
 

 

Nr.  4     November 2014              Årgang 33 



 

 

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: marie@nordfyn.dk 

 

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  

mailto:marie@nordfyn.dk
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AKTIVITETER 

Foredrag: Kapsejlads for crusere 
over Atlanterhavet          27. november 
Nytårskur          11. januar 

439,- 

45,- kr. pr. person pr. time 



 

 



 

 

Formandens beret-
ning: 
 
Vi kan se tilbage på et 
rigtig godt og aktivt år i 
Bogense Sejlklub trods 
det, at vi som bekendt 
kom lidt sent i gang 
med det egentlige ar-
bejde i klubben. Der 
har været en rigtig god 

stemning i såvel bestyrelse som i diverse 
udvalg, hvor alle har ydet en super ind-
sats, hvilket bekræftes af de beretninger, 
vi lige har hørt fra de arbejdsomme ud-
valg, - tak for indsatsen til alle.  
 
Jeg vil ligeledes takke de mange medlem-
mer, som også gør en indsats i klubbens 
interesse. Uden disse ildsjæle havde vi 
ingen klub, og det vil jeg gerne på besty-
relsens vegne sige jer mange tak for. 
 
Vi har i dag et medlemstal på 366, som 
sidste år på sammen tid var oplyst til at 
være 417. Men det har vist sig, at man 
ikke tidligere har været helt opmærksom 
på, at når nogen opsagde et familiemed-
lemskab, så skulle de øvrige personer på 
samme adresse også slettes og ikke kun 
den person, der stod som betaler, hvilket 
gør, at det reelle tal sidste år var på om-
kring 395 medlemmer. 
 
Dette betyder vi fra 2013 til 2014 har haft 
en nedgang på omkring 30 medlemmer - 
mod en nedgang fra 2012 til 2013 på om-
kring 50 medlemmer. 
 
Alderssammensætningen i klubben forde-
ler sig således:  
0-25: 43 stk. 25-40: 29 stk. 40-50: 46 stk. 
50-60: 94 stk. 60-70: 107 stk. 70 +: 43 stk.   
 
Som man kan se på klubbens alders-
mæssige sammensætning, står vi fortsat 
overfor nogle udfordringer, der gør, at vi 
dels skal ud og have nogle flere gjort inte-
resserede i det maritime og dels skal prø-
ve at få flere medlemmer blandt dem, der 
allerede findes i havnen, - ja ikke mindst 
sørge for at fastholde flest mulige af vores 
nuværende. 
 

Formanden har ordet 
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Dette er ikke bare et lokalt problem i Bo-
gense, men et problem der arbejdes med 
i hele landet. 
 
Der ligger en stor opgave for såvel DS 
som alle landets lokale klubber, hvis vi 
skal have skuden vendt – hvilket kræver, 
at vi samarbejder og bakker op omkring 
de ting, der sættes i gang. 
 
DS har igangsat en proces: PULS OG 
VAND I HÅRET, som er et langsigtet pro-
jekt med det mål at gøre sejlsporten mere 
attraktiv – særligt for voksensejlere i alde-
ren 20+.  
 

 Sejlsporten skal markedsføres 
som en attraktiv sport 

 Fokus på at man i sejlsporten får 
pulsen op, - personlig udvikling og 
vådt sejlertøj 

 Fokus på mere sejlglæde ved at 
uddanne og træne de sejlmæssige 
færdigheder 

 Udvikle klubber med afsæt i puls 
og en mangfoldighed af tilbud 

 Etablere et sportsbådsmiljø 

 Etablere en sportsbådsliga 

 Gøre det nemt at komme ud at 
sejle 

 Bruge klubberne, netværk og dia-
log til at få succes 

 
Det er derfor glædeligt, at vi her i klubben 
har fået startet et SUP-udvalg, som kan 
være med til at skabe nogle nye og spæn-
dende tilbud og aktiviteter i tråd med de 
mål, DS har sat. 
 
Vi har ligeledes - sammen med 19 andre 
sejlklubber - deltaget med et hold ved 
udtagelsessejladserne til sejlsportsligaen 
2015, som blev afviklet over weekenden 
25.-26. oktober. 
 
Det var et hårdt felt med deltagelse af 
indtil flere verdensmestre, som endte 
med, at vi fik en 8. plads, - kun 2 point fra 
Claus Høj Jensen på 6. pladsen og 3 po-
int fra 5. pladsen, som gav adgang til liga-
en. 

Poul Erik Nielsen 

Fortsættes næste side 



 

 

 
Sejlsportsligaen er en hjørnesten i PULS-
projektet. Ligaen skal være et lokomotiv, 
der kan udvikle og profilere sejlsporten i 
Danmark – og samtidig skabe et nyt 
sportsligt samlingspunkt for klubberne. 
 
Det er et særligt mål for ligaen at inspirere 
og tiltrække unge sejlere i alderen 16 - 
25+. Det er en aldersgruppe, hvor klub-
berne i dag har et markant frafald blandt 
eksisterende sejlere – foruden lav tilgang 
af nye. 
 
På baggrund af de mange positive tilken-
degivelser, der har været fra de 18 klub-
ber, som har deltaget i ligaen i 2014, - 
samt interessen fra de 20 klubber der 
deltog i udtagelserne, - så arbejder DS på 
at udvide ligaen til også at omfatte en 2. 
division. 
 
For at prøve at få nye ideer til styrkelse af 
klubbens fremtid har vi her i september 
måned afholdt et ide - og inspirationsmø-
de med deltagelse af bestyrelse, diverse 
udvalgsmedlemmer samt klubkonsulent 
Mads Flyger fra DS. Det er nu efterfølgen-
de planen, at bestyrelsen skal lave et 
oplæg til fremtidige tiltag, som vi forventer 
i nærmeste fremtid at forelægge på et 
møde med deltagelse af klubbens med-
lemmer. 
 
Vi har i år valgt at bruge en del penge på 
såvel klubhuset samt diverse udstyr i 
klubben. Der er lavet nyt tag på en del af 
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klubhuset, - vi har fået ny elektronisk tav-
le/PC med programmer for søkort m.m., 
og der er indkøbt flere bærbare VHF’er, 
der anvendes såvel dagligt i klubben som 
ved diverse stævner. 
 
Hvis vi ser på klubbens nuværende øko-
nomiske status, så har vi en rigtig sund 
økonomi, hvilket ikke mindst skyldes, at 
klubbens årlige drift hidtil har kunnet hæn-
ge sammen på baggrund af kontingenter 
og medlemstilskud fra kommunen, såle-
des at overskuddet fra PFC har kunnet 
anvendes til diverse nye tiltag og ikke 
mindst styrkelse af klubbens likviditet. 
 
Hvis vi skal fortsætte denne vej, så kræ-
ver det en mindre styrkelse af driften, 
hvilket betyder, at bestyrelsen har foreslå-
et en mindre forhøjelse af klubbens kon-
tingentsatser. 
 
Jeg kan oplyse at vi netop har givet til-
sagn om at blive koblet på fjernvarmen, 
som muligvis bliver en realitet, hvis der er 
tilslutning nok fra de øvrige ejendomme 
her på havnen. Vi har fået et rigtig godt 
tilbud på 10.000 kr. for at blive tilsluttet, 
og rørene er ført ind i bygningen. 
Det vil koste omkring 145.000 kr. at æn-
dre fra el til fjernvarme, hvilket efter diver-
se tilskud fra kommunen forventes at en-
de med netto anlægsudgift på 40.000 kr. 
Det er anslået til at kunne give os en årlig 
besparelse på udgift til varme på ca. 
20.000 kr.  
 

Fortsættes næste side 
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Klubben deltager stadig aktivt i Det Mariti-
me Råd, som desværre mere og mere har 
udviklet sig til at blive en syltekrukke, 
uden at der sker de helt store handlinger 
efterfølgende. Det er lidt skidt, men vi må 
herfra klubben bare blive ved at presse på 
for de ting, vi gerne ser iværksat. Og jeg 
ved, Jens Kyster, som deltager herfra, gør 
alt for at få sat turbo på diverse reparatio-
ner og udskiftninger af broer m.v., som nu 
i flere omgange er blevet udskudt. Jeg 
kan i den anledning kun opfordre klub-
bens medlemmer til at henvende sig til 
bestyrelsen, hvis der er gode ideer eller 
andre ting, vi kan fremføre fra klubbens 
side.  
 
Inden jeg slutter min beretning, vil jeg 
gerne appellere til, at man støtter op om-
kring klubbens aktiviteter. Det er den bed-
ste belønning, I kan give de mennesker, 
der ofrer meget af deres tid på at skabe 
aktiviteter i Bogense Sejlklub. Jeg vil lige-

ledes takke bestyrelsen for et rigtig godt 
samarbejde og glæder mig til det fortsatte 
arbejde med at skabe nogle gode tilbud 
og aktiviteter, som kan styrke Bogense 
Sejlklub i fremtiden. 
 

M.v.h. 
 

Poul Erik Nielsen 
Formand 

 
 

  
 

 
 

 
 
 

 

Sejladsudvalget 

Sæson 2014 startede, som altid, med 
klargøring af DS bøjer/kapsejladsbøjer i 
marts måned. Da vores kære dommerbåd 
Mary var kommet i vandet, blev bøjerne 
lagt ud på deres pågældende positioner, 
så de var klar til sejlsæsonen 2014. 
 
Aftenkapsejladsen startede den 29. april 
med et nyt tiltag, hvor alle deltager på kort 
og lang bane startede i samme start. Der 
var syv tilmeldte på kort bane og otte på 
lang bane. Den sidste sejlads inden som-
merferien var den 24. juni. 
 
I sommerpausen kom Mary på land og fik 
banket rust og ordnet bund/fribord. Efter 
mange timers frivilligt arbejde af udvalget, 
blev hun søsat igen, - klar til efterårssæ-
sonen. 
 
Efterårets sejladser startede den 5. au-
gust og sluttede den 16. september. 
Vi fik sejlet 14 sejladser ud af 16 planlag-
te, 2 blev aflyst på grund af for meget 
vind. 
Vinderen på kort bane blev Søren Ander-
sen i Raptus, og på lang bane blev det 
Poul Erik Nilsen i Meyers. 
 

Vi vil i sejladsudvalget gerne sige en stor 
tak til vores dygtige og trofaste dommer 
Peter Petterson og hans besætning Jens 
Honore og Lars Monin Møller. De har igen 
lagt nogle super starter og baner ud til 
vores deltagere. 
 
Der skal også siges stor tak til vores køk-
kenpersonale Ole Sørensen og Torben 
Daggård, som igen i år har lavet noget 
fantastik smørrebrød til sejlerne. Igen stor 
tak til de hjælpere, der gør det muligt at 
afholde aftensejladserne i Bogens sejl-
klub. 
 
Sæsonen sluttede vi af med at få DS/
kapsejladsbøjer på land for vinteren. Lige-
ledes er Mary også kommet op og er klar 
til vinteren. 
Sejladsudvalget ser frem til sæson 2015, 
hvor vi håber at se flere både og sejlere. 
 

Kasper Grønbæk 



 

 

DAGSORDEN 
 
1. Valg af dirigent 

2. Bestyrelsens beretning fra det for-
løbne år 

3. Forelæggelse af regnskab for det 
forløbne år 

4. Fastsættelse af kontingent og 
medlemskategorier 

5. Behandling af indkomne forslag 

6. Valg til bestyrelsen 

7. Valg af 2 suppleanter til bestyrel-
sen 

8. Valg af 2 revisorer samt 1 supple-
ant 

9. Eventuelt 

 

Valg af dirigent 
 
Jens Erik Steenfeldt blev valgt som diri-
gent. 
 
Jens Erik Steenfeldt konstaterede heref-
ter, at generalforsamlingen var indkaldt i 

overensstemmelse med vedtægterne. 
 
Beretninger fra udvalgene og fra for-
manden fremstår i Brisen som selv-
stændige artikler. 
 
Godkendelse af klubbens regnskab 
 
Inga Skælbæk forelagde og gennemgik 
regnskabet. Der er i årets løb foretaget en 
oprydning i medlemslisten.  
 
Det har medført en reduktion af antallet af 
medlemmer. Det er et overordnede prin-

cip for den økonomiske styring, at klub-

Referat fra generalforsamling 

Fortsættes næste side 
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bens daglige driftsudgifter skal balancere 
med klubbens indtægter fra medlemskon-
tingenterne. Dette princip er også fulgt i 
det afsluttede regnskabsår. 
 
Der var ingen bemærkninger til regnska-
bet, som herefter blev godkendt enstem-
migt. 

 
 
Fastsættelse af kontingent 
 
Poul Erik Nielsen forelagde forslag til kon-
tingenter for 2014-2015. Som følge af 
stagnationen i medlemstallet, som er ge-
nerelt for de fleste danske sejlklubber, må 
det forventes, at kontingentindtægterne vil 
falde i det kommende år. Bestyrelsen 
forslår derfor en stigning i kontingenterne 
for de enkelte medlemskategorier. Stig-
ningen vil indebære en forøgelse af klub-
bens kontingentindbetalinger med ca. 
15.000,- kr. pr. år.   
 
Forslag til kontingent: 
Forslaget blev sat til afstemning. 5 stemte 
imod. Alle øvrige stemte for. Forslaget 

blev således vedtaget med et stort flertal. 
 
Indkomne forslag 
 
Der var ikke indkommet forslag til general-
forsamlingen. 
 
Valg af bestyrelse: 
 
Poul Erik Nielsen (formand) og Arne Bak 
(sekretær) var på valg. Begge modtog 
genvalg. Der var ingen forslag om mod-
kandidater. Begge kandidater blev heref-
ter valgt enstemmigt.  
 
Valg af udvalgsrepræsentanter til be-
styrelsen:  
 
Anne Holst (ungdomsafdelingen), Birger 
Gommesen (aktivitetsudvalget), Jørn Ul-
riksen (sejlerskolen), Lars Jacobsen 
(materieludvalget) og Marie Louise Peder-
sen (SUP udvalget) modtog genvalg. Ka-
sper Grønbæk ønskede ikke at modtage 
genvalg. Bestyrelsen foreslog herefter 
Ulrik Meyer Nielsen som formand for sej-

Fortsættes næste side 

9 



 

 

SUP-udvalget 

SUP-udvalget er et nyt udvalg i bestyrel-
sen. Aktiviteten omfatter stående padling 
på sejlbræt. Udvalget arbejder med at 
tilvejebringe grej m.v. Der er tale om en 
fornyelse i sejlsporten, som indtil videre er 

startet op med stor succes i bl.a. Svend-
borg Sejlklub.  
 
Marie Louise Pedersen  

ladsudvalget. 
 

Alle kandidaterne blev valgt enstemmigt. 
 
Valg af suppleanter til bestyrelsen 
 
Leon Nyborg Nielsen modtager genvalg. 
Ulrik Meyer modtager ikke genvalg. Be-
styrelsen foreslår herefter Kasper Grøn-
bæk som suppleant til bestyrelsen. 
 
Begge kandidater blev valgt enstemmigt. 
 
Valg af revisorer og revisorsuppleant  
Marian Grønbæk og Bjarne Nielsen 
(suppleanter) modtager genvalg og Finn 
Grønbæk (revisorsuppleant) modtager 

ligeledes genvalg. 
 
Alle kandidaterne blev valgt enstemmigt. 

 
Eventuelt  
 
Der var ingen bemærkninger under even-
tuelt.  
 

Referent  
Arne Bak 

Ynglingene 

Ynglingen har desværre ikke været meget 
ude på vandet i sommerens løb.  
 
Torsdag har været ynglingeaften. Det 
bliver i næste sæson ændret til onsdag for 
evt. at få nogle forældre til børnene i ung-
domsafdelingen med ud på tur med hen-
blik på, at de bliver hængende i stropper-
ne, - eller selv vil styre.  
 
Er der nogen i klubben, som har forslag til 
at få mere gang i de dejlige sejlere, vil jeg 
gerne høre om det! – Har nogen lyst til at 
sejle matchrace eller deltage i tirsdagssej-
ladserne med ynglingene? – Kom og 
prøv!! 
 
Kontakt: 
 
Jørn B.U. 
lillebrolund@mail.dk 
29262736   
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Holdet har gennemført det fulde pensum 
efter søfartsstyrelsens pensum  og lidt 

mere. 
 
Et nyt duelighedshold er begyndt her i 
efteråret foreløbig med 9 kursister, der er 
plads til flere, hvis man skulle få lyst til at 
deltage. 
 
I marts eller april bliver der mulighed for at 
få et VHF/SRC certifikat, - eventuelt få det 
gamle fornyet. VHF skolen i Ballerup kom-
mer og kører kurset I sejlklubbens lokaler. 
 
Har man fået en ny VHF med DSC skal 
man ifølge loven have et certifikat, som 
svarer hertil. 
 
Der kommer opslag i klubben, på hjem-
mesiden og i ”Brisen”! 

 
Jørn Brolund  Ulriksen 

Sejlerskolen 

I sejlerskolen har der været travlhed hele 
året med forskellige aktiviteter.  
 
I efteråret 2013 begyndt et dueligheds-
hold med 8 kursister, som sluttede med 
teoretisk prøve i foråret, hvor de viste 
censor, hvordan man laver en sejlplan fra 
A til B ud fra oplysninger om strømforhold, 
misvisning og deviation. Efterfølgende 
gennemførte de den praktiske sejlads 
med afsluttende prøve her i efteråret. 
 
Undervejs i sommersejladserne har der 
været stillet forskellige opgaver tilpasset 
de aktuelle vejrforhold, som altid er en 
opgave i sig selv. Der skal sejles/styres 
for både motor og sejl, hvilket har været 
en let opgave for eleverne. At sejle for sejl 
i forhold til de forskellige vindretninger 
gøres der meget ud af for altid at sejle 
optimalt, - dette har de også klaret med 
fuld tilfredshed.  
 
I slutningen af sæsonen blev de opfordret 
til at deltage i Sejlunionens Sejlerskole 
Cup i Kerteminde. BS deltog med et hold 
bestående af 3 elever og instruktør. I alt 
deltog 18 sejlerskolehold fra landets sej-
lerskoler. Folk fra 18 år til 60 +!  
 
Der blev sejlet i H-både, 6 både på op-
ned banen af gangen. Det var lidt af en 
udfordring for vores hold at sejle H-båd, 
når man kun kender en Maxi 77 og ellers 
ikke har sejlet kapsejlads, men udfordrin-
gen blev taget op. Der blev kæmpet, - 
desværre blev det en sidsteplads grundet 
uheldig start. I 2. sejlads blev det en 3. 
plads efter fin start. God læring!  
 
Desværre var der nogen, som ikke over-
holdt vigereglerne (styrbord-bagbord) 
med kollision til følge. Vi var ikke involve-
ret!   
 
Det sidste, vi skulle igennem inden den 
afsluttende prøve, var natsejladsen, som 
med Jens Honoré og hans hurtige motor-
båd gik ned gennem Lillebælt med vende-
punkt syd for Fænø. Sejlplanerne var 
blevet lagt før turen. 
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Sejladsen omkring Fyn fra Bogense blev i 
år afviklet for 25 gang.  
 
Der var 267 tilmeldte både. Der var 4 bå-
de, som ikke kom til start, så der var 263, 
der startede på Palby Fyn Cup´s jubilæ-
umssejlads. Det er et fald på 18 tilmeldte 
både i forhold til sidste år, på trods af at vi 
i år havde åbnet op for at tursejlere kunne 
deltage. Der var 9 tilmeldt som tursejlere. 
 
I år havde vi vejrguderne med os, som 
leverede rigtig fint vejr til sejladsen, hvor 
der fra torsdag eftermiddag var masser af 
liv og stemning på kajen og ikke mindst 
en utrolig atmosfære og hygge overalt i 
havnen torsdag aften. 
 

Som sædvanlig var det en speciel ople-
velse fredag morgen med de mange sej-
lere til fælles morgenbord og skippermø-
de. I år var det Nordfyns Kommunes vice-
borgmester Frantz Rohde, der bød vel-
kommen til Bogense. Han fremhævede 
det store arbejde, der bliver lagt i sejlad-
sen, som kommer både havn og by til 
gavn. En sejlads, som har formået at for-
ny sig gennem tiden, og som stadig er 
Danmarks største kapsejlads. 

Vejrudsigten blev herefter præsenteret af 
TV2 med Andreas Nyholm i spidsen.  
 
Efter klapsalver fra sejlerne gik man over 

Palby Fyn Cup 2014 
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til lodtrækningspræmierne blandt frem-
mødte skippere.  

Sejladsen blev skudt i gang fredag, hvor 
de mange både blev sendt af sted i per-
fekt sejlervejr. Sejladsen blev afviklet fint, 
både starter og måltagning, på trods af at 
vores dommer igennem flere år, Ted 
Græslund, desværre igen havde dårlig 
ryg, og ikke kunne være med til måltag-
ningen. 
 
I år var første år, hvor alle både havde en 
Tracker med ombord, som fungerede 
rigtig, under hele arrangementet, og ikke 
som sidste år, hvor de løb tør for strøm i 
den første del af sejladsen.  
 
Samarbejdet med BGIF støtteforening 
forløb som sædvanlig uden problemer, og 
der var som altid bare styr på de opgaver, 
vores egne hjælpere fra sejlklubben skulle 
løse. 

Der arbejdes de kommende måneder, 
sammen med vores hovedsponsor, Palby 
Marine, om, hvad der skal ske af evt. nye 

ting, og hvordan vi kan stoppe nedgangen 
af sejlere og få flere til at deltage. Der 
arbejdes blandt andet på, at det næste år 
bliver muligt at deltage som dobbelthand. 
 
Jeg vil hermed opfordre alle til at gøre en 
aktiv indsats for, at vi får flere deltagere. 
Snak positivt om sejladsen, når I møder 
andre sejlere, og giv dem en opfordring til 
at deltage. Undskyldninger om målerbrev 
og manglende gaster gælder ikke længe-
re, da tursejlere kan deltage, og vi arbej-
der på dobbelthand. 
 
Regnskabet for Palby Fyn Cup viser i år 
et overskud på ca. kr. 125.000,-, hvilket er 
ca. kr. 60.000,- mindre end sidste år.  
Det skyldes blandt andet, at vi blandt de 
øvrige sponsorer har haft en nedgang i 
sponsorater på ca. kr. 30.000,-. Derud-
over har der været eks- Fortsættes næste side 
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traordinære udgifter i forbindelse med 25 
års jubilæet.  

Vi har blandt andet trukket lod om 25 gra-
tis deltagergebyr til næste år. Disse udgif-
ter er medregnet i dette års regnskab. 
 
Til sidst vil jeg på udvalgets vegne takke 
de mange hjælpere og sponsorer, som 
hvert år er med til at sikre, at vi kan gen-
nemføre et så stort arrangement med 
succes. 
 
Vi glæder os til, at alle igen møder op, når 
stævnet næste gang afvikles den 29-31. 
maj 2015. 
 

Palby Fyn Cup 
 
 
 
 

Ungdomsudvalget 
Ungdomsafdelingen har haft et rigtig godt 
år, hvor der har været fokus på fastholdel-

se af sejlerne. Gennem sidste vinter blev 
der arrangeret teori- og hyggeaftener hver 

Start ved Fænø rundt 
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tredje uge, hvor meningen var at fasthol-
de det gode sociale samarbejde mellem 
sejlerne. Der blev indført, at der efter teo-
rien skulle være fællesspisning, hvilket var 
med til at sørge for stor tilslutning.  
 
Sidste vinter havde vi seks trænere på 
trænerkursus, således at vi var inspireret 
og friske på at kunne lære mere fra os. To 
af deltagerne var ungdomssejlere, hvor 
hensigten var, at de kunne være hjælpe-
trænere i fevajollerne, så nye sejlere nem-
mere kunne blive fortrolige med jollerne.  
 
I år har vi haft tre hold sejlere, begynder-
optimister, øvede optimister, som også 
sejlede Zoom8 og et nyt stort hold Feva-
sejlere. Det har betydet, at vi har haft stort 
set alle vores joller på vandet igen, hvilket 
har været et skønt syn. I næste sæson 
forventer vi lige så mange joller på van-
det.  
 
Der er stor efterspørgsel på at komme ud 
og sejle Fevajolle, hvilket har betydet, at 
vi faktisk har haft for få joller, men det 
problem blev også løst.  

 
I løbet af sæsonen har vi også været på 
ukendte vande, - vi var en tur i Flensborg 
hos den danske sejlklub, hvor vi havde en 
fantastisk weekend med mange gode 
timer på vand og land. En af de helt store 
begivenheder var at sejle tilbage over 
grænsen til Danmark og tilbage igen – en 
god dagsudflugt i Fevajoller og Optimist-
joller. Besøget skete i weekenden, hvor 
det internationale Melodi Grand Prix blev 
afholdt, hvilket blev set i fællesskab på 
storskærm i klubbens bådhal. Det var 
tydeligt, at vi var i den danske sejlklub, for 
her blev heppet lige så meget på Dan-
mark, som vi gjorde.  
 
Vi var også på den årlige tur til Middelfart 
for at deltage i den årlige sejlads omkring 
Fænø. Her endte det med, at alle, - selv 
nybegynder-optimisterne sejlede rundt, - 
alle havde en super god tur rundt og fik 
sig en god oplevelse trods kampe med 
manglende vind og strøm. 
Igen i år havde vi sejlere, som deltog i DS 
Sommercamp-koncept, 

Holdet til Fænø rundt 

Fortsættes næste side 
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Fortsættes næste side 

denne gang i Middelfart. Det gav gode 
timer på vandet, som kunne ses i den 
efterfølgende træning.  

I august havde vi en enkelt Fevajolle til at 
deltage i holdsejlads i Skærbæk ved et 
rigtig hyggeligt stævne, der på trods af 

Lænseben fra topmærke, mållinjen kan skimtes yderst til venstre 

Tiltrængt pause med tid til at få tømt blæren, spist noget kage og slappet af halvvejs gennem de 11 sejladser 
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hård vind og masser af regn, fik afholdt 
nogle gode sejladser.  
Midt i september afholdt vi klubmester-
skab i ungdomsafdelingen, som var en 
kæmpe succes. Da vi mødte ind lørdag 

morgen, var det så tåget, at vi knapt kun-
ne se vandet fra klubhuset, så vi havde 
god tid til at spise fælles morgenmad og 
få rigget joller til. Vi var så heldige at få 
lov til at låne yderligere to joller fra Dansk 
Sejlunion, således at vi kunne have alle 
sejlere på vandet samtidig. Efter middag 
lettede tågen så meget, at det var muligt 
at komme på vandet, og det lykkedes for    

Fevajollerne at afholde 11 sejladser, og 
optimisterne nåede 5.  
 
Om aftenen var der stor fællesspisning 
med tre retters menu, hvilket skabte en 
rigtig god stemning blandt sejlere og for-
ældre.  

 
Søndag var der planlagt JumboCup, men 
pga. for meget vind endte det med Hold 
Padle Kapsejlads, og til sidst fik forældre-
ne selv mulighed for at afprøve optimist-
jollen.  
 

Runding af topmærke, det er svært at se tilbage til 
startlinjen for tågen 

I år var der mange pokaler at dele ud 

Victor og Asger til klubmesterskabet, som blev afholdt i tæt tåge her 300m fra land 
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Vi har nu rigget af for sæsonen men har 
valgt, at vi mødes første og tredje man-
dag i måneden til fysisk aktivitet, teori, 
hygge og fællesspisning, hvilket vil fort-
sætte resten af vinteren, til den nye sæ-
son starter op igen.  
 
Næste år vil vi have fokus på at blive ved 
med at have et godt miljø, hvor sejlerne 
har lyst til at være, og derfra vil vi se hvad 
det er for aktiviteter, sejlerne ønsker, - om 
det er hyggesejlads med fokus på enkelte 

detaljer, eller om det er en mere kapsej-
ladsorienteret retning.  

 
Anne Holst 

Aktivitetsudvalget 
Aktivitetsudvalget, som består af Ole Sø-
rensen, Torben Daugaard og undertegne-
de har i årets løb taget del i disse aktivite-
ter –  
 
Nogle ”traditionelle”: 
- standerhejsning, afriggerarrange-

ment – dem kommer jeg tilbage til, 
suppedage i forbindelse med forårs-
klargøring med fin tilslutning og - lidt 
på sidelinien - en del af pinseturen 

Efter forespørgsel: 
- ansvarlig for madlavning i forbindel-

se med spisning efter Njordsejlad-
sens jubilæumsudgave 

Foredrag: 
- et arrangement, der var planlagt af 

forrige udvalg   
  

Tilbage til de aktiviteter, der har direkte 
tilknytning til udvalget. Udvalget lægger et 
budget for det kommende år, hvor speci-
elt standerhejsnings– og afriggerfesten 
fylder meget, - på den måde, disse fester 

har været arrangeret på med bl.a. leven-
de musik. Tilslutningen ser ud til at være 
vigende – måske på grund af prisen, må-
ske på grund af??? 
 
 Vi kunne i udvalget godt tænke os alter-
native forslag til, hvordan disse meget 
vigtige fællesarrangementer kan gøres 
mere attraktive for en større del af klub-
bens medlemmer. Kom med ideer, for-
slag,… 
 
I udvalget har der været perioder med 
travlhed, andre med mere luft, men der 
har hele tiden været en rigtig god stem-
ning, og flere har tilkendegivet, at de ger-
ne ville give en hånd med, når der var lidt 
pres på – tak for det! 
 

På Aktivitetsudvalgets vegne 
      

Birger Gommesen 

Stor tilslutning til årets JumboCup, her ses forældre 
som ikke skulle padle i første omgang gøre klar til at 

heppe på deres holdkammerater 

Det er hårdt at padle om kap, så pulsen kom op og 

det store smil blev fundet frem 
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Udtagelsesstævne til sejlsportsligaen  
Bogense Sejlklub deltog 25.-26. oktober i 
en hård dyst med 19 andre klubber om at 
kvalificere sig en af sejlsportsligaens 5 
oprykningspladser. 

Stævnet blev afviklet på en kort bane tæt 
på land ud for Svanemøllehavnen, hvor 
der blev sejlet i alt 27 sejladser med 7 
både i hver start (9 sejladser hver båd). 
Holdet fra Bogense, som bestod af Mads 
Nielsen, Kasper Grønbæk, Rune Dyrvig 
og Ulrik Meyer Nielsen, gjorde det rigtig 
flot i det hårde selskab med deltagelse af 
verdensmestre i såvel H-Båd som Melges 
24. 
 
De 20 klubber dystede om 5 ledige plad-
ser i sejlsportsligaen, hvor Bogense endte 
på en 8. plads med kun 2 point op til 
Klaus Høj Jensen på 6. pladsen og 3 po-

int til 5. pladsen, så det var meget tæt på, 
at det lykkedes.   
 
Sejlsportsligaen er en hjørnesten i PULS-
projektet. Ligaen skal være et lokomotiv, 
der kan udvikle og profilere sejlsporten i 
Danmark – og samtidig skabe et nyt 
sportsligt samlingspunkt for klubberne. 
Det er et særligt mål for ligaen at inspirere 
og tiltrække unge sejlere i alderen 16-25+. 
Det er en aldersgruppe, hvor klubberne i 
dag har et markant frafald blandt eksiste-
rende sejlere – foruden lav tilgang af nye. 
På baggrund af de mange positive tilken-
degivelser, der har været fra de 18 klub-
ber, som har deltaget i ligaen i 2014, samt 
interessen fra de 20 klubber, der deltog i 
udtagelserne, så arbejder DS på at udvi-
de ligaen til også at omfatte en 2. division. 
 

Materieludvalg 
Formanden for klubben tog i foråret initia-
tiv til at starte et materieludvalg, som skul-
le varetage anskaffelser, reparationer og 
vedligeholdelse af klubbens diverse grej 
og materiel. 
Jeg sagde Ok til at være formand for det-
te og har hen over sæsonen arbejdet med 
at få overblik over, hvad vi har af diverse 
grej, trailere m.v. 
 
Det er vigtigt vi får styr på klubbens grej, 
og at de enkelte udvalg alle er med til at 
passe på tingene og ligeledes løbende 
sørger for, at diverse mangler bliver ud-
bedret. 
 

Jeg har grundet travlhed i mit arbejde ikke 
helt nået det, jeg gerne ville her i opstar-
ten, men det er min plan snarest at indkal-
de en repræsentant fra hver af klubbens 
udvalg til et møde, hvor vi sammen kan få 
gennemgået klubbens materiel og lavet 
en fælles plan for diverse reparationer og 
indkøb af materiel hen over vinteren, så vi 
er klar til en ny sæson i april måned.  
 
 
Lars Jacobsen 
Formand 
Materieludvalget 
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FRA SEJLADSUDVALGET 

VIL DU SEJLE OP-NED BANE 
ELLER 

VIL DU SEJLE 3-KANT BANE 
 

SÅ ER DET TIRSDAG!!! 

En lille lur i pausen giver ekstra energi til de sidste sejladser 



 

 

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!!! 
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http://www.bogense-sejlklub.dk


 

 

Lørdag d. 4,-10. blev klubstanderen taget 
ned som tegn på afslutningen af en fanta-
stisk sejlersæson. Men det var til gengæld 
starten på årets afriggerfest. 

Samme dag havde der været stor aktivitet 
i klubhuset, så vi – aktivitetsudvalget – 
mødtes midt på eftermiddagen for at dæk-
ke bord og gøre klar til aftenens fest. 
Aftenens orkester - ”Just Smile” - kom til 

aftalt tid for at stille op. Det gjorde de næ-
sten uden, at vi lagde mærke til det. Man-
ge har givet udtryk for, at orkesteret fandt 
et behageligt lydniveau under spisningen, 
og at det også var OK, da dansen skulle 
trædes. 
 
Maden blev denne gang leveret af Bogen-
se Hotel – og der var nok af den. Men - 
og det skal vi nok huske – mere is !! 
Der var rigtig god stemning – mange på 
dansegulvet. En god og fornøjelig afslut-
ning på en fin sommer. 
 

Håber vi ses til aktivitetsudvalgets næste 
arrangement : Foredragsaften d.27/11 – 
husk tilmelding. 
     
   Aktivitetsudvalget 

Afriggerfest 
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Speedbådskørekort 
Bogense Sejlklub udbød her i efteråret et 
kursus i Speedbådskørekort. Det havde 
været prøvet for et par år siden, hvor der 
kun kom to tilmeldinger, så det var lidt 
spændende at se, hvordan det ville gå 
denne gang. 
 
Der kom 31 tilmeldinger. Fuldstændig 
overvældende. Der kunne kun optages 16 
kursister, så resten fik tilbud om at komme 
på et kursus i foråret. 

15 kursister mødte op til undervisning, og 
over to undervisningsgange blev de sat 
ind i regler for vigepligt, sømærkernes 
betydning, nødsignaler, knobbinding 
m.m., så de havde teorien på plads. 
 

Den praktiske sejlads blev afviklet over to 
dage, så der var god tid til at øve bjærge-
manøvrer, sejlads efter kompas, havne-

manøvrer og hvad, der ellers indgik i pen-
sum til Speedbådskørekortet.  
 
Den ene dag med praktisk sejlads blæste 
det 10 m/s fra vest, så det var umuligt at 
komme udenfor havnen. Derfor foregik 
alle manøvrer i det yderste havnebassin 
(undskyld til de, der blev generet herved). 
 

Prøvedagen var fastsat til lørdag den 4. 
oktober, og dagen startede naturligvis 
med morgenkaffe til alle. Samme dag var 
også sejlerskoleeleverne til prøve i prak-
tisk sejlads.  
 
Efter morgenkaffe var der overhøring af 
speedbådskursisterne, og derefter starte-
de prøverne i praktisk sejlads. 5-6 kursi-
ster sejlede ud med censor for at demon-

Fortsættes næste side 

Fælles morgenkaffe på prøvedagen 

Nervøse kursister til overhøring 

Censor Bent Larsen gør klar til overhøring 

Kursister og censor sejler ud til prøve 

Sammen med censor sejler kursisterne ud til praktisk 
prøve 
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strere, at de havde styr på at sejle speed-
båd. 
 
Alle kursister, såvel speedbådskursister 
som duelighedselever, bestod, så det var 
en god dag. 
 
Der er allerede nu sat dato på, hvornår 
forårets prøve i speedbådssejlads skal 
afvikles, og de kursister, der var sat på 
venteliste modtager snarest tilbud om at 
deltage i dette kursus. 
 
Lige nu planlægges et tættere samarbej-
de mellem Speedbådskørekort og Sejler-
skolen. Da bestået Speedbådskørekort 

samtidig gælder som bestået praktisk 
sejlads til Duelighedsprøven, er en af de 
ideer, der er blevet luftet, at kursister, der 
har bestået Speedbådskørekort, får kur-
susafgiften til denne prøve godtgjort, hvis 
de fortsætter i Sejlerskolen. 
 
Alt sammen fordi vi som sejlklub kun kan 
have gavn af, at der kommer flere uddan-
nede sejlere på vandet, hvad enten de 
sejler for sejl eller motor. 

Endnu et hold kommer i havn efter bestået prøve 

Havnemanøvre kan være svært Redaktøren 

Nyt tag på surfskuret 

Vi har et dejligt klubhus, som bliver passet 
og vedligeholdt af medlemmers frivillige 
arbejdskraft..  
 
Her er Poul Erik 'Formand' og Torben 
'Klubhuspasser' lynskudt, mens de lægger 
nyt tag på Surfskuret.  
 

Og det skal jo også gøres!  
 
Godt nogen vil.  
 
Med venlig hilsen  
Ole Thrane 
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Næste nummer af brisen udkom-
mer ultimo februar. Deadline 1. 
februar 2015 


