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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:  Jens Kyster Rasmussen, Bjergfyrvangen 13, 5270 Odense N,  

   Tlf.: 40188248, mail: kyster-marine@mail.dk 

           

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:    Kasper Grønbæk, Bispeengen 32, 5270 Odense N           

   Tlf.: 40372853  - mail: kasper@centrumskilte.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:  Anne Holst, Grambovej 24, 5690 Tommerup  

   Tlf.: 22183074 - mail: anneholst_65@hotmail.com 

 

Suppleant:   

 

DIVERSE: 

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

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

 

Materialeudvalg:  Lars Jacobsen, Tjørnevænget 110, 5690 Tommerup 

   Tlf:42170221- mail: lars@multiservice.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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Det årlige vinterhi er nu 
snart passeret uden de 
store vejrmæssige 
udskejelser, hvor vi nu 
svagt kan skimte for-
året ude i horisonten - 
og ikke mindst starten 
på en ny sejlsæson. 
 
Vi har, som alle ved, 
desværre måtte gen-

nemleve en ekstraordinær generalforsam-
ling på grund af en gruppe medlemmers 
utilfredshed med den siddende bestyrel-
se. 
 
Det var derfor rigtig dejligt, at mange 
mødte op på generalforsamlingen, hvor 
man fik en god og saglig debat omkring 
de uafklarede spørgsmål og usande samt 
udokumenterede beskyldninger mod dele 
af bestyrelsen, som endte med forsamlin-
gens opbakning til, at bestyrelsen kunne 
arbejde videre og sætte kursen fremad. 
Bestyrelsen er sammen med klubbens 
mange udvalg indstillet på, at vi får en 
rigtig god sæson med en masse tilbud, 
oplevelser og aktiviteter til glæde for klub-
bens medlemmer. 
 
Der har været afholdt nogle positive mø-
der med Nordfyns Kommune omkring 
rammerne for det fremtidige samarbejde, 
som er endt med, at vi nu har fået aftaler 
på plads omkring klubbens daglige drift, 
diverse stævner og arrangementer. 
 
Det er i år 25. gang, startskuddet går til 
Palby Fyn Cup, sejladsen omkring Fyn, 
som i samarbejde med Palby Marine af-
vikles 23. – 25. maj, hvor vi som noget 
helt nyt i år har åbnet muligheden for at 
landets tursejlere kan deltage uden nogen 
måleregel/målerbrev. 
 
Jeg skal i den anledning opfordre klub-
bens medlemmer til at komme på banen 
og melde sig med på sejladsen og få en 
masse gode oplevelser og hygge under 
turen rundt omkring Fyn.  
 
Vi har i bestyrelsen besluttet, at der skal 
være en bedre information og dialog med 

vore medlemmer, hvorfor vi nu har lavet 
en løbende opdatering af Sidste Nyt og 
aktivitetskalender på vores hjemmeside, 
således at alle kan følge med i, hvad der 
sker, og hvad der påtænkes planlagt for 
klubbens drift og aktiviteter. Og i samme 
forbindelse vil vi opfordre medlemmerne 
til at melde tilbage med opgivelse af mail-
adresser som beskrevet andet sted her i 
Brisen, så vi også derigennem kan udsen-
de relevante informationer omkring klub-
bens aktiviteter m.v. 
 
Klubben har netop fået lavet en ny 2-årig 
sponsoraftale med Nordfyns Bank som et 
godt tilskud til klubbens drift, tak for det. 
 
I påsken står aktivitetsudvalget igen klar 
med den traditionelle suppe skærtorsdag 
og langfredag, og der vil i den forbindelse 
være mulighed for at betale sit kontingent 
og samtidig få en stander til båden. 
 
Lørdag den 26. april er der standerhejs-
ning, hvor det er 60 år siden, klubbens 
stander første gang blev sat. Vi starter 
traditionen tro kl. 12.00 med musik og 
stemning på havnen, og om aftenen står 
det nye aktivitetsudvalg kl. 19 klar med et 
spændende program for en hyggelig aften 
med spisning, musik og dans, hvor vi hå-
ber rigtig mange vil komme og deltage. 
Tilmelding – se andet sted i Brisen. 
 
Med hensyn til den meget tiltrængte reno-
vering af bådebroerne, så er det desvær-
re endt med, at kommunen foreløbig har 
udsat denne proces, hvilket vi kan frygte 
vil betyde begyndende problemer på nog-
le af broerne i den kommende sæson. 
 
Vi vil fra bestyrelsen følge op på dette ved 
vores deltagelse på møderne i Det Mariti-
me Råd, og vil samtidig opfordre klubbens 
medlemmer til at komme med ideer og 
forslag til bestyrelsen omkring nye tiltag, 
der kan være medvirkende til, at vi fortsat 
har en god og aktiv havn. 
 
Herfra vil jeg ønske alle klubbens med-
lemmer en rigtig god forårsklargøring af 
bådene og opfordre til at rigtig mange 
møder op og deltager i 

Poul Erik Nielsen 

Fortsættes næste side 



 

 

klubbens mange tilbud og aktiviteter. 
Klubben bliver ikke bedre, end vi selv gør 
den til. 
 
Med venlig sejlerhilsen 
Poul Erik Nielsen 
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I sejlerskolen er vi i fuld gang med vinte-
rens duelighedsundervisning. 
Undervisningen foregår torsdag aften fra 
kl. 19.00 til 21.30. 
Teoretisk duelighedsprøve forventes af-
holdt i slutningen af april. 

Medlemmernes mailadresser 
I klubben ønsker man at rationalisere 
arbejdsgange og at skabe hurtigere kom-
munikationsveje til medlem-
merne. 
 
Derfor ønsker man at få alle 
medlemmers mailadresse. 
 
På klubbens hjemmeside: 

www.bogense-sejlklub.dk 
 

ligger nu en formular, i hvilken 
man kan skrive sine kontakt-
oplysninger. 
 
På forhånd tak. 
 

Redaktøren 

Referater fra bestyrelsesmøder 
Referater fra klubbens bestyrelsesmøder 
vil fremover blive tilgængelige i en mappe, 
der kommer til at stå på klubbens info-
hylde i klubhuset. 
 

Redaktøren 

 

VHF-kursus 
Sejlerskolen afholder i løbet af foråret 
kursus i VHF-DSC. 
 
Pris: kr. 1.600,00 + prøvegebyr kr. 503,00 
incl. alle undervisningsmaterialer. 
 
Kurset afholdes over en weekend. 

Nærmere om tidspunkt på klubbens hjem-
meside: 
 

www.bogense-sejlklub.dk 
 

Jørn Brolund Ulriksen 
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Vi går mod lysere tider, og snart er vinte-
ren forbi, og varmen sniger sig for alvor 
ind i Bogense Sejlklub. Båden skal gøres 
klar fra vinterhi, så den bliver i fin stand til 
sommerens ture og ikke mindst de tirsda-
ge, hvor der arrangeres sejladser lige ude 
for havnen.  
 
Vi opfordrer alle, som gerne vil lufte bå-
den, til at tage deres kæreste, ægtefælle, 
venner eller kolleger med, så de kan få en 
god aften på vandet.  Den 1. tirsdag, der 
sejles, er allerede den 29. april 2014. Tøv 
ikke med at tilmelde din båd allerede nu 
på hjemmesiden.  
 
Men hvad sker der så om tirsdagen? Man 
mødes på havnen og rigger båden til, 
sejler ud til dommerbåden, som har lavet 
aftenens 2 forskellige baner efter, hvor-
dan vind og vejr er. Det giver de bedste 
sejladser efter forholdene den aften. Den 
ene bane er en op/ned bane, hvor der er 
kryds og læns, der sejles 2-3 gange op og 
ned på banen.  Dette er fortrinsvist for 
kapsejlere. Den anden bane er en bane, 

hvor man sejler lidt på alle kurser. Det vil 
sige, at man sejler lidt halvvind, lidt slæk 
på skøderne og ikke for meget kryds.  
Denne bane giver mulighed for, at selv 
nye sejlere kan deltage.  
 
Fælles for begge baner er, at startlinje og 
mållinje benyttes af begge baner. Derved 
er der god mulighed for at hilse på alle de 
andre deltagende båden i løbet af afte-
nens sejlads, som tager en god times tid.  
 
 Når båden er vel i havn og rigget af, og 
sulten begynder at melde sig, er det tid til 
at komme op i klubhuset, hvor humøret 
og selv smørrebrødet er højt.  
 

Husk: Det er sjovt at 
sejle……….      

Sejladsudvalget 

 
Efterfølgende bliver skolebåden 
”Havfruen” klargjort af kursisterne og sø-
sat, hermed er den praktiske duelighed-
sundervisning begyndt. 
 
I skolebåden sejles der med hvert hold en 
gang om ugen hele sommeren, bortset fra 
skolernes sommerferie. Sidst i oktober 
aflægges prøven i praktisk sejlads og 
med dette som det sidste, er DUE-
LIGHEDSBEVISET klaret! 
 
I oktober 2014 starter et nyt hold. Skulle 
der være spørgsmål, er man altid velkom-
men til at kontakte undertegnede. 
 
Jørn Brolund Ulriksen 
Tlf. nr.: 29262736 
Mail: lillenrolund@mail.dk 

 

 

 
 

 

    
 

 

Tirsdagssejlads i Bogense Sejlklub. Kom og 
vær med da… 

Sejlerskolen vinteren 2014  

mailto:lillenrolund@mail.dk
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Carsten Breuning 

Så skal vi snart til at tænke på sommer-
sejlerferie. Hvor skal den føre os? Skal vi 
sejle sammen med andre? 
 
Har du tænkt på at sejle i Flotille?  Enten 
som deltager eller som ”andemor”. Mange 
sejlere ønsker at sejle med andre, måske 
ikke tre uger i træk, men i en del af deres 
sommerferie. Dansk Sejlunion arrangerer, 
igen i år, forskellige flotille-sejladser: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Børneflotille 
 
Især børnefamilier har behovet. Mens 
børn godt kan lide at sejle, så kommer de 
hurtigt til at kede sig, hvis der ikke er nog-
le legekammerater. Som en mor (til to) 
sagde til mig, ”børnene lærer hurtigt an-
dre børn på havnen at kende, men de 
sejler videre næste dag, og det er næsten 
aldrig i samme retning som os. Det bety-
der børnene skal dyrke ny venskaber hver 
dag”. 
 
Det er der dog råd for, som sagt så gjort – 
og Børneflotillen var skabt. Flotillen ledes 
af en ”andemor”,  som sørger for at både-
ne holder sammen, laver turplanlægning 
og får sat nogle aktiviteter for børnene i 
gang (skattejagt, snobrød m.m.). De fleste 
af de godt 20 både, der var med i vores 
Børneflotille sidste år, sejlede med i en 
uge eller to og sejlede så selv i resten af 
ferien. Men både forældre og børn kunne 
ikke få armene ned af bare begejstring. 
Alle sagde, at det havde været en kæmpe 
succes. 
 
Det vil vi gerne gøre igen i år. Så vi sørger 
nogle ”andemødre”, som vil føre en Bør-

neflotille i en uge eller to – og vi søger 
deltagere, som gerne vil sejle med. En 
uge eller to i det sydfynske/
smålandsfarevandet. En uge eller to i 
Limfjorden, måske en i Øresund eller til 
den Svenske skærgård. 
 
Voksenflotille 
 
Det samme gjaldt de to voksenflotiller, vi 
sendte af sted til henholdsvis Bornholm 
og Rugen. Bådene, der sejlede til Rugen, 
sejlede sammen alle tre uger, hvorimod 
dem til Bornholm delte sig, da de kom 
derover. Det er sejlerne selv, der bestem-
mer, hvor meget de i sejler i flok. 
 
Vi mangler altid flere ”andemødre”. En 
uge eller to i det sydfynske/
smålandsfarevandet. En uge eller to i 
Limfjorden, måske en i Øresund eller til 
den Svenske skærgård. Mange sejlere vil 
godt dette form for fællesskab, så meld jer 
endelig til. Lige nu har vi tilsagn om en 
”andemor”, der gerne sejler i Lillebælt, 
ned langs Sønderjylland til Flensborg 
(måske lidt videre), og en der sejler i det 
sydfynske. 
 
Motorbådsflotille 
 
Det er lykkedes at finde en andemor til 
motorbådsflotille sejlads.  Dog bliver det 
udenfor industriferien, da denne sejler 
ønsker at tage med til Baltikum (se lang-
tursflotille nedenstående). Så han vil ger-
ne føre en flotille i enten juni eller august. 
Indtil videre er der ikke besluttet en desti-
nation – så hvis du har motorbåd og kun-
ne tænke dig dette – så kan du være med 
til at bestemme. 
 
Har du lyst til at være andemor, enten for 
en børneflotille, voksenflotille eller en mo-
torbådsflotille, skriver du til car-
sten@sejlsport.dk, så får du flere oplys-
ninger.   
Langtursflotille 
 
Carsten fører selv en flotille til de Baltiske 
lande næste sommer. Det bliver noget 
med åben havsejlads i et par dage for 
derefter at følge kysten hjem fra Estland 

Flotillesejlads 

mailto:carsten@sejlsport.dk
mailto:carsten@sejlsport.dk
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DS skriver… 

Kære alle 
 
Foråret er snart over os, så vi skal til at 
tænke på at gøre vores både i stand.  
 
”Puha! Tænker du – han er godt nok tid-
ligt ude! Det er stadigt mørk udenfor.” 
 
Ja det er det vel. Men foråret er over os, 
før vi ved det. Vi skriver allerede midten af 
januar, vi er ugidelige pga. af for meget 
godt mad og andre godter i julen, og så er 
vi på skrump (jeg er i hvert fald). Det skal 
blive godt at komme i gang. 
 
Har du kigget dine sejl efter?  Jeg mener 
virkeligt kigget dem efter. Ud på et stort 
gulv og ned på knæ. Alle syninger skal 
gennemgås. Er de beskidte? Almindelig 
snavs kan tages med en blød børste og 
lidt håndsæbe (skal dog skyldes bagefter 
med lunkent vand).  
 
Hvis ikke du selv har mulighed for at tjek-
ke dine sejl – tag dem til en sejlmager. 
Det koster lidt, men så bliver de eftergået 
af en professionel samt syet, hvis der er 
skader. Det kan godt betale sig. Når du så 

sætter din mast på igen, kan du passende 
tjekke, at den er rigget ordentligt. Følg 
dette link: 
 
http://www.sejlsport.dk/baadejer/praktisk-
viden/rig 
 
Så er der din motor. Jeg skifter min impel-
ler hvert år. Det er ikke nødvendigt, siger 
du. Nej, det er det vel ikke. Tager du im-
pelleren ud om efteråret og lægger den i 
en plasticpose et mørk og køligt sted, kan 
den genbruges. Men hvis du nogensinde 
har skulle skifte din impeller ude på søen i 
hårdt vejr (spørg ikke, hvordan jeg ved 
dette), så er kr. 125 for en ny impeller 
hvert år en meget lille udgift. 
 
Vil du vide mere om motorvedligehold? 
Kig på vores hjemmeside og læs vores 
minimotorkursus. Her kan du lære alt, 
hvad du har behov for mht. motorvedlige-
holdelse. Følg dette link: 
 
http://www.sejlsport.dk/baadejer/praktisk-
viden/motor 
 

og videre langs Letland, Litauen, Polen og 
Tyskland. Her er mulighed for at få lidt 
langturserfaring samt en hel del ”wow 
effect” på dit sejler CV-   – så hvis du vil 
med, skriver du bare til Carsten. 
 

 

Fortsættes næste side 



 

 

Når du nu er i gang, kan du tømme vand-
udskilleren (evt. udskifte den). Kig godt 
efter på vandet, der kommer ud. Er det 
klart? Grumset? Måske skal du tænke på 
at rengøre din tank. 
 
Hvis du tog dine fald og skøder af i efter-
året, så kan du med fordel tage dem til et 
møntvaskeri med en (meget) stor vaske-
maskine. Kom al tovværket i et gammelt 
hovedpudebetræk og vask det ved 40 
grader med lidt vaskepulver.  Tovværket 
bliver da smidigt igen (faktisk lige som 
nyt) og derved en fornøjelse at arbejde 
med.  
 
Men det er jo alt sammen noget vi skal 
gøre, når det bliver lidt varmere. Hvis du 
savner sejladsen og  synes, at vinterafte-
nerne er lidt lange, så kan du med fordel 
kigge lidt på vores videoguides om sej-
ladsteknikker. Her er alt fra havnemanøv-
re til sejltrim, gennaker-sejlads, knob og 
meget mere. Professionelt lavede videoer 
med dansk tale.  Følg linket her.  Selv 
gamle søulke siger, de lærer noget, når 
de ser dem. 
 

http://www.sejlsport.dk/mere/
sejladsteknikker 
 
Til sidst – hvis intet af ovenstående frister, 
jamen så kan du passende tænke over, 
hvor turen går til, når sommeren kommer. 
Det har vi også nogle forslag til. Læs vo-
res turbeskrivelser her: 
 
http://www.sejlsport.dk/tursejlads/
oplevelser/turbeskrivelser 
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FRA SEJLADSUDVALGET 

VIL DU SEJLE OP-NED BANE 
ELLER 

VIL DU SEJLE 3-KANT BANE 
 

SÅ ER DET TIRSDAG!!! 
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OP-NED BANE. JA TAK! 
(1.start) 
Hvad: En sejlads, hver tirsdag. 
Hvordan: Kryds/læns 
Hvornår: Hver tirsdag kl. 19:00 
Hvem: For de seje drenge. 
 

 
Hvor skal vi hen 
Vi skal ud og sejle 
Vi skal have det sjovt 
Det bliver noget anderledes 
Det bliver dejligt 
Det bliver bage ikke sjovere 
Din båd bliver glad for dig 
Hyg dig med dine venner 
Lær din båd at kende 
Se Nordfyn fra vandet 

Kryds 
Spiler op 
Forsejl ned 
Måske bomme med spiler 
Forsejl op 
Spiler ned 
Kryds 

3-KANT BANE. JA TAK! 
(2.START) 
Hvad: En sejlads, hver tirsdag. 
Hvordan: Vi vil sejle en lang sejlads. 
Hvornår: Hver tirsdag kl: 19:05 
Hvem: Også for dig uden Målerbrev. 
 
 
Lidt hygge 
Din båd bliver glad for dig 
Kort transport til sejlads og mål 
Lær din båd at kende 
Se Nordfyn fra vandet 
Klar vende 
Hyg dig med dine venner 
Vi skal ud og sejle 

Lidt kryds 
Lidt halvvind 
Lidt hygge 
Lidt læns 
Lidt foran for tværs 
Lidt agten for tværs 
Nå. Sådan lidt af det hele 
- og så er der smørrebrød efter sejlad-
serne 

SPØRGSMÅL. 
Kontakt sejladsudvalgets formand 
Kasper Grønbæk, tlf: 40372853 

 www.bogense-sejlklub.dk 

KOM OG VÆR MED!!! 

http://www.bogense-sejlklub.dk
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Så er vi i gang! 
 
Efter generalforsamlingen 12. november 
blev der behov for et nyt aktivitetsudvalg, 
og jeg blev spurgt, om det ikke kunne 
være noget for mig. Det krævede lige lidt 
tid, men efter en snak med et par af klub-
bens meget aktive/synlige medlemmer 
Ole Sørensen og Torben Dauggård er det 
blevet sådan, at vi nu er gået i gang med 
arbejdet. 
  
Jeg har været medlem i Bogense Sejlklub 
i rigtig mange år - vist nok mere end 25 - 
uden egentlig at have deltaget i ret mange 
af klubbens aktiviteter ud over kapsejlads. 
Derfor er langt det meste nyt for mig, og 
det har ikke været helt uden udfordringer 
at overtage aktiviteter, andre har sat i 
gang. 
 
Som det har været almindeligt de foregå-
ende år, er andre af klubbens medlemmer 
”nødvendige” i forbindelse med diverse 
klubarrangementer. Vi skal efter bedste 
evne prøve at planlægge - have overblik-
ket, men uden hjælp går det ikke. 
 
Men vi er i gang - her er, hvad der er 
planlagt: 
Vi laver ikke om på gode traditioner, så i 
forbindelse med påsken, hvor mange 
traditionelt klargør båd, bliver der mulig-

hed for at købe suppe med brød. Det bli-
ver d.17. og d.18./4. 
 
Standerhejsningen d.26./4. er også på 
plads. Det faste husorkester spiller ved 
selve standerhejsningen, og til stander-
hejsningsøllen er vi klar med sandwich. 
Til festen om aftenen serveres en spæn-
dende 3-retters menu, og der er lavet 
aftale med Mathias Winum om levering af 
en gang rigtig glad dansemusik med over-
raskelser - se opslag og tilmelding i klub-
huset. 
Kom og vær med - også jer, der ikke ple-
jer at deltage! 
 
Pinseturen går i år til Endelave. Planlæg-
ningen har været i gang i lang tid - her er 
Michael Rasmussen eskadrechef. 
 
Vi vil i aktivitetsudvalget gøre os umage 
med at skabe endnu mere liv i og omkring 
klubben / klubhuset – det lykkes bedst når 
mange i fællesskab lægger kræfterne i, så 
hvis du ligger inde med ideer til aktiviteter, 
så kom med dem. 

P.u.v. 
     Birger 

Gommesen 

Aktivitetsudvalget 



 

 

Julefrokost i ungdomsafdelingen 2013 
Onsdag,  den  4. december afholdt ung-
domsafdelingen julefrokost i klubhuset. 42 
sejlere, søskende og forældre deltog i 
festlighederne.  
Før vi satte os til bords, blev både sejlere 
og voksne sat til at løse opgaver. Sejlerne 
skulle skrive deres ønsker og forventnin-
ger til næste sæson, såle-
des at trænerne har noget 
at arbejde ud fra i kom-
mende sæson, lige som 
det  ved sæsonafslutning 
2014 kan fastlægges, om 
ønsker og forventninger er 
blevet afklaret. Forældrene 
blev sat til at diskutere 
ønsker, drømme og for-
ventninger til ungdomsaf-
delingen. En positiv dis-
kussion, som gav en mas-
se gode ideer til fremti-
dens arbejde, både reali-
stiske ideer og ideer til 

langt ude i fremtiden.  
Med hjemmelavede frikadeller, rødkål, lun 

leverpostej, æbleflæsk, medister, rødkåls-

salat, hvidkålssalat, brunede kartofler 

mm. havde Gitte, mor til sejlerne Anders 

og Lars, skabt en overdådig julebuffet. Til 

dessert var der lavet ris a la mande, hvori 

der var lagt seks mandler, 

hvilket skabte endnu mere 

plads i maverne. Vi havde 

en dejlig aften, men som 

mange af sejlerne sagde: 

”Vi glæder os så meget til 

at vi kan komme ud og 

sejle igen”.  

Anne Holst, Ungdomsafde-

lingen 
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Der var behov for to rækker borde, for at vi alle kunne være her.  

http://www.google.dk/imgres?sa=X&biw=1680&bih=893&tbm=isch&tbnid=CkKQjX5noO1FRM:&imgrefurl=http://www.dreamstime.com/royalty-free-stock-image-kids-sailing-boat-image25360086&docid=sO4tBp6_on2gKM&imgurl=http://thumbs.dreamstime.com/z/kids-sailing-boat-25360086
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Nyt forsikringstilbud på trapperne 
Den 27. februar lancerer Dansk Sejluni-
on en ny forsikringsordning til alle 
bådejere i medlemsklubberne. Den nye 
ordning giver bådejerne flere tilbud at 
vælge mellem, og samtidig får de en 
mægler med som forsikringsrådgiver.    
 
Dansk Sejlunions forsikringstilbud til sej-
lerne får et betydeligt løft, når en ny ord-
ning træder i kraft den 27. februar. Ord-
ningen erstatter Dansk Sejlunions hidtidi-
ge Codan-aftale, der udløb ved årsskiftet.   
Den nye ordning indebærer konkrete for-
bedringer på flere punkter, forklarer 
Dansk Sejlunions sejladschef, Steen 
Wintlev.  
 
”For det første, så får du tilbud på kasko-
forsikringer fra tre eller fire selskaber. Det 
giver dig mulighed for at sammenligne – 
og vælge dét tilbud, der passer dig bedst. 
For et andet, så har du en forsikrings-
mægler med som din rådgiver i proces-
sen. Mægleren bruger sin ekspertise til at 
anbefale en løsning, men det endelige 
valg er naturligvis dit eget,” siger Steen 
Wintlev.  
 
Tættere på den enkelte sejler  
Tanken bag den nye forsikringsordning er 
at kunne tilbyde løsninger, der kommer 
tættest muligt på den enkelte bådejers 
individuelle behov. Derfor har det været 
en høj prioritet at få flere selskaber med i 
ordningen, både for at sikre en sund ind-
byrdes konkurrence og samtidig skabe 
tilbud med varierende indhold, forklarer 
Steen Wintlev.       
Ordningen indeholder samarbejdsaftaler 
mellem Dansk Sejlunion og en forsikrings-
mægler samt i første omgang fire forsik-
ringsselskaber, der alle har lystfartøjsfor-
sikringer som et kerneprodukt 
(selskabernes navne kan offentliggøres 
senere).     
  
Bestilling via sejlsport.dk 
Arbejdsgangen i den nye forsikringsord-
ning er:  
 

 Som bådejer udfylder du en forsik-
ringsformular på Dansk Sejlunions 
hjemmeside.  

 

 Mægleren modtager formularen – 
og indhenter tilbud på en kaskofor-
sikring, tilpasset dine behov.  

 

 Du får tre-fire tilbud retur – sam-
men med en anbefaling fra mægle-
ren.  

 

 Når du har valgt selskab, sikrer 
mægleren, at du får den rigtige 
police til den korrekte pris. 

Hele processen foregår online. I begræn-
set omfang vil det også være muligt at 
komme i telefonisk kontakt med mægle-
ren.  
”Det er en vigtig pointe, at mægleren er 
Dansk Sejlunions partner – og ikke sel-
skabernes. Det er en person, der repræ-
senterer dine interesser som forsikringsta-
ger,” forklarer Steen Wintlev og tilføjer:  
 
Hjælp ved skader 
”Hvis du får en skade på båden, kan 
mægleren hjælpe dig med at udfylde ska-
desanmeldelsen, så forløbet bliver forkla-
ret med det rigtige ordvalg og så videre. 
Også hvis du får ballade med selskabet, 
kan du trække på mæglerens rådgivning.”  
Prisniveauet på forsikringerne bliver kon-
kurrencedygtigt, fastslår Steen Wintlev.  
”Forsikringen bliver billigere at købe gen-
nem Dansk Sejlunion i forhold til, hvis du 
køber samme forsikring på egen hånd,” 
siger han.  
 
Kollektiv ansvarsforsikring 
Foruden de individuelle tilbud på kasko-
forsikringer, så kommer ordningen også til 
at omfatte en prismæssig attraktiv an-
svarsforsikring til alle bådejere i medlems-
klubber under Dansk Sejlunion. Ansvars-
forsikringen bliver et standardprodukt 
administreret af mæglerfirmaet.  
 
Tilbud til klubberne 
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I første omgang har Dansk Sejlunion fo-
kuseret på løsningen til klubbernes med-
lemmer. I anden omgang vil ordningen 
blive udbygget til at omfatte tilbud på for-
sikring af klubhuse, indbo og klubbernes 
både.  
Den nye forsikringsordning bliver yderlige-
re omtalt i næste udgave af medlemsbla-
det SEJLER, foruden løbende nyheder 
om ordningen på www.sejlsport.dk.  

 
Ordningen lanceres den 27. februar i for-
bindelse med åbningen af Cph. Maritim 
Festival (27. februar – 2. marts) i Lokomo-
tivværkstedet, København. 

 

 

Njordsejladsen  
Njordsejladsen afholdes  for 15. gang i år, 
altså et lille jubilæum. 
 
Njordsejladsen er en sejlads for både tur-/
familiesejlere og kapsejlere. 
Som noget nyt i år vil single-hand sejlads 
også være tilladt. 
Der vil være præmier for både tursejlere 
og kapsejlere. 
 
Sejladsen er en distancesejlads på ca. 38 
sømil. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Som vi plejer at sige, fælles morgenkaffe, 
en dejlig dag på vandet og krydret med en 
hyggelig aften i sejlervenners lag. 
 
Sejladsen arrangeres og afholdes af 3 
sejlklubber, Juelsminde, Bregninge og 
Bogense. 
 
I forbindelse med vort lille jubilæum vil vi 
forsøge at gøre lidt ekstra ud af arrange-
mentet her i Bogense. 
Vi vil bl.a. i forbindelse fællesspisningen 
arrangere en grill-buffet til rimelig pris. 
Dette kan ikke bestilles i forbindelse med 
tilmelding til Njordsejlads, så hold derfor 
øje med opslag i sejlklubben samt på BS-

hjemmeside. 
 
Tilmelding til Njordsejladsen sker på vor 
hjemmeside www.njordsejladsen.dk 
 
På hjemmesiden kan I læse om historien, 
tidligere resultater, se fotos mv. 
 
Vi håber og tror på deltagerrekord, så 
derfor: afsæt dagen d. 14. juni til en sej-
lads for alle. 
Der er 100 % vejrgaranti. 
 

På sejladsens vegne 
 

Poul Erik Skælbæk og Bjarne Nielsen 

http://www.njordsejladsen.dk/


 

 

Palby Fyn Cup 2014 
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Danmarks største kapsejlads afvikles 
for 25. gang  den 23. – 25. maj  
 
Bogense Sejlklub står i samarbejde med 
Palby Marine klar til at skyde sejladsen 
omkring Fyn i gang for 25. gang, hvor 
man glæder sig til igen at kunne byde 
rigtig mange af landets sejlere velkom-
men til Bogense og være en del af de 
fælles sociale oplevelser på land samt til 
en spændende dyst på vandet omkring 
Fyn. 
 
NYT NYT ! Palby Fyn Cup er nu for 
første gang klar med muligheden for 
deltagelse af tursejlere. 
 
Bogense Sejlklub har i år som noget nyt 
åbnet op for muligheden, for at landets 
sejlere også kan vælge at tilmelde sig til 
sejladsen som tursejler (uden målerbrev), 
hvilket skal ses i lyset af, at rigtig mange 
aktive sejlere er nået en alder, hvor man 
har valgt ikke mere at ville bruge den 
samme energi på nye sejl, mange gaster 
og optimal deltagelse i kapsejlads. 
 
Bogense Sejlklub ønsker med dette tiltag 
dels at give de sejlere, der har været akti-
ve kapsejlere i mange år, muligheden for 
stadig at være med på turen rundt om-
kring Fyn, og ikke mindst være en del af 
det sociale og den maritime oplevelse¨, 
det er at være i Bogense under stævnet, 
og dels åbne mulighed for, at landets 
mange tursejlere også kan blive en del af 
dette.  
 
Alle både får en GPS Tracker  ombord. 
 
Bogense Sejlklub har i samarbejde med 
Palby Marine lavet en aftale, så alle delta-
gere får en tracker ombord, således at 
familie, venner og andre interesserede får 
mulighed for at følge bådenes sejlads 
omkring Fyn på www.palbyfyncup.dk eller 
i Palby’s telt på havnen i Bogense. 
 
Efterfølgende kan man efter sejladsen se 
og genopfriske sin egen og andres sej-
lads rundt om Fyn. 
 
Fine præmier i forbindelse med hurtig 

tilmelding. 
 
I anledning af det er 25. gang, der sejles 
Fyn Rundt fra Bogense, så har Bogense 
Sejlklub sammen med Palby Marine ud-
loddet nogle fine præmier i forbindelse 
med bådenes tilmelding til stævnet. 
 
Hvilket vil sige, at jo før man melder til, jo 
større præmier kan man vinde. 
 
Se mere:  
 

http://www.palbyfyncup.dk/grafik/
pramier_tilm.pdf 

 
Indbydelser til stævnet 
 
Der udsendes først i april måned indby-
delser med yderligere informationer om-
kring stævnets afvikling til landets sejl-
klubber og tidligere deltagere. 
 
Ønskes yderligere informationer og tilmel-
ding til sejladsen, så klik ind på: 
 www.palbyfyncup.dk  
 
undetegnede kan kontaktes på tlf. 
40162372, mail: sejladsen@fyncup.dk 
 

Med venlig hilsen 
 

Poul Erik Nielsen 
Stævneleder 

Bogense Sejlklub 
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Næste nummer af brisen udkom-
mer medio maj. Deadline 20. april 
2014 

De anvendte stormvejrsbilleder er indsendt af Erik Sterling 


