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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, Sleppevangen 65, 5270 Odense N  

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

 

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

   Tlf. 22844499 - mail: marie@nordfyn.dk 

 

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  

mailto:marie@nordfyn.dk
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AKTIVITETER 

KIRC sejlads 30. august 
Afriggerfest 4. oktober 
Generalforsamling 11. november 
 

439,- 

45,- kr. pr. person pr. time 



 

 



 

 

Sommeren har i år 
været super god med 
rigtig fint ”sejlervejr”, 
hvilket har givet mulig-
hed for en masse gode 
timer og turoplevelser 
såvel på vandet, som i 
de maritime miljøer 
rundt i havnene. 
  

Der har gennem sæsonen været mas-
ser af liv og aktiviteter i Bogense Sejl-
klub: 

 Seniorklubben har været samlet til 

hygge 2. og 4. onsdag i hver må-
ned 

 

 Kapsejlads hver tirsdag aften 

(afsluttende med smørrebrød og 
hygge i klubhuset) 

 

 Hyggesejlads hver torsdag aften 

 

 Ungdomsafdelingens træning og 

hygge hver mandag og onsdag 
 

 Sejlerskolen undervisning og prak-

tisk sejlads på vandet 
 

 Ungdomsafdelingen har været på 

en fælles tur til Flensborg 
 

 Palby Fyn Cup blev for 25. gang 

afviklet sidst i maj måned, hvor 
Palby Marine og de øvrige sponso-
rer igen var med til at skabe en 
super stemning på kajen under 
stævnet, og BGIF sørgede for ”det 
store gratis morgenbord” til sejler-
ne fredag 

 

 Sidste weekend i maj havde Bava-

ria-klubben træf i Bogense, hvor 
klubhuset til tider var fyldt til briste-
punktet, - super arrangement for 
klubben og havnen 

 

 Pinseturen gik i år til Endelave. 

Jens Mikael Rasmussen stod for 

Formanden har ordet 

5 

fest og hygge 
 

 Neptun Vejle havde vores klubhus 

som base på deres pinsetur til 
Bogense 

 

 Njordsejladsen (dyst mellem Juels-

minde, Brejning og Bogense) blev 
afviklet i juni måned. Deltagerne 
mødtes til fælles morgenbord i 
klubhuset før starten på sejladsen, 
som gik forbi Brejning og Juelsmin-
de med mål i Bogense, som blev 
afsluttet med socialt samvær på 
klubhusets terrasse, hvor Ole og 
Torben igen havde sørget for grill-
mad m.m. 

 
Ud over disse mange aktiviteter, så har 
Jens Erik Steenfeldt (tidligere formand for 
ungdommen) taget initiativ til at starte en 
ny aktivitet, ”Stand Up Padling” (SUP), der 
udøves som surfing, men på fladere vand 
ved fremdrift gennem anvendelse af pad-
del. SUP er lige nu den mest voksende 
vandsport på verdensplan, som appellerer 
bredt til både børn og voksne. Faktisk 
oplever mange klubber at tiltrække mål-
grupper, som sejlklubber ellers sjældent 
kommer i berøring med.  
 
Bestyrelsen i BS har derfor nu oprettet et 
SUP-udvalg, som skal stå for denne akti-
vitet. 
 
Dansk Sejlunions nye tiltag 
”Sejlsportsligaen” er kommet godt fra 
start, hvor man ved 4 årlige stævner dy-
ster i J-70 stillet til rådighed af DS.  
Bogense Sejlklub forsøger senere på året 
at kvalificere sig med et hold til deltagelse 
i 2015. 
 
Hvis vi er heldige at komme med i ligaen, 
vil der hen over vinteren blive udarbejdet 
en plan for, hvordan man på tværs i klub-
ben får udnyttet denne aktivitet bedst mu-
ligt og løbende får udtaget hold, som ved 
de 4 årlige stævner skal repræsentere 
Bogense Sejlklub. 

Poul Erik Nielsen 

Fortsættes næste side 



 

 

Hvis vi ser tilbage på dette års gode vejr 
og de mange fine aktiviteter, der har væ-
ret i klubben, så tror jeg dette giver os en 
god platform til at markedsføre sejlsporten 
samt planlægge en kurs, som fremover 
kan sikre Bogense Sejlklub en fornuftig 
udvikling. 
 
Bestyrelsen ønsker en proces, der kan 
sætte fokus på denne udvikling i klubben, 
og har derfor i september arrangeret et 
møde med deltagelse af klubbens ud-
valgsmedlemmer og klubkonsulent Mads 
Flygger fra Dansk Sejlunion, hvor der skal 
ske en drøftelse af muligheder, strategi og 
ideer til klubbens fremtidige udvikling. 
 
I den videre proces ønsker vi at inddrage 
klubbens medlemmer mest muligt og på-
tænker derfor senere at indkalde til et 
møde, så alle kan komme med indspark. - 
Hvis der er nogen, som sidder med gode 
ideer, så er man velkommen til at kontak-
te bestyrelsen eller fremsende forslag, 
som så vil indgå i det videre arbejde med 
at skabe de bedst mulige rammer for Bo-
gense Sejlklub. 
Klubbens aktivitetsudvalg arbejder allere-
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de med at skabe nogle nye arrangemen-
ter hen over efteråret/vinteren, hvor vi kan 
mødes og styrke det sociale samvær i 
klubben, medens bådene står i 
”vinterhi” (information om disse i Brisen, 
på hjemmesiden og opslag i klubhuset).  
 
Vi er nu ved at nå derhen på året, hvor 
bådene igen skal til at rigges af og sættes 
på land, og traditionen tro så stryges stan-
deren i år lørdag den 4. oktober. 
 
Aktivitetsudvalget er igen på banen og 
sørger for de perfekte rammer til festen, 
hvor alle klubbens medlemmer - nye som 
gamle - mødes til en aften med masser af 
hygge og socialt samvær. – Sæt kryds i 
kalenderen og mød op og vær med til at 
styrke klublivet. 
  
HUSK også vores generalforsamling den 
11. november kl. 19.30, hvor jeg håber 
rigtig mange vil møde op deltage. 
 
Fortsat god sejlsæson og afrigning. 
 

Med sejlerhilsen 
 

Poul Erik Nielsen  

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. 
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Efter en rigtig sommer med bare tæer i 
sandalerne, shorts og t-shirt har aktivitets-
udvalget igen taget arbejdstøjet på. 
 
Der vil i løbet af vinterhalvåret komme 
kendte samt et helt nyt tiltag – nogle er 
datofastsatte, andre er i støbeskeen. 
 
Det første faste 
arrangement er 
Afriggerfesten 
lørdag d. 4.-10. Der 
bliver serveret en 3-
retters menu 
(sammensætningen 
er endnu ukendt) – 
trioen JUST SMILE 
leverer musikken, 
og den laves på 
stedet – se trioens hjemmeside: just-
smile.dk. 
 
Prisen bliver 200 kr., og tilmelding foregår 
på opslag i klubhuset eller på:  
 

birger.gommesen@skolekom.dk 
 
Næste gang, vi 
mødes i klubhuset 
til et fælles arran-
gement, bliver en 
gang sidst i novem-
ber til en aften med 
Rene Ipsen og en 
sejlerkammerat. De 
vil fortælle om en 
kapsejlads over 
Atlanterhavet, som 
de har foretaget 
sammen med 3 
andre - den endeli-
ge dato kendes 
ikke endnu. Hvis 
det bliver muligt, vil 
vi prøve at kombi-

nere aftenen med et mindre spisetrakte-
ment – pølsebord/ostebord/??  Bliver det 
muligt, er tilmelding/betaling nødvendig – 
herom senere. 
 

SÅ KOMMER DER ET NYT TILTAG!!! 
 

NYTÅRSKUR 
 

For sammen at komme 
godt ind i det nye år, vil 
vi prøve at afholde et 
nytårsarrangement. Det 
kommer til at foregå 
søndag d. 11.-1. – tids-
punktet er ikke endelig 
fastlagt, men der bliver 
tale om at mødes i løbet 
af formiddagen til et mindre traktement, 
hvor klubben er vært – drikkevarer købes 
som sædvanlig til fordelagtige priser - og 
hvor der vil komme????? 
 
Sidst i februar/først i marts kommer endnu 
et arrangement – indhold arbejdes der på. 
 
Generelt vil vi i udvalget meget gerne give 
aktiviteterne mere indhold, men det bety-
der samtidig, at vi i større udstrækning 
kommer til at arbejde med tilmelding/
betaling, for at økonomien kan komme til 
at hænge sammen. 
 

Aktivitetsudvalget 

Aktivitetsudvalget 

SPEEDBÅDSKØREKORT 

Tag speedbådskørekort i Bogense Sejlklub 
Undervisning torsdag den 25. september  
kl. 19.00—22.00  og lørdag den 27. sep-
tember kl. 9.00—15.00, prøve lørdag den 
4. oktober 
Underviser: Jens Honoré 
Pris kr. 600,00 + prøvegebyr 
Tilmelding senest 10. september til 
jens.honore@mail.dk 
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Her i sensommeren er der stadig fuld 
gang i sejlerskolen med undervisning i 
skolebåden. Sommeren har været fanta-
stisk dejlig for os alle, - ikke kun sejlerne. 

 
Dejligt at opleve den positive stemning i 
undervisningen, - vi har det lidt anderle-
des end i folkeskolen, ingen store refor-
mer med ekstra lang tid i skolen. Vi nyder 
tiden i situationen med at dele viden, kan 
lide at bruge tiden i klubben, forsøger hele 
tiden at skabe det bedste læringsmiljø 
med det mål at være med til skabe fremti-
dens bedste sejlere, - uanset om det er 
for motor eller sejl! 
 
Som mange ved, sejler ”Havfruen” tre 
aftner om ugen fra kl. 18.30 til 21.00 med 
efterfølgende evaluering over en kop kaf-
fe i klubhuset. Teori og praksis skal gå op 
i en højere enhed. Uanset om man er om 
bord i en motor- eller sejlbåd, skal man 
forholde sig til vind, strøm og sø (bølger).  
 
Havnemanøvre kan være en udfordring, 
vinden kan påvirke skibet meget, hvis der 
mangler styrefart. Lægge båden til kaj 
uden at få ridser i skroget, binde de rigtige 
knuder.  
 
Ligeledes ude på havet kan det være en 

udfordring i forskellige situationer, f.eks. 
på læns (med vinden bagfra) at undgå en 
bomning, og på kryds at sejle så tæt til 
vinden som mulig og beholde god fart.  
Man skal ikke have sejlet meget, før man 
ved del om alt dette, men man kan hele 
tiden blive bedre. Derfor er det en stor 
fornøjelse at have elever, som har båd og 
sejlet før, - samspillet med andre kan ud-
vikle sejleren til at blive bedre.  

 
Dansk Sejlunion, DS inviterer landets 
sejlerskoler til Sejlerskole cup i Kertemin-
de i år igen. Vi vil igen deltage 
for at prøve kapsejladsen mod de andre 
klubbers sejlerskole.  
 
Sidste år kom vi med i finaleracet, hvilket 
må være absolut tilfredsstillende. 
 
Sommerens fine vejr har nok fristet nogen 
til at komme på havet i en båd, - skulle 
det være jer/dig, er man rigtig hjertelig 
velkommen til at deltage i sejlerskolens 
undervisning. 

 
Sejlerskoleleder 
Jørn Brolund Ulriksen 
Mail: lillebrolund@mail.dk 
Tlf.nr. 29262736 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sejlerskolen  

mailto:lillebrolund@mail.dk
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Ynglingesejlads  
Det er ikke meget, der er blevet sejlet i 
klubbens ynglingebåde i sommer. Vi har 
en yngling liggende i havnen lige til at gå 
til, hvis man ved lidt om, hvordan den 
rigges til og sejles. Det er dog ikke uden 
videre, man stiger om bord og sejler.  
 
Klubben vil gerne have dem ud og sejle, 
men de skal passes og plejes, hvilket 
koster tid og lidt penge. Derfor betaler 
man 750,00 kr. i bådleje til klubben pr 
sæson + medlemskab. Undertegnede vil 
meget hjælpe med at komme i gang med 
at håndtere den dejlige båd.  
 
Skulle sommerens varme have givet lyst 
til at komme ud og sejle for ”små” penge, 
er der stor mulighed for det. 
 
Kontakt undertegnede: 
 
Jørn Brolund Ulriksen 
Mail: lilebrolund@mail.dk 
Tlf.nr. 29262736   

Medlemmernes mailadresser 
I klubben ønsker man at rationalisere 
arbejdsgange og at skabe hurtigere kom-
munikationsveje til medlemmerne. 
 
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 kontaktoplysninger. 
 
På forhånd tak. 

Redaktøren 

mailto:lilebrolund@mail.dk


 

 

Tursejlerne skulle om morgenen inden 
start gætte tidspunkt for målgang. Her 
blev båden Pyt vinder. 
 
I forbindelse med, at det var 15. gang, 
havde vi ved hjælp af sponsorer arrange-
ret en startpose med en six-pack, lidt 
mundgodt samt et knæklys. 
 
Om aftenen var der arrangeret grillbuffet 
for alle deltagende både. I alt var vi ca. 65 
personer. 
 
Vejret var perfekt til en hyggelig aften 
blandt sejlervenner. 
 
Tak til Ole og Torben for en super Grill-
buffet. 

 
Startpose og præmier var sponseret af 
Palby Marine, Albani, Kyster Marine og 
Masentia. 
 
Mange tak til sponsorerne. 
 
Njordsejladsen afholdes igen til næste år 
d. 13.06.2015. Vi håber, alle er klar igen. 
 
Med sejlerhilsen 
 

Poul Erik Skælbæk og Bjarne Nielsen 
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Njordsejladsen 2014  
Så blev Njordsejladsen afviklet for 15. 
gang. Ialt deltog 12 både, fordelt med 10 
kapsejlere og 2 turbåde. 
 
Det blev (nok engang) en dejlig dag på 
vandet, godt vejr og god vind i lange peri-
oder. 
 
Der var dog nogen af os, som fik lov at 
nyde Vejlefjorden lidt længere. 

 
Desværre lykkedes det ikke for Bogense 
sejlklub at vinde ”trofæet”. Fordelen rent 
vindmæssigt lå til Juelsminde eller Brej-
ning. Det blev Juelsminde, der rendte 
med sejren. Tillykke til Juelsminde. 
 
Bedste båd fra Bogense blev Meyers med 
en sejltid på 6 timer og 20 min. Flot. 

 
Resultater og foto fra dagen kan ses på 
vor hjemmeside  
 

www.njordsejladsen.dk 
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Pinsetur 2014 

Pinseturen i år var lagt i hænderne på 
eskadrechef Jens M. Rasmussen, som 
havde bestemt, at turen skulle gå til Ende-
lave. 

Dagene op til havde været noget skidt 
vejrmæssigt, men Pinselørdag blev der 
det mest fantastiske vejr, man kunne tæn-
ke sig. Høj sol og rolige vindforhold. 
 
Tre sejlklubber havde meldt deres an-
komst på Endelave Pinselørdag, så BS 
havde fået bevilget et antal pladser i det 
store havnebassin. I løbet af lørdagen 
viste det sig dog hurtigt, at dette antal var 
alt for lidt. Eskadrechefen var selv overra-
sket over, hvor mange både, der mødte 
frem. 
Midt på eftermiddagen var havnen så tæt 

proppet, at man kunne gå tørskoet tværs 
over havnebassinnet. 
 
Pludselig midt på eftermiddagen var der 
musik på kajen. Det viste sig at være et 
band, der skulle spille på restauranten om 
aftenen, som lige holdt en promoverings-
koncert i den fri natur. 
Det var en fantastisk eftermiddag og en 

fantastisk aften. Der var sørget for fin 
opdækning under overdækket  terrasse, 
og alle var i fest– og grillhumør. 

Eskadrechefen havde sørget for en sang, 
som blev afsunget til stor glæde for alle, 
og han udtalte bagefter, at han sjældent 
havde oplevet en lignende stemning på 
tidligere pinseture. 

Som ny eskadrechef valgtes Steffen Mor-
tensen, og vi ser allerede nu frem til næ-
ste pinsetur. 

Se flere billeder fra pinseturen på 
www.kortlink.dk/eqe7 

 



 

 

FRA SEJLADSUDVALGET 

VIL DU SEJLE OP-NED BANE 
ELLER 

VIL DU SEJLE 3-KANT BANE 
 

SÅ ER DET TIRSDAG!!! 
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SEJLERSKOLEN 
Informationsmøde onsdag den 24. september kl. 19.00 
i Bogense Sejlklub. 
 
Om erhvervelse af duelighedsbeviset i Bogense sejl-
klubs sejlerskole. 
 
Vi fortæller om undervisningen vinteren igennem og 
næste sommersejlads i skolebåden med henblik på at 
få duelighedsbeviset! 
 
Kontaktperson: Jørn Brolund Ulriksen 
Sejlerskolen, Bogense sejlklub 
Mail: lillebrolund@mail.dk 
Tlf.nr. 29262736 
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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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Der er kommet en ny dame i mit liv. En 
meget speciel dame. En dame, der langt 
hen ad vejen lever sit eget liv – man fri-
stes til at sige en skude. Hun kunne godt 
trænge til lidt makeup hist og her, men 
hun er bundsolid. 

 
Det er nemlig klubbens motorbåd Mary, 
som jeg er blevet Skipper på. Det betyder, 
at jeg har måttet lære damen at kende, - 
helt fra bunden – bogstaveligt.  
 
Hun indeholder nemlig en meget stor die-
selmotor af ældre dato, som faktisk i det 
store hele fungerer fint, når den bare bli-
ver passet og plejet med hhv. motorolie 
og gearolie m.m., og alt kontrolleres om-

hyggeligt, og resultatet føres i logbog før 
hver eneste start.  
 

Hun har mange andre finurligheder, som 
man opdager lidt hen ad vejen, så det 
tager lidt tid at lære hende at kende. 
 
Damen har sine særheder. De kommer til 
udtryk, allerede når man sejler ud fra 
pladsen mellem pælene. Hun er en stor 
skude, og pladsen til at få hende drejet 
ind på rette kurs på, er trang – så allerede 
der kommer ens sejladskunnen på prøve. 
 
Jeg er langt hen ad vejen ved at få styr på 
damen, og vi er blevet enige om, at det i 
det store og hele er mig, der bestemmer. 

En ny dame i mit liv 

Redaktøren 



 

 

Tirsdagssejlads 
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En af Marys pligter er, hver tirsdag i som-
meren, at fragte både dommer, dommer-
assistent samt diverse kapsejladsudstyr, 
såsom startbøjer, banetavler og vindtavle 
ud på kapsejladsbanen, så Tirsdagssej-
ladserne kan afvikles reglementeret.  

Mary sejler ud allerede ved 5-tiden, hvor-
efter banedommeren (Peter Petterson) 
går i gang med at måle vind og vindret-
ning og lave beregninger på, hvordan 
aftenens bane kan lægges, for at sejlerne 
får en sejlads af passende sværhedsgrad 
og længde i forhold til aktuel vind.  

Der bliver gået meget grundigt til værks, 
der måles vind flere gange med flere for-
skellige instrumenter, og lige pludselig 
vender Peter sig om og siger ”Jamen er vi 
ikke dygtige”. Så er banen udregnet, og 
herefter forestår kun udlægning af start-
bøjer. Det er her, at dommerassistent 
Lars’ ekspertise kommer til udtryk. Han 
har helt tjek på udlægningen af bøjerne.  

 Herefter kan sejladsen skydes i gang. 
Hvervet med at skyde er blevet mig betro-
et, så jeg føler mig lidt som Prins Henrik, 
når løbet skal startes. Så tænker jeg ”Lidt 
kongelig har man vel lov at være”. 3 skud 
skal der afgives, og herefter er der fred 
ogro i dommerbåden. 
Først når bådene begynder at komme i 
mål igen, bliver der aktivitet. Bådene skal 

”tudes” i mål på sekundet, og tid m.m. 
noteres omhyggeligt. 
 
Herefter er der kun at samle bøjer op, og 
så kan vi sejle ind til smørrebrødsspisning 

m.m. 
 
Jo, der er intet overladt til tilfældighederne 
på dommerbåden ved tirsdagssejladser-
ne. 
 
Se flere billeder fra tirsdagssejlads på  

www.kortlink.dk/eqe9 
Redaktøren 
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Mary og Fyn Rundt 
Mary var naturligvis også involveret i Fyn 
Rundt-sejladsen. Her var hun en af to 
dommerbåde, som skulle ligge fast i hver 
sin ende af den 600 m. lange startlinje.  
 
Igen var det mig, der var ”chauffør” på 
skuden, og det var en fin dag. I hvert fald 
til motorbådssejlads. Måske knapt så me-
get til kapsejlejlads.  

Efter morgenens regnbyger, blev der det 
herligste vejr med nærmest vindstille, så 
det var en ren loppetjans. Der var 5 per-
soner om bord til at sørge for alt det om-

kring sejladsen, så jeg fik en dejlig afslap-
ningsdag på vandet. 
 
Forplejning blev sejlet ud til os, så der 
manglede intet om bord. Måske lige lidt 
mere plads, for på trods af Marys ca. 35 
fod, kniber det lidt med indendørspladsen. 
Heldigvis er der god udeplads, så der blev 
”rigget an” med stole og andet, så dom-
merholdet også kunne nyde de ca. 5 ti-
mer, vi var på vandet for at sikre, at alle 
både kom godt af sted Fyn Rundt. 

Se flere billeder fra Fyn Rundt på  
www.kortlink.dk/eqe6 

Generalforsamling 2014 

Indkaldelse til  
generalforsamling d. 11. november 2014 

Kl. 19.30 i klubhuset 
Dagsorden: 
1. Valg af dirigent 
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år 
3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse 
4. Fastlæggelse af kontingent og medlemskategorier 
5. Behandling af indkomne forslag 
6. Valg af bestyrelsen 
7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen 
8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant 
9. Evt. valg til udvalg 
10. Eventuelt 
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Næste nummer af brisen udkom-
mer medio november. Deadline 
20. oktober 2014 


