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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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Vi er ved at være nået 
igennem endnu en 
sæson i klubben og på 
vandet, som desværre 
i lange perioder ikke 
har budt på det bedste 
sejlervejr. 
 
Sidst i maj måned af-
viklede vi Palby Fyn 
Cup, hvor vi, efter flere 

års nedgang i antallet af deltagere, kunne 
glæde os over 310 tilmeldte både, hvilket 
var en fremgang på 40 både. 
Desværre betød det dårlige vejr, at der 
kun kom 273 både til start, hvoraf 115 
både efterfølgende udgik, således at det 
endte med, at 158 både gennemførte 
sejladsen. Den 26. sejlads bliver én af de 
sejladser vi husker, hvor grej og mand-
skab blev godt udfordret af vind og vejr. 
 
Der blev under stævnet afviklet en masse 
aktiviteter på kajen, som bevirkede at 
mange kom til Bogense Havn og Marina 
og lagde vejen forbi de forskellige stande 
med tilbud til sejlerne på forpladsen foran 
sejlklubben, som lørdag blev udvidet med 
deltagelse af lokale handlende, der kunne 
tilbyde Nordfynske fristelser.  
TV2-vejret var med alle dagene, og som 
noget nyt i år var der opsat en storskærm, 
hvor man kunne følge starterne, læse 
sidste nyt fra sejladsen samt se de sidste 
nyheder indenfor elektronik og maritimt 
udstyr. 
 
BS har efter arrangementet haft et yderst 
positivt evalueringsmøde med Palby Mari-
ne, som er rigtig godt tilfreds med samar-
bejdet med Bogense Sejlklub og har med-
delt, at man ønsker at få lavet en ny 3 årig 
samarbejdsaftale med BS. 
Jeg vil i den anledning takke såvel Palby 
Marine som øvrige sponsorer, samar-
bejdspartnere og hjælpere, der er med til 
at støtte op omkring Palby Fyn Cup. 
 
Som en ny aktivitet havde ungdomsafde-
lingen og DS sidst i juni måned indbudt 
unge sejlere til at kunne deltage i en uges 
”sommercamp”. 
Det blev en super uge for de unge men-
nesker med masser af aktivitet og fint 

Formanden har ordet 
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sommervejr på kajen i Bogense, hvorfor 
der skal lyde en stor ros til Anne Holst og 
hendes hjælpere for gennemførelsen af 
en rigtig god ungdomsaktivitet. 
 
Bestyrelsen er i gang med forberedelser-
ne til en ny hjemmeside, som forventes 
opstartet hen over efteråret med diverse 
nye funktioner og muligheder for klubbens 
medlemmer. 
 
Nordfyns Kommune har nu fået etableret 
et længe ventet tankanlæg, som kan be-
tjenes døgnet rundt, og ligeledes er et 
mangeårigt ønske om en ”krabbebro” nu 
blevet opfyldt med etableringen af en ny 
lav bro ved siden af den nye grillhytte og 
legepladsen. 
 
Jeg vil takke klubbens udvalg for den sto-
re indsats, der bliver ydet omkring de 
mange enkelte og ugentlige aktiviteter, 
som har været afviklet hen over sæsonen 
og ser frem til fortsat at kunne tilbyde di-
verse aktiviteter og tilbud til klubbens 
medlemmer i efteråret/vinteren. 
Information om disse i Brisen på hjemme-
siden og opslag i klubhuset.  
 
Inden vi ser os om, så er bådene igen på 
vej til en vinterpause på land, og stande-
ren skal stryges for sæsonen 2015. 
 
Jeg vil i den anledning opfordre klubbens 
medlemmer, nye som gamle, til at møde 
op og være med, når standeren stryges 3. 
oktober, hvor aktivitetsudvalget står for 
afviklingen af en hyggelig ”Afriggerfest” i 
klubhuset.  
- Sæt kryds i kalenderen og mød op og 
vær med til at styrke klublivet. 
 
HUSK også vores generalforsamling den 
17. november kl. 19.30, hvor jeg håber 
rigtig mange vil møde op og deltage. 
 
Fortsat god sejlsæson og afrigning. 
 
Med sejlerhilsen 
 
Poul Erik Nielsen  
 
  

Poul Erik Nielsen 
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Palby Fyn Cup 2015 

Der var tæt pakket  i Marinaen, såvel som 
i den gamle havn torsdag aften. Hos en 
del besætninger var festen allerede be-
gyndt. 

TV2-vejret sendte live fra Marinaen hele 
weekenden, og efter Poul Eriks velkomst 
kom TV2’s vejrprofet på podiet for at for-
tælle om det forventede vejr på turen. 

Også på Bureauet var der travlhed med 
udlevering af startnumre og trackere. 

Poul Erik Nielsen bød velkommen tIl 
Skippermøde på kajen fredag morgen, 
hvor alle blev instrueret i regler og omsej-
lingsretning. 
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Redaktøren 

Desværre kunne vejrprofeten ikke ændre 
på vejrudsigten, så det var med en lov-
ning om regn og til tider hård vind, at de 
mange sejlere blev sendt af sted. 

Mange var mødt op på kajen, og der var 
travlhed i mange af udstillernes stande. 

Der var travlhed i bådene før start. Alle 
var klar over, at det var en barsk tur rundt 
om Fyn, de skulle ud på. 

Mens de mange både enten sejlede rundt 
om Fyn eller udgik, var der mange aktivi-
teter på kajen. En af aktiviteterne var en 
sejlsimulator, lavet som en Optimistjolle, 
som mange prøvede. 
 
Trods vejret en meget fin afvikling af Pal-
by Fyn Cup fra Bogense Sejlklubs side. 

Kummefryser i klubhuset 
Klubben har opstillet en lille fryser i klub-
huset henne ved køkkenet. 
 
Fryseren er til brug for sejlere der har 
frysevarer til kort opbevaring. 
 
Varerne skal være datomærket samt på-
ført bro og plads nr. og må højest ligge i 3 
dage. 
 
Herefter vil de blive fjernet uden varsel. 
 

 Bestyrelsen 



 

 

Sejlerskolen er i fuld gang igen efter den 
sommerferie, der vil blive talt meget om i 
den kommende tid. August og september 
kan dog nå at få rettet op på indtrykket af 
en kølig og blæsende sommer. 
 
Mange sejlere har sikkert diskuteret sejl-
trimmet med sig selv og andre, da vinden 
har drillet meget ved ofte at skifte i styrke 
og retning. For nogen er det stadig et 
spørgsmål, om det skal være genuaen 
eller fokken, der skal bruges til dagens 
sejlads i den aktuelle vejrsituation.  
 
De fleste har efterhånden et rulleforsejl, 
som gør det let i en situation, hvor sejlene 
skal rebes. Det er meget vigtigt, at båden 
hele tiden er i god balance for god kom-
fort ombord og fartens skyld. 
 
På skolebåden ”Havfruen” er der intet 
rulleforsejl. Fok eller genua - elever og 
instruktør skal, - som alle andre, vælge, 
efter de har studeret vejrudsigten grun-
digt, da det ikke er rart at blive overrasket 
af voldsom vind, som kan komme pludse-
ligt med en regnbyge.  
 
Mange sejlere diskuterer selvfølgelig vejr-
udsigten meget omkring hvilke vejrudby-
dere, man har de bedste erfaringer med: 
DMI, fcoo.dk, - også kendt som 
”Sejladsudsigt” eller ”den norske”, - det er 
næsten som at høre en politisk diskussion 
om vælgerbedrag. – Her skal vi også lige 
huske at nævne ”Sejlsikkert app’en”, som 
er udviklet af Trygfonden i samarbejde 
med Søfartsstyrelsen, 
Søsportens Sikker-
hedsråd og DMI. Den-
ne app kan man bruge 
som ”efterretninger for 
søfarende” i sin sej-
ladsplanlægning. 
 
I slutningen af septem-
ber skal sejlerskole-
eleverne til den afslut-
tende prøve i praktisk 
sejlads. Dette er øvet i 
foråret og gøres fær-
digt i august og sep-
tember. Øvelserne for 

motor klarer man ret hurtigt. For sejl skal 
der øves en del, specielt i forbindelse 
med ”mand over bord”-øvelsen, - denne 
diskuteres meget blandt sejlere, hvordan 
man lige klarer dette på den rigtige må-
de? Det eneste rigtige er at blive ombord.  
Dog uanset hvad vi foretager os af sikker-
hedsmæssige foranstaltninger, kan der 
ske ulykker. På TV og i pressen fik vi in-
formationer om en mand, der var faldet 
over bord fra sin båd nord for  
Vejerø. Han blev samlet op efter mange 
timer i vandet.  
 
Hans oplevelse endte godt. – Vi skal hu-
ske at være meget opmærksomme, når vi 
sejler. Her er der nogen, som har mødt/
set en båd komme sejlende uden besæt-
ning, uden at vide besked med det skete. 
 
 Forestil dig, at du/I skal samle en person 
op af vandet, som du/I ikke vidste var 
faldet overbord. Det er et stort emne i 
sejlerskolen. Vi er så heldige, at vi har 
nogen af sejlklubbens bedste sejlere som 
instruktører til eleverne! 
 
I september forventer jeg, at vi igen kan 
sende et hold sejlerskoleelever til Sejler-
skole Cup i Kerteminde! 
 
Jeg vil slutte med at sige TUSIND TAK til 
instruktørerne for deres hjælp med at 
uddanne klubbens nye medlemmer! 
 
Efter efterårsferien starter sejlerskolen et 
nyt hold op i navigation/duelighed!  

 
Information om dette 
kommer på hjemmesi-
den og opslag i klubhu-
set. 
 
I april 2016 afholder 
sejlerskolen VHF/DSC 
kursus, mere herom til 
den tid!                                  
 

Jørn Brolund Ulriksen. 
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Sensommernyt fra Sejlerskolen 
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Seniortræf 10.06.2015  
Onsdag den 10. juni kl. 11.00 mødtes 
seniorklubben for at holde ”skippermøde”. 

Vi havde længe talt om at sejle en lille 
fællestur og spise vores medbragte mad 
sammen. 
 
Vejret var smukt, næsten ingen vind og 
masser af sol. 
 
Valget faldt på ÆBELØ, hvor vi lå ved 
bøjen med agterenderne mod hinanden 
og ankrene forude. 
 
20 personer fordelt på 11 både må nok 
siges at være en hel god tilslutning. 
 
Kl. 12.30 spiste vi frokost og drak kaffe 
med hjemmebagt kage (Lilian havde væ-
ret så flink at bage). 
Hen på eftermiddagen blev det dog lidt 

uroligt, og vi vendte næsen hjem mod 
Bogense for at grille om aftenen.  

Det var en rigtig dejlig dag. 
 
Et godt venskab kendetegner vores grup-
pe. Vi er ca. 38, der hjælper hinanden 
med mastepåsætning, lån af diverse sø-
kort og bøger og med gode råd m.m.  Her 
et godt socialt samvær og hygge. 
 
Vi skal virkelig have en god undskyldning 
for at ”svigte” vores onsdagsfrokoster. 
 
Vi mødes 2. og 4. onsdag i hver måned. 
 
Har du lyst til at deltage, er det bare med 
at møde op med en madpakke, men kom 
inden kl. 12. Der spises kl. 12.00 PRÆ-
CIS. 
 
Anne Marie (Gaia) 

Speedbådskørekort maj 2015 
I maj måned var endnu et  hold samlet for 
at tage speedbådskørekort. 
 
Holdet var stort set kun sammensat af 
kursister fra ventelisten fra kurset efterår 
2015. 
 
11 kursister deltog, og alle bestod. 
 
Næste kursus i speedbådskørekort afhol-
des forår 2016. Tidspunkt meldes ud se-
nere. 
 

Jens Honore Endnu et hold speedbådskursister kommer i havn 
efter bestået prøve 
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Njordsejladsen 2015 

Så blev Njordsejladsen afholdt for 16. 
gang og igen med succes. 
 
Bogense sejlklub vandt samlet holdsejlad-
sen, og platten hænger nu på pladsen i 
klubhuset. 

Vi håber at platten bliver hængende i 
mange år. Så nu er det op til alle jer at 

sikre, at dette sker. Plaketten hænger jo 
bedst i Bogense. 
 
Samlet set blev det i år deltagerrekord 
med i alt 49 både, kapsejlere, flerskrogs-
både og turbåde. 
 
Fra Bogense deltog i alt 19 både. Rigtig 
flot. 
 

Vejrudsigten om morgenen var ikke helt 
god. Den lovede kun lidt vind. Risikoen for 
at skulle ligge stille i Vejlefjorden var der-
for stor. Vejrprofeterne holdt ikke helt, 
hvad der var lovet om morgenen, - heldigt 
for det.  
 
De fleste kom rundt hele vejen med god 
vind. Der var dog et par enkelte både, 
som blev hængende i Vejlefjorden. 
Vinder i Bogense blev Blue, en Farr 30 
med Jan Hjeds ved roret. Til lykke. 
 
Aftenen blev som altid hyggelig med fæl-
les grill, lidt sejlersnak og præmieover-
rækkelse. 
 
Vi som arrangører er rigtig glade for den 
store tilslutning til sejladsen og ikke 
mindst også, at plaketten kom tilbage til 
Bogense. 
Gå ind på hjemmesiden 
www.njordsejladsen.dk. Her kan I se alle 
resultaterne. 
 
Tak til Palby Marine for sponsorgaverne. 
 
Afsæt allerede nu, den 18. juni 2016 til 
næste års Njordsejladsen. 
 
Joan & Bjarne 
 
 

http://www.njordsejladsen.dk/
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Skolebåden i og op igen 

Netop som skolebåden var sat i vandet, knækkede splitten til skruen - Spørg ikke hvor-
dan. 
Erik og Jørn stod tidligt op en onsdag morgen, og Jens fiksede sagen. 

Erik Tønning 
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Efterårets duelighedsundervisning 
Der er informationsaften i Bogense sejl-
klub om vinterens Duelighedsundervis-
ning omfattende navigation, søvejsregler 
mv. 
 
 Informationsaftenen afholdes torsdag 
den 8 oktober kl 19.00 i sejlklubben. 
ingen tilmelding - bare kom! 
 
                                Jørn Brolund Ulriksen 
                                       Sejlerskolen 

Der er stadig mulighed for at kunne sejle 
yngling i Bogense sejlklub! Man skal som 
tidligere være medlem af sejlklubben og 
deltage i vedligeholdelsen af ynglingen.  
 
Er man interesseret, så tag kontakt til 
undertegnede for videre information! 
 
Jørn Brolund Ulriksen 
Mail: lillebrolund@mail.dk 
Tlf.nr. 29262736 

Man kan stadig sejle i Yngling i BS 

Aktivitetsudvalget 
I aktivitetsudvalgetarbejder vi lige nu på 
at arrangere et tovværkskursus.  
 
Tidspunktet er endnu ikke fastlagt, men 
det bliver højst sandsynligt i starten af 
november. 

Nærmere orientering følger. 
 
Husk også Afriggerfesten lørdag den 3. 
oktober 
 

Aktivitetsudvalget 
v. Birger Gommesen 
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Pinsetur 2015 

Årets Pinsetur gik til Fredericia. Ca. 40 
deltagere ankom til havnen hen over lør-
dag eftermiddag. De fleste både kunne 
ligge ved det stykke bro, der var reserve-
ret. 

Desværre viste vejrguderne sig ikke lige 
fra deres bedste side, så det var så som 
så med varmen. Det blev der dog kom-
penseret for på bedste vis. 

Der blev tændt op og grillet kraftigt i både 
de store griller                               

og i de mindre griller. 

Efterfølgende blev der spist, drukket og 
hygget rundt ved bordene. 

Den nye Eskadrechef, Niels Ulrik, blev 
udnævnt, og det forlyder allerede nu, at 
han sammen med flere hjælpere er i 
gang med at arrangere næste års Pinse-
tur, som skal gå til Brejning. 

En båd havde i dagens anledning fået en ekstra stjerne... 
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Generalforsamling 2015 
Indkaldelse til  

generalforsamling d. 10. november 2015  
kl. 19.30 i klubhuset 

 
Dagsorden: 
1. Valg af dirrigent 
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år 
3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse 
4. Fastsættelse af kontingent og medlemskategorier 
5. Behandling af indkomne forslag 
6. Valg til bestyrelsen 
7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen 
8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant 
9. Eventuelt 
 

SUP 

SUP (Stand Up Padle) er i gang i Bogen-
se Sejlklub. Vi har haft nogle aftener og 
dage i weekends, hvor vi har været på 
vandet. Desværre har vejret i den danske 
sommer ikke helt artet sig som ønsket. Så 
der har været aflysninger pga. afbud til 
arrangementer.  
 
MEN det er SJOVT for både store og lidt 

mindre, tyk-
ke og tynde, 
høje og lave. 
Det er me-
get tilgæn-
geligt at 
komme i 
gang! Og 
kan også 
blive udfor-
drende, - 
hvis man 
ønsker det!! 
 
Det er fanta-
stisk, vi i 

klubben nu har fået 4 boards med padler 
- hvor kommunen, Sejlklubben og Nord-
fyns Bank har hjulpet os i gang. MANGE 
tak for det!! 
 
Vi håber, vi får padlet mere her i sensom-
meren og satser på torsdage som 
"træningsaften".  
 

Er der no-
gen der-
ude, som 
læser og 
kunne ha-
ve lyst til at 
prøve, 
alene eller 
på andre 
dage, så 
kontakt os 
endeligt.  
 
Marie 
22844499 
(gerne via 
SMS). 
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 Sommercamp Ungdom 2015 

Ungdomsafdelingen valgte i år at afholde 
sommercamp, hvor vi med stor succes 
havde 17 deltagere. Sejlerne kom fra Ny-
borg, Kolding, Silkeborg og Bogense.  Der 
blev indkvarteret i store tipi-lignende telte 
for at skabe sammenhold på tværs af 
klubberne.  

 
Allerede søndag aften var der højt humør, 
og der blev skabt gode relationer.  

Mandagen blev brugt på kendskabsture 
på havnen, og vi fik udforsket havene 
udenfor vores trygge moler.  Badning var 
klart et mål, for med en gennemsnitstem-
peratur på omkring 25 grader hele ugen, 
var det den nemmeste måde at blive kø-
let ned på.  

 
Tirsdag valgte vi at tage en tur til Æbelø i 

Fortsættes næste side 
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kølbåde, så madpakken blev smurt og 
diverse underholdningsgenstande pakket 
– og af sted det gik. Vi tilbragte flere timer 
derovre, hvor sejlerne fik lov til at være 
opdagelsesrejsende og tog på rednings-
missioner for strandede DS-ankerbøjer.  
 
Onsdag var planen, at vi skulle være seri-
øse og være koncentreret om at sejle på 

bane. Men, men, men typisk, idet starten 
går, dør den sidste vind, og vi må opgive 
at komme rundt på banen. Hurtigt bliver vi 
kreative,  bytter rundt på besætninger i 
både fevajoller og optimistjoller og sætter 
gang i en omgang havstikbold – kæmpe 
hit, da straffen for at blive ramt er en ba-
detur.  
 Fortsættes næste side 



 

 

 

Torsdag havde vi lånt TORM-traileren, som har sit-on-top-kajakker, vindsurf og 

17 

Fortsættes næste side 
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SUP-brætter. Alt blev slæbt over på stran-
den, og så gik vi i gang med at lege til den 
helt store guldmedalje.  
Fredag var sidste dag,  som blev brugt på 
hygge og afrigning. Sidste aktivitet var 
sejlerene mod trænerne i vandkamp med 

 

vandballoner… Tror ikke jeg skal sige, at 
vi trænere tabte den leg stort.  
 
Som sagt var det en stor succes, og flere 
sejlere udefra har allerede meldt ankomst 
igen næste år . 

Anne 
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Det som er det vigtigste ved en sommer-
camp, må klart være, at vi skal kunne hol-
de energien højt, og uden mad og drikke 
duer helten ikke.  
 
Vi var så heldige at have en fantastisk 
madmor, Gitte Grøn, som stod for det sto-
re ansvar i køkkenet, og vi havde hjælpe-
re, som valgte at bruge en aften eller to til 
at hjælpe med.  
 
En kæmpe tak til alle, som hjalp til, og 
uden jer ville vi have svært ved at have så 
stor succes.  
Endnu en tak skal gives til Bogense Bage-
ren, som var så sød at give en stor rabat 
på morgenbrød og på super lækre frokost-
boller.  
 

Anne 

Sommercamp — mad 
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Næste nummer af brisen udkom-
mer ultimo november. Deadline 5. 
november 2015 


