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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:    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:  Anne Holst, Sleppevangen 65, 5270 Odense N  

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

 

Materialeudvalg:  Lars Jacobsen, Tjørnevænget 110, 5690 Tommerup 

   Tlf:42170221- mail: lars@multiservice.dk 

 

SUP - udvalg:  Marie Louise Pedersen, Harritslevvej 2, 5400 Bogense 

   Tlf. 22844499 - mail: nedermolle@gmail.com 
 

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 

Sejlsportsliga Skive 16.-17. maj 
Palby Fyn Cup 29.-31. maj 
Pinsetur 23.-24. maj 
Njordsejlads 2. juni 
Sommercamp ungdom  28. juni-3. juli 
H-bådsstævne 21.-22. august 
Sejlsportsliga Faaborg 29.-30. august 

439,- 

45,- kr. pr. person pr. time 



 

 



 

 

Formandens tale ved 
Bogense sejlklubs 
standerhejsning 2015 
 
Det er rigtig dejligt at 
se, at så mange er 
mødt op for at være 
med til at markere star-
ten på årets sejlersæ-
son i Bogense Sejl-

klub, hvor vi i år har valgt at ændre for-
men på afholdelse af vores standerhejs-
ning – en ændring, som vi håber, I alle 
tager godt imod. 
 
Aktivitetsudvalget med Birger Gommesen 
i spidsen har lavet et nyt og anderledes 
program for vores afvikling af standerhejs-
ningen, som lægger op til en god efter-
middag med hygge og aktivitet for hele 
familien på kajen og omkring klubhuset, 
hvilket betyder at vi så har valgt at sløjfe 
den ellers traditionelle aftenfest, som de 
senere år har vist sig ikke at have den 
store deltagelse. 
 
Kapsejladsafdelingen har i dag samlet en 
del både ved anløbsbroen, hvor der hol-
des åben båd, for dels at vise, hvilke for-
skellige muligheder, der er som sejler, og 
dels få en snak om, hvad vi kan tilbyde i 
Bogense Sejlklub. 

 
Der har gennem vinteren været rigtig god 
gang i klubben. 

- Ungdomsafdelingen har jævnligt 
holdt møder med fællesspisning 
og hygge 

- Sejlerskolen har kørt undervis-
ning 

- Aktivitetsudvalget har arrangeret 
foredrag, nytårskur og udflugter 

- Kapsejladsudvalget har holdt 
medlemsaften med lidt regler og 
snak omkring Sejlsportsligaen 

- Materieludvalget har fået klar-
gjort klubbens materiel til den 
kommende sæson 

- Vores nye SUP udvalg er i gang 
med forberedelserne af kom-
mende aktiviteter og indkøb af 

Formanden har ordet 
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materiel, så vi kan få denne akti-
vitet skudt i gang 

- Seniorklubben har afholdt deres 
månedlige møder med spisning 
og socialt samvær  

 
Det er rigtig dejligt at se, at der også er 
masser af aktivitet i Bogense Sejlklub, 
mens bådene er i vinterhi.  
 
På havnen har man, siden vi stod her 
sidste år, fået ansat en ny maritim leder, 
og jeg vil i den anledning på klubbens 
vegne byde Thomas Fløjborg-Lading vel-
kommen.  
 
Bogense Sejlklubs daglige samarbejde 
med havnevæsenet og Thomas fungerer 
rigtig fint, og de driftsmæssige samar-
bejdsaftaler med Nordfyns Kommune 
omkring stævner, brug af arealer m.v. er 
blevet genforhandlet, hvilket sikrer, vi i 
Bogense Sejlklub har gode vilkår for klub-
bens daglige drift og virke på marinaen. - 
Så kun ros til driften på havnen. 
 
Men det er knap så positivt at se på, hvor-
dan Nordfyns Kommune håndterer reno-
verings- og anlægsopgaver. 
Hvis man spejder ud over marinaen, kan 
man endnu ikke få øje på nye broer, som 
ellers var planlagt udført sidst i 2013. - 
Hvornår og hvordan det sker vides endnu 
ikke. 
 
Vi er på bestyrelsens og sejlernes vegne 
meget utilfredse med Nordfyns Kommu-
nes håndtering af disse så vitale og vigti-
ge ting for driften af vores havn, hvilket vi 
løbende prøver at påvirke og gøre op-
mærksom på gennem vores virke i Det 
Maritime Råd. 
 
Vi har gennem vinteren fået indlagt fjern-
varme, som forventes etableret inde i 
huset til efteråret, og som I kan se, så har 
vi lige fået renoveret med nyt græs her 

foran . Rigtig fint arbejde udført af BM og 

Lars Rasmussen.  

 

Poul Erik Nielsen 

Fortsættes næste side 
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Vi står nu igen overfor en rigtig aktivt sæ-
son i Bogense Sejlklub: 
Ungdomsafdelingen mødes mandage og 
onsdage til træning og hygge, og sidst i 
juni måned har de i samarbejde med DS 
arrangeret en uges sommercamp for lan-
dets unge sejlere. 
 
Sejlerskolen afvikler igen de ugentlige 
praktiske skolesejladser, og Jens Honore 
står for endnu en gang undervisning i 
speedbådskørekort, - super godt. 
 
Kapsejladsudvalget er igen klar til afvik-
ling af tirsdagssejladserne. 
 
Udvalget prøver ihærdigt at få nogle flere 
gjort interesseret i at deltage i sejladser-
ne, så vi kan få standset det faldende 
antal deltagere. – Hvis der er nogen her 
som overvejer at være med, så er det 
bare om at tage fat i Ulrik eller en af de 
andre fra udvalget. 
 
Der bliver igen i år arrangeret Njordsej-
lads, som afvikles den 13. juni, hvor alle 
kan deltage, uanset om man er til tursej-
lads eller kapsejlads, - det er altid en rigtig 
hyggelig dag på vandet, hvor man efter-
følgende slutter med grill her på terras-
sen, - sæt kryds i kalenderen og mød op. 
 
Palby Fyn Cup afvikles i år den 29 – 31. 
maj, hvor vi glæder os til, sammen med 
Palby Marine og BGIF støtteforening, at 

kunne skyde sejladsen omkring Fyn i 
gang for 26. gang. 

 
Der vil i år blive meget mere aktivitet på 
land under stævnet, hvor der vil være 
opsat stande med diver-

Fortsættes næste side 
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se udstillinger fra sponsorer torsdag og 
fredag. 
 
X-Yachts sætter et stort telt op langs klub-
huset og afvikler torsdag aften træf for X-
sejlere, og om lørdagen vil der være stan-
de med nordfynske råvarer, hvor Bogense 
Sejlklub ligeledes har en stand med aktivi-
teter for ungdom, SUP, sejlerskole og 
viser, hvad klubben kan tilbyde nye sejle-
re. 
 
BGIF har igen gang i det store forplej-
ningstelt, hvor der som noget nyt bliver en 
miniboldbane, hoppeborg for børnene 
m.m.  
 
Lørdag kl. 13.00 kommer Rock Nalle og 
underholder i teltet, hvilket senere afløses 
af noget lokalt musik. 
 
Der vil også under stævnet blive opsat en 
storskærm foran klubhuset, hvor der vises 
livestreaming, reklamespots og øvrige 
informationer fra sejladsens afvikling. 
 

Vi håber med disse tiltag, at rigtig mange 
vælger at lægge vejen forbi Bogense til 
Palby Fyn Cup. 
 
Efter sommerferien står kapsejladsudval-
get for afviklingen af H-bådsstævne den 
21. – 22. august. 
  
Og sidst men ikke mindst så vil jeg minde 
om, at Pinseturen i år går til Fredericia. 
 
Vi mødes pinselørdag ved Fredericia Sejl-
klubs klubhus kl. 18.00 til grill. 
 
Det er aftalt, at der betales 100,- kr. i hav-
nepenge, - uanset bådens størrelse. Der 
er ingen tilmelding.  
Jeg vil opfordre alle til møde op og være 
med. 
 
Rigtig god sejlsæson til jer alle. 
 

M.v.h. 
 

Poul Erik Nielsen 
Formand 



 

 

Så er foråret kommet, og vinterens duelig-
hedskursus er næsten slut. Den første 
maj skal kursisterne til mundlig og skriftlig 
prøve og vise, at de kan finde rundt i far-
vandene ved hjælp af søkort, passer, 
kurslineal og kortplotter, - ligeledes vise, 
at de er sikre i vigereglerne og kan identi-
ficere skibe, man kan møde undervejs.   
                                                                                          

Skolebåden ”Havfruen” er klargjort af kur-
sisterne og efterfølgende kommet i van-
det. Masten mv. sætter de på den 7. maj, 
- hermed er vi klar til den praktiske del af 
duelighedsundervisningen. 
 
”Havfruen” skal ud 3 gange om ugen, for 
at alle kan få den nødvendige undervis-
ning, - 3 kursister + instruktør pr. gang. I 
sejlerskolen sætter vi målet højt for de 

nye sejleres kunnen uden at glemme - ”at 
det skal være sjovt at sejle”!  
 
Instruktørmanglen er blevet mindre, da en 
del af klubbens dygtige sejlere har sagt ja 
til at tage et hold, hvilket er en stor lettel-
se, - ikke bare for undertegnede, men 
specielt for vores klub, at vi kan tilbyde 
nye sejlere de ting, de måtte ønske, - 
måske ender nogen af dem som deltage-
re i tirsdagssejladserne? Så jeg vil sige 
tusind tak til jer, som har sagt ja til at yde 
en indsats i skolebåden!  
 
Undervisningen til søs foregår efter Sejl-
unionens certificerede materiale, som 
instruktører og kursister får udleveret af 
klubben, her er undervisningsmålene ty-
deligt beskrevet! 
 
Her til sidst vil jeg sige tak til kursisterne 
for mange hyggelige timer vinteren igen-
nem med gode kommentarer og fin hu-
mor! 

 
Til oktober tilbyder vi et nyt kursus i due-
lighed! Orienteringsaften om dette i sep-
tember, hvilket vil blive annonceret i 
”Brisen” og andre relevante steder! 
 

Jørn Brolund Ulriksen 
Sejlerskolen 
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Nyt fra Sejlerskolen 
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VHF/DSC 

Klubbens tre ynglinge er blevet solgt, så 
klubben kan ikke længere tilbyde sejlads i 
de dejlige sejlere, men måske alligevel, 
idet køberen har planer om at stille en 
eller flere af dem til rådighed for de af 
klubbens medlemmer, som kunne have 
lyst at komme på vandet i en yngling.  
 
På nuværende tidspunkt må jeg henvise 
til klubbens hjemmeside, hvor der vil kom-
me relevant information om ynglingene. 
 
Interesserede må gerne kontakte mig 
ang. dette, hvis der er spørgsmål! 
 
Jørn Brolund Ulriksen 
lillebrolund@mail.dk 

Ynglingene 

 

 

Desværre kunne ovennævnte kursus ikke 
blive til noget grundet manglende tilmel-
ding, - kun tre havde tilmeldt sig. Vi tilby-

der et nyt kursus næste år igen, det vil 
blive i april 2016, så det passer med prø-
vetidspunkterne i Fredericia eller Svend-
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Sejladsudvalget 
Så er sæsonen skudt i gang, og vi er 
kommet i gang med vores aftensejladser 
om tirsdagen. 

Vi startede sæsonen ud med 11 både 
tilmeldte, hvilket desværre er en lille ned-
gang med 2 både fra sidste år. Der er 5, 
der er stoppet, men 3 nye  er kommet til, 
så der er fremgang at spore. Men skulle 
flere have lyst til at komme og få nogle 
hyggelige timer på vandet med familie 
eller venner, så er alle velkomne. Der er 
efter hver aftensejlads dejlige smørebrød-
smadder til en billig pris og fælles hygge i 
klubben. 
 
Åben Båd-arrangementet til standerhejs-
ningen gik fint trods det lidt ustadige vejr. 
Men der kom nogle forbi og kiggede inte-
resseret på de 5 både, som lå ved pro-
viantbroen, så vi håber at dette kunne 
give et lille skub til at komme på vandet 
for en eller flere. 

 
Fredag d. 15. maj drager et sammensat 
hold af sejlere til Skive for at deltage i 
Sejlsportsligaen. Det bliver utroligt spæn-

dende at komme ud og repræsentere 
Bogense Sejlklub i denne nye aktivitet, 
som vi tror med årene vil gå hen og give 
flere og meget spændende aktiviteter i 
mange af landets sejlklubber, og forhå-
bentlig også i Bogense Sejlklub.  

 
Håber herfra, at alle får en god sejlersæ-
son, - kom ned og kig til os om tirsdagen, 
hvis du har interesse for at komme på 
vandet, så hjælper vi med at det kan ske. 
 
Med sejlerhilsen 
 , 
Ulrik Meyer 
Sejladsudvalget 

Arkivbillede 
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Onsdag d. 8 april havde ungdomsafdelin-
gen tilrigning - et større projekt.  
 
Først skulle alle joller frem fra vinterhi for 
at blive vasket og poleret, og derefter var 
det riggene, som skulle gøres klar.  
 
Vi nåede næsten i mål med aftenens pro-
jekt, de sidste små detaljer er noget, som 
kan laves næste træningsaften.  
 
Til sidst havde vi fællesspisning - byg-selv 
burgere - et kæmpe hit, og vi glædede os 
super meget til at komme på vandet igen. 

Ungdomsafdelingen 
Tilrigning i ungdomsafdelingen 

Thomas og Emil er de store stærke drenge, som 
finder optimistjollerne frem fra vinterhi 

Fra venstre: Ragnhild, Nete, Lars og Rasmus vasker 
optimistjollerne, så de kan blive klar til at blive poleret 

Det kan ikke gå hurtigt nok med at få noget at spise, 
når man har arbejdet med joller hele aftenen. 



 

 

Da vi igen var på land - efter at være truk-
ket ind igen - var der kun store smil tilba-
ge at spore i ansigterne på vores kære 
sejlere. 

Resten af sæsonen håber vi på lige så 
godt solskinsvejr - men bare lidt mere 
vind :)   

Anne 
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De to første aftener i ungdomsafdelingens 
sejlersæson havde vi rigtig dårligt vejr.  
 
I stedet for at tage hjem arbejder vi med 
sejlerteori eller laver fysisk træning, så vi 
kan styrke vores muskler til arbejdet i 
jollerne. 

Efter to aftener på land lykkedes det os at 
komme på vandet - ingen vind, men på 
vandet skulle vi.  

Alle joller, lige fra nybegynderne til de 
øvede, blev trukket ud af havnen, og afte-
nens øvelser stod på balance og opfrisk-
ning af bådhåndtering…. og kæntrings-
øvelser.  
 
Lige meget hvor mange gange det blev 
forklaret, at vandet helt sikkert var iskoldt, 
kunne det ikke skræmme alle de vand-
hunde, vi har i ungdomsafdelingen, så i 
vandet fik de lov til at komme.  

Når vejret driller 

Første aften på vandet 

Emil, Gustav, Thomas, Victor og Asger knokler på til 
den fysiske træning. På billedet træner vi vores skul-

dermuskulatur -  med alternative vægte 
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Travlhed på vinterpladsen 
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...Og så er vi i vandet 
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Aktivitetsudvalget 
Onsdag d. 25.-2. havde vi aftalt besøg på 
TV2 i Odense med start kl. 18.45. Vi blev 
modtaget af tre unge guider, som fulgte 
os hele aftenen. 

Efter selve modtagelsen gik vi til et audi-
torium, hvor der ved hjælp af billeder, 
oversigter og statistikker blev fortalt om 
TV2`s historie, udfordringer, …. – desu-
den var der også her mulighed for at stille 
spørgsmål.  

Herefter blev vi guidet rundt i en del af 
bygningerne, - bl.a. kom vi forbi sportsstu-
diet. Det var desværre ikke muligt at kom-
me ind i studiet – det var i brug, så vi skul-
le være så lidt støjende som muligt. Under 
rundturen blev der også fortalt mere histo-
rie om selve bygningen, som i stor ud-
strækning står i original stand. 
 
Før besøget sluttede i et stort studie, som 
bliver brugt til mange forskellige arrange-
menter, var vi inde i nyhedsstudiet – me-

get interessant. Her blev der arbejdet på 
aftenens 22-nyheder – så tog vi hjem og 
så nyhederne fra det studie, hvor vi lige 

havde været – speciel oplevelse. 

 
Næste arrangement var suppedagen 
torsdag d. 2 april. Om det var det lidt 
kølige vejr, eller om der var fordi, der kun 
blev serveret gratis suppe én dag – må-
ske en kombination – vides ikke, men 
meget hurtigt var suppen ”udsolgt” – på 
en halv time blev gryden tom. Over 100 
portioner suppe blev 

Fortsættes næste side 
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udleveret – der var tryk på – godt for det.  
Det er rigtigt svært at gætte søgningen til 
arrangementer uden tilmelding. 
 

Sidste aktivitet, der er overstået, er stan-
derhejsningen lørdag d. 25. april. Også 
her gættede vi heller ikke helt rigtigt – 
vores udgangspunkt var 

Fortsættes næste side 



 

 

et deltagerantal på omkring 80 – der blev 
taget mere end 120 tallerkener ud af ska-
bet, før alle havde fået del i den grillstegte 
gris! 
 
Under spisningen underholdt et fem-
mands hornorkester med en god blanding 
musik fra flere lande.  
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Det er dejligt at lave ting, som ser ud til at 
falde i god jord, så det er måske måden at 
starte sejlersæsonen på? 
 
HUSK  at pinseturen  går til Fredericia – 
kontakt evt. eskadrechefen : Steffen Mor-
tensen – tlf. 65919293. 

 
God sommer. 

                          
Aktivitetsudvalget 
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Næste nummer af brisen udkom-
mer ultimo august. Deadline 1. 
august 2015 


