Cup er nært forestående, og 
med den nye aftale, vi i vinter har lavet 
med Palby, så er sejladsen på det nuvæ-
rende niveau sikret for de næste 3 år. 
 
Der vil i år blive rigtig meget aktivitet på 
land gennem hele den weekend, hvor 
sejladsen afvikles. Ikke mindst om sønda-
gen, hvor man på landsplan afvikler 
”Havnens Dag”, som gennemføres i sam-
arbejde mellem havne, sejlklubber og 
diverse organisationer. 
 
Dette tiltag skal være en årligt tilbageven-
dende begivenhed den sidste søndag i 

maj måned med henblik på at få flere til at 
interessere sig for det maritime miljø, - og 
deraf forhåbentligt en masse nye med-
lemmer til vores klub. 
 
En af de årlige aktiviteter er jo Pinseturen, 
som i år går til Brejning, hvor vi håber, 
rigtig mange vil møde op og deltage lør-
dag den 14. maj. – Mere om dette på 
hjemmesiden og ved opslag i klubben. 
 
Klubbens afdelinger og udvalg er klar 
med en masse aktiviteter og tilbud til 
medlemmer i alle aldre, så vi alle nu kan 
gå en rigtig god sejlersæson i møde. 
 
Jeg vil gerne takke klubbens bestyrelse 
for den opbakning og det arbejde der læg-
ges for dagen, hvor alle er indstillet på at 
yde en stor frivillig indsats til gavn for 
klubbens medlemmer. 
 
Rigtig god sejlsæson til jer alle. 

 
Med sejlerhilsen 

 
Poul Erik Nielsen 

Formand 

Tlf: 64813209 - Mobil: 40872309 - www.mmyactvaerft.dk - m.m.bogense@mail.dk 
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 Sejlerskolen 
Så fik sejlerskolens mange elever deres 
”teoretiske duelighedsprøve” overstået 
med bravur den 30 april, idet alle bestod!  
 
18 begyndte i oktober, 14 gennemførte, 
hvilket må siges at være tilfredsstillende 
set med lærerens øjne! – Nogle følte det 
som en eksamen med nervøsitet og en 
vis spænding i kroppen, sundt nok, når 
man går op i sit pensum!  
 
Som lærer er jeg meget tilfreds med de 
præstationer, som blev vist! – I kan være 
stolte af jer selv! 
 
Holdet har haft 20 lektioner á 2,5 timer 
igennem over vinteren – mange timer, 
men det har båret frugt og medført stor 
viden om det at navigere i søkortet og 
planlægge en sejltur fra A til B! 
 
Mange detaljer er vigtigere, end man 
umiddelbart tror, f.eks. om det at ankre og 
kende kabelbåker, hvilken betydning har 
det? Hvor tæt på kablerne må man lægge 
ankeret ud? Enhver kan regne ud, at det 
ikke er smart at bruge søkabler som hol-
depunkt for ankeret. Det er lidt tørt stof, 
som skal læres, noget føles mere relevant 
end andet, - at forholde sig til strøm og 
afdrift er noget, vi alle gør, når vi sejler.  

Pejle og stedsbestemme gør man mindre, 
når man har den moderne kortplotter, der 

hele tiden viser skibets position på plotte-
rens søkort, - men er det klogt at ignorere 
lærdommen om den klassiske navigation 
og det gode sømandskab? 
Der er en evig diskussion om, hvor rele-
vant søfartsstyrelsens pensum er? Ud-
gangspunktet for pensum er sikkerhed til 
søs! Når skibe mødes, er det rart at vide, 
hvordan man skal forholde sig, - hvordan 
man undgår sammenstød. Sejler man i 
klart vejr og kan se hinanden, er det let, i 
usigtbart vejr er det noget sværere! – Kan 
man tågesignalerne? Og læg lige mærke 
til forandringen i sigtbarheden, når man 
bliver ramt af en kraftig regnbyge! Har 
man jævnligt noteret position og tidspunkt 
i søkortet, ved man, hvor man er – ellers 
er det et ”gisset sted”!  
Nu skal der begyndes på den praktiske 
sejlads hurtigst muligt. Skolebådene er 
klar, instruktørerne er klar.  
 
Med de mange elever, der skal undervi-
ses, er vi rigtig glade for, at vi har fået den 
nye J-70’er, som mange af de unge i sej-
lerskolen ser frem til at komme ud med. 
En ny ung båd til fremtidens sejlere er 
virkelig nødvendig til de unge mennesker! 
Gennemsnitsalderen på medlemmer og 
materiel i sejlklubben er faldet! To gange 
om ugen skal J-70’eren sejle skolesej-
lads, Maxi’en mindst det samme, derud-
over vil der blive trænet i ribbådene. Der 
er rigtig godt gang i sejlerskolen!  
 
Her til sidst vil jeg sige stor tak for hjælp til 
Jens Honoré, der har været vikar nogle 
gange!      
  
For yderligere oplysninger om sejlersko-
len kontaktes undertegnede! 
 
Jørn Brolund Ulriksen 
Mail: lillebrolund@mail.dk 
Tlf.nr. 29 26 27 36    

Sejlerskolen mangler instruktører 
Sejlerskolen mangler stadig instruktører i 
praktisk sejlads. Kan du afse tid en eller 
flere aftner hen over sommeren, er du 
velkommen til at rette henvendelse  til  

Jørn Brolund Ulriksen 
Mail: lillebrolund@mail.dk 
Tlf.nr. 29 26 27 36    

mailto:lillebrolund@mail.dk
mailto:lillebrolund@mail.dk
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Svar fra ministeren 

I forrige udgave af Brisen, var en artikel, 
der hed ”Fritidssejleruddannelserne i frit 
fald” I denne nævntes, at formanden for 
duelighedsklubben, Benjamin Kristensen, 
havde sendt et spørgsmål til den ansvarli-
ge minister på området, Troels Lund Poul-
sen.  
 
Denne henvendelse er der nu kommet 
svar på, og svaret gengives her: 
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Kapsejladsudvalget 

Vi er nu kommet i gang med sejladserne 
om tirsdagen. Vi havde et flot fremmøde til 
den første sejlads, dog manglede 5 af de 
15 tilmeldte både, da de ikke var helt klar 
endnu. Vi ser dog stadig frem til flere både 
på vandet, og her vil vi også gerne appel-
lere til, at torsdagssejlerne prøver at kom-
me om tirsdagen, da det jo både er sjovt 
og hyggeligt, når vi mødes.  
 
Vi har hver tirsdag vores faste madhold, 
som står med lækkert, højtbelagt smørre-
brød, og det kan siges, at det er super at 
komme ind til efter en god aften på van-
det.  
 
Som der blev gjort opmærksom på skip-
permødet, ønsker vi selvfølgelig flere bå-
de på vandet. Vi har i udvalget de sidste 
år gjort meget, men vi giver nu en gave, 
hvis andre også gør en indsats. Derfor 
giver det nu en sæson på banen uden 
betaling, hvis man finder en båd mere.  
 
Dertil skal siges, at alle nytilkomne vil få 
den første sæson til halv pris. Vi håber at 
dette vil få ALLE til at gøre en ekstra ind-
sats for vores aftensejladser. Stopper vi 

om tirsdagen, har de heller ingen bøjer til 
om torsdagen. 
 
Vores nye klubbåd, som blev døbt til 
standerhejsningen, skal jo snart i brug. Vi 
starter næste uge med undervisning i 
båden af de faste kursister, som har væ-
ret aktivt i gang hele vinteren med duelig-
hed. 
 
Der er allerede gang i træningen til det 
første LIGA-stævne, som jo foregår i Lun-
deborg 20-22 maj. 
 
Da det nu er på Fyn håber vi selvfølgelig 
på stor støtte til det lokale hold, som stil-
ler op for vores klub. 
 
Der vil blive introduktion af den nye klub-
båd de første 2 onsdage efter Fyncup. 
Dette med henblik på leje af båden, brug 
af båden eller en egentlig interesse i at 
være en del af sejlsportsligaen, hvor der 
senere vil blive en kvalifikation til dette, 
hvis den fornødne interesse skulle vise 
sig.  
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Men vi mødes onsdag d. 1. og 8. juni kl. 
18, hvor båden vil være klar, og husk nu 
at alle klubbens medlemmer er meget 
velkomne. Vi glæder os til at se jer 
 

Med håbet om en dejlig sejlersæson 
 

Ulrik Meyer 
 

Kapsejladsudvalget 

http://kloakservice.eu/
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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 

Njordsejladsen 2016 - En sejlads for alle 

Så er det atter tid for tilmelding til Njord-
sejladsen 2016 – for 17. gang. 
Sejladsen afvikles i år lørdag d. 
25.06.2016. 
  
Som I alle sikkert husker, så var det Bo-
gense Sejlklub, der blev vinder af klubkon-
kurrencen sidste år – og dermed fik retten 
tilat have Platten hængende i klubhuset. 
Platten skulle jo gerne blive hængende 
også det næste år. 
  
Sidste år var deltagerrekord, så det kunne 
jo være sjovt, om det også kunne blive 
rekord i år. 
  

Som de tidligere år er der fælles-grill, 
hygge og præmieuddeling ved Klubhuset 
efter sejladsen. Vi sørger for at grillen 
tændes. 
  
Se mere om Njordsejladsen og tilmelding 
på hjemmesiden www.njordsejladsen.dk  
  
Vi står til rådighed med yderligere oplys-
ninger. 
  
På Njordsejladsens vegne 
  
Poul Erik Skæl-
bæk                                Bjarne Nielsen 
Tlf. 4038 8411                 Tlf. 2515 5105 
 

http://www.njordsejladsen.dk
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Tilmeldingsoplysninger kan også sendes til: 

info@soesport.dk 
Sejlsportens Sikkerhedsråd 

Carl Jacobsensvej 31 2500 Valby 
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Aktivitetsudvalget  
Så er det ved at være sejlertid igen, og 
siden sidst har vi i aktivitetsudvalget haft 
to   arrangementer, som begge er med til 
at starte sejlersæsonen. 
 
Skærtorsdag d.24/3 kl.12.00 stod vi – 
som traditionen efterhånden er blevet - 
klar med hjemmelavet suppe. Måske på 
grund af det ikke alt for gode vejr var 
fremmødet nok lidt mindre end sidste år, 
men det kunne man ikke mærke på snak-
ken ved bordene.  
Fin stemning efter en vintersæson, hvor 

man ikke nok ser hinanden så meget. 
 
Mange både var kommet i vandet, da der 
blev afholdt standerhejsning lørdag 
d.16/4. 
Programmet blev offentliggjort først på 
året, og præcis kl. 12.00 blev der ringet 

med klokken – formanden ”gik på taler-
stolen” og ledte slagets gang med stan-
derhejsning, klubsang og noget, der ikke 
sker hvert år, navngivning af en ny klub-
båd. 
 
Allerede ved 9-tiden blev grillen tændt og 
grisen krydret, så den kunne være spise – 

klar 12.30 – og det var den. 
 
Vejrudsigten var ikke til den gode side. 
Alligevel blev køen ved madudleveringen 
heldigvis lang – længere end vi havde 
turde håbe på. Tak for det! Der blev ser-

veret ca.  
110 portioner. 
Opbakning betyder meget – og en glæde-
lig ting: der var en del børn til at trække  
gennemsnitsalderen lidt ned. 
 
Under hele arrangementet indtil ved 15-
tiden underholdt et lokalt tremandsorke-
ster.  Da vi havde ryddet op og var klar til 
hjemturen omkring 17.30, var der stadig-
væk stemning og snak i klubhuset og i 
rygesalonen lige udenfor. Mon de er der 
endnu? 
 
     
    God sejlersæson 
     
   Aktivitetsudvalget     
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SUP-sæsonen er startet – kom og 

vær med! 

SUP-afdelingen er gået i gang med 

årets træning og oplevelser. Kig ned 

og hør nærmere onsdage fra kl 18 

ved klubhuset. 
 

SUP-udvalget 
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Årets Pinsetur går til Brejning havn. Mød 
op Pinselørdag kl. 18.00, hvor grillen tæn-
des. 
 
Da redaktøren ikke har mulighed for at 
deltage i turen i år, modtages alle billeder, 
omtale og historier fra turen gerne. 
 
Mail: jens.honore@mail.dk 
 
God tur!!! 
 

Redaktøren 

Pinsetur 
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http://nordfynsfarvecenter.dk/nordfyns-farvecenter/
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Klargøring af ”Havfruen” 
Traditionen tro er det hvert år en opgave 
for årets Duelighedskursister at sørge for, 
at skolebåden ”Havfruen” er klar til årets 
sejladser. Således også i år, hvor nogle af 
kursisterne var samlet en lørdag formid-

dag til bundmaling og polering. I forgang-
ne vintersæson har Havfruen gennemgå-
et en større renovering af bunden, så den 
nu er helt klar til forhåbentlig endnu man-
ge års sejlads. 
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http://www.sejlsport.dk/mere/baadforsikring
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http://albani.dk/


 

 

Næste nummer af brisen udkom-
mer online ultimo august 2016. 
Deadline 1. august 2016 

Her er plads til din annonce 

Annoncepriser i Brisen: 
Bladet udkommer elektronisk 4 gange 
årligt på BS’ hjemmeside. V. halv- og 
helsides annoncer forsynes annoncen 
med interaktivt link i den elektroniske 
udgave. 
 
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.  
1/3 side i Brisen 700 kr. 
1/2 side i Brisen + link 800 kr.  
1/1 side i Brisen + link 1500 kr.  
1/1 side + link + Logo/link på BS hjemme-
side under sponsorer rulletekst 2000 kr.  

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

