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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:  Rune la Cour Dyrvig, Odensevej 85, 5400 Bogense,  

   Tlf.: 20338277, mail: rune.dyrvig@gmail.com 

           

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.: 25712372 - 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:  Jacob Kronborg Andersen, Moselundvej 4, 5400 Bogense  

   Tlf.: 99552689 - mail: jacob@kastaniestrik.dk 

 

Materialeudvalg:  Lars Jacobsen, Kildebjerggård 58, 5690 Tommerup 

   Tlf:42170221- mail: lars@multiservice.dk 

 

SUP - udvalg:  Jens Erik Steenfeldt, Stegøvej 36, 5400 Bogense 
   Tlf. 22394776 - mail: jes@atlas-advokater.dk 
 

DIVERSE: 

Klubmåler:  Leon Nyborg-Nielsen, Enggårdsvej 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 

Klubaften med Leo Smith 8. marts 
Suppe i klubhuset 13. april 
Standerhejsning 22. april 
 

459,- 

45,- kr. pr. person pr. time 

file:///C:/Users/Jens/Documents/Avatar
http://www.bogensehotel.dk/


 

 

https://alm.nordfynsbank.dk/
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Poul Erik Nielsen 

Der har været rigtig flot tilslutning af klub-
bens medlemmer til de afviklede arrange-
menter i klubben, hvilket er medvirkende 
til at styrke det sociale samvær og sam-
menholdet i klubben. 
 
Jeg vil i den anledning rose vores aktivi-
tetsudvalg for det store arbejde, de altid 
lægger for dagen ved disse aktiviteter. 
I påsken står aktivitetsudvalget igen klar 
med den traditionelle gratis suppe skær-
torsdag den 13. april, hvor der i den for-
bindelse vil være mulighed for at betale sit 
kontingent og samtidig få en stander til 
båden. 
 
Der vil i løbet af de kommende måneder 
blive installeret et nyt låsesystem i klubhu-
set, som bevirker at det gamle nøglekort 
forsvinder. Systemet bliver ændret såle-
des, at klubbens medlemmer, der ønsker 
adgang/nøgle til klubhuset, fremover vil 
kunne få udleveret en elektronisk nøgle-
brik (mod depositum).  
 
Lørdag den 22. april er der standerhejs-
ning, hvor standeren sættes kl. 12.00 med 
efterfølgende helstegt pattegris og musik. 
I år er der lagt op til hygge og aktivitet 
dagen igennem, og som noget nyt vil ung-
domsafdelingen sørge for, at der også 
sker nogle ting for vores børn og unge, 
hvilket bestyrelsen håber vil give anled-
ning til, at rigtig mange af klubbens med-
lemmer og familier møder op og deltager. 
Kapsejladsudvalget har sagt ja til at afvik-
le årets 1. udtagelsesstævne til VM for H-
både, som bliver afviklet i weekenden den 
5.-7. maj. Og blot 14 dage efter er det 
igen tiden, hvor Palby Fyn Cup løber af 
stablen, så der bliver gang i klubben og 
dens mange hjælpere i maj måned. 

Klubbens øvrige aktiviteter forsætter som 
tidligere med træning/sejlads for ung-
domssejlere, aftensejladser med såvel 
kapsejlads som hyggesejlads, praktisk 
sejlerskole og SUP. 
 
Vi skulle gerne i år have noget mere 
gang/sejlads i vores nye klubbåd J/70, 
så er der nogen, som har lyst til at prøve 
båden og måske evt. leje den til nogen af 
aftensejladserne eller andre stævner, så 
er bare om at henvende sig til kapsej-
ladsudvalget/Ulrik. 
 
Havnens dag, som sidste år blev afviklet 
i forbindelse med Palby Fyn Cup, vil i år 
blive afholdt lørdag den 10. juni, og Bo-
gense Sejlklub skal denne dag være 
aktive på kajen og vise, hvad vi kan tilby-
de kommende nye medlemmer af mariti-
me aktiviteter. Ligeledes påregner vi 
denne dag at samle nogle af klubbens 
både inde ved anløbsbroen til et ”åben 
båd” arrangement. 
 
Jeg vil i den anledning opfordre de af 
klubbens medlemmer, som evt. har mu-
lighed for at deltage med deres båd, til at 
rette henvendelse til undertegnede. 
Herfra vil jeg ønske alle klubbens med-

lemmer en rigtig god forårsklargøring af 

bådene og opfordre til, at rigtig mange 

møder op og deltager i klubbens mange 

tilbud og aktiviteter. 

 
Poul Erik Nielsen 

Formand 

Vi kan nu snart skim-
te tidspunktet for 
opstarten af årets 
kommende sæson 
på vandet og ikke 
mindst se tilbage på 
en særdeles god og 
aktiv vintersæson i 
klubben. 

http://www.picgifs.com/graphics/boats/graphics/boats/41381/graphics-boats-617821/
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og lunere vejr og ikke mindst de aktivite-
ter, vi gerne vil i gang med! - Lige nu er 
der fuld gang i de teoretiske ting omkring 
det at sejle. Der bliver lagt mange kurser i 
søkortet, foretaget udregninger fra Behol-
den kurs retvisende til Styret kurs devie-
rende og omvendt. Undervejs i opgaverne 
indregnes strømmens og vindes påvirk-
ning på kursen.  
 
Det er meget nemt at forstå, at det er ”op 
ad bakke” i begyndelsen, men snart går 
det ”ned ad bakke”, rutinen melder sig, 
det bliver lettere og hurtigere at overskue 

Sejlerskolen februar 2017  

m.m.bogense@mail.dk 

”Det er hvidt herude, Kyndelmisse slår sin 
knude” skrev St. St. Blicher i 1838. Kyn-
delmisse varsler lysere tider, - vi er halv-
vejs i vinteren. Kyndelmisse var en gang 
en helligdag, som faldt 40 dage efter jul. 
Den blev sammen med andre helligdage/
fridage afskaffet af Struense i 1770. I ste-
det for fik vi ”Store Bededag”, som heldig-
vis blev placeret på et godt tidspunkt for 
os sejlere og andre, som gerne vil nyde 
lys og varme i foråret. 
 
I sejlerskolen ser vi også frem mod foråret 
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og udregne opgaverne! – Det bliver lige-
frem sjovt!   

 
At have indsigt i tingene er meget vigtigt! I 
sejlerskolen gennemgår vi grundigt de 
relevante ting, en sejler bør kunne. Sø-
kortet indeholder rigtig mange oplysnin-
ger, som man bør kende til, havdybderne 
er ikke ens, der er afmærkede områder til 
søs, som bør respekteres. Disse områder 
ser man på søkortet. Er der nogen tegn/
symboler, man ikke forstår, slår man op i 
”Kort 1”! 
 
 Hvorfor gik det portugisiske containerskib 

på grund nord for Fyn? Jeg ved det ikke, 
men gætter på, at den sejlede på 
”autopiloten”. Ordentligt ”udkig” var der 
tilsyneladende heller ikke? Var der ikke 
fejlet, var skibet kommet sikkert i havn!  
 
Alle vi sejlere har også prøvet at ”røre 
havbunden” med båden. Siger man det 
modsatte, lyver man, med mindre man 
kun har sejlet i kort tid! 
 
”Et er et søkort at forstå, et andet er et 
skib at føre!” 
 
Den teoretiske del af duelighedsundervis-
ningen slutter med prøve sidste lørdag i 
april. Derefter skal skolebåden klargøres, 
og den praktiske undervisning begynder i 
maj. Instruktørerne er klar. De har været 
på kursus hos Sejlunionen, så de er op-
dateret og er klar med lektionerne til søs.  
 
 Har du lyst til at være instruktør og hjæl-
pe i sejlerskolen, så kontakt mig! Det vil 
være rigtig dejligt at være flere, da det ser 
ud til at behovet stiger! Kun dejligt at flere 
vil lære at sejle! 
 
Sejlerskolen ønsker jer alle et dejligt for-
år! 

VHF/SRC-studiekreds 

Flere har spurgt, om man kan tage et 
VHF/SRC-kursus i sejlklubbens sejlersko-
le. 
 
Det er der blevet sagt ja til! Der blev holdt 
en orienteringsaften for at finde ud af hvor 
mange, der så ville være med? Det er 
blevet til et hold med 16 personer, som nu 
er gået i gang med at studere kursusma-
terialet i grupper. Det er en studiekreds, 
hvor man lærer af hinanden! 
 
Kurset er købt af Dansk Sejlunion, som 
har fået det udviklet med hjælp fra Mar-
stal navigationsskole. Det er beregnet til 
selvstudie. Det er selvfølgelig en fordel at 
lave det i klubbens regi, hvor man kan 
hjælpe hinanden og samtidig få lidt rabat 
på kurset ved køb til flere. Marstal naviga-
tionsskole forventer, at man skal bruge 
ca. 16 timer på kurset. Med dette timefor-

brug skulle man være vel forberedt til 
prøven! 
 
Vi er så heldige, at vi kan holde prøven i 
Bogense sejlklubs lokale, da søfartssty-
relsen forsøgsvis vil afprøve dette med 
sejlklubberne. Vi skal blot skaffe en cen-
sor til at overvåge prøveafholdelsen, som 
er skriftlig på 75 min. Dette er på plads, 
så vi holder sandsynligvis prøven i klub-
ben tirsdag aften den 04.04.2017 kl. 
19.00? 
 
Hvis dette koncept kan holde i årene 
fremover, kan man forvente at kunne tage 
ovennævnte kursus i Bogense sejlklub i 
vintermånederne de kommende år! 
 

Med venlig hilsen 
Jørn 

Sejlerskolen 
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juniorer og seniorer kunne bruge 
hinanden!! 
 
Har du pludselig fået lyst til at 
deltage i den lille klub som bliver 
større og større, så mødes vi den 
2. og 4. onsdag i hver måned. Tag 
din madpakke med men kom 
PRÆCIS kl. 12.00, da det koster 
hvis man kommer for sent. 
 
Du vil ikke fortryde, men får 
tværtimod gode input. 
 
 

A.M.  (Gaia) 

Så blev det igen tid til at holde den 
årlige julefrokost i seniorklubben. 
 
En dag ALLE ser frem til med store 
forventninger. 
 
Opgaverne er godt delt ud. Nogle 
gør indkøb, andre stiller borde op. 
Der dækkes bord og anrettes. Jule-
træet pyntes m.m. Vi hygger os 
gevaldigt sammen. 
 
Vi mødes kl. 12.00 og har nogle 
skønne timer med mad, kaffe og hjemme-

bagte julesmåkager. 
Ole havde sørget for, at vi fik rørt 
stemmebåndet med mange sjove 
sange. 
Senere blev der spillet pakkespil 
til stor moro for alle. 
 
Vi får også altid en god snak og 
en hjælpende hånd, hvis der er 
brug for det. Der er også gode råd 
og oplysning omkring sejlads, 
søkort, ture m.m. 
I år drøftede vi bl.a. om eventuelt 

 

 
 

Julefrokost Seniorer 2016 
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Kapsejladsudvalget 

Kære alle sejlere 
 
Nu sker det snart igen, vi skal på vandet, 
og det er vi rigtig mange der glæder sig til. 

Vi er i kapsejladsudvalget i fuld gang med 
forberedelserne til den 
kommende sæson. Vi 
glæder os helt vildt til at 
gøre en masse ting for jer 
sejlere, så vi kan hygge 
os på vandet i løbet af 
sæsonen. 
 
Vi vil i år prøve om vi kan 
ændre nogle ting, så også 
dem om torsdagen vil 
være med i fællesskabet. 
Dette gør vi ved at starte 
med en hyggeaften, hvor 
alles ønsker kan komme i 
spil(nærmere info følger 
om denne aften). Og der 
vil blive hygget om os, 
som vi plejer fra vores 
meget gode og populære 

køkkenhold. Vi vil meget gerne gøre en 
ekstra indsats i år, for at vi kan vise alle 
klubbens sejlere, at det, vi laver om tirs-
dagen, er meget hyggeligt, godt samvær 

og ikke mindst rigtig gode timer på 
vandet. 
 
Vi går snart i gang med klargøring 
af klubbens materiel. I år har vi 
valgt, at vores kære dommerbåd 
(Mary) skal have et mindre løft 
indvendig. Derudover er der klar-
gøring af bøjer, både vores egne 
samt DS turbøjer ved Æbelø. Skul-
le nogle nye have interesse i at 
være med til udlægning mm., er I 
altid velkomne til at kontakte un-
dertegnede. 
 
Vi har i kapsejladsudvalget i år 
sagt ja til at afholde VM-udtagelse 
for H-både. Dette sker i weeken-
den d. 5-7 maj. Vi stiller igen med 
det store hold af hjælpere, - både 
på dommerbåd, mærkebåde, samt 
en masse køkkenmedhjælpere, der 
skal sørge for at sejlerne igen sy-
nes, at Bogense er det bedste sted 
at holde et stævne her i landet. Vi 
håber på at skabe en masse liv på 
havnen i disse dage, så skulle man 
have tid, var dette en god mulighed 

Fortsættes næste side 
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for at snuse lidt til stemningen omkring et 
sejlerstævne af de helt store. 
 
Vi vil fra kapsejladsudvalget ønske alle en 
rigtig god sæson. Vi håber, at endnu flere 
vil samles omkring KLUBBENS arrange-
menter i denne sæson. Vi vil gøre alt, 
hvad vi kan, for at alle medlemmer af 
klubben kan få nogle hyggelige aftener på 
vandet. Og vi glæder os til at komme i 
gang. 
 
 

Med sejlerhilsener 
 

Ulrik Meyer 
Kapsejladsudvalget 

Aktivitetsnyt – og gammelt  
Først det nye – kommende arrangemen-
ter: 
 
Onsdag d.8/3 kommer Leo Scmidt og 
hans kone og fortæller om en tur over 
Atlanten til De Vestindiske Øer og om 
opholdet der. Ud over at sejle interesserer 
Leo sig meget for historien de steder, han 
besøger – der er lagt op til en spændende 
aften, som for de, der ønsker det, starter 
med fællesspisning. 
 
Så når vi frem til ”suppedagen” Skærtors-

dag d.13/4. Håber at vind og vejr opfører 
sig ordentligt, og at der kommer mange – 
arrangementet starter kl. 12.00, og der 
serveres så længe, der er noget tilbage i 
gryderne. 
 
Den 22/4 afholdes så årets standerhejs-
ning, hvor vi traditionen tro starter grillen i 
så god tid, at grisen er klar til servering 
kl.12.00. Hvad der mere kommer til at 
ske?? - måske lidt underholdning?? … 
 
Til det, der er sket: 

 
Til det første ar-
rangement i den-
ne vintersæson 
havde vi fået afta-
le med TV2- vej-
rets Anders 
Brandt. Det blev 
en aften, hvor 
man i den grad 
kunne blive kloge-
re på vejret i bre-
deste forstand. 
Anders havde så 
meget på hjerte, 
at han slet ikke 
nåede det hele 
med det resultat, 
at da der sagt 
”god nat”, fortsatte 
han med at fortæl-
le om sit arrange-
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ment i forhold til Volvo Ocean – sejladsen 
og specielt om Vestas, som han besøgte 
flere gange. Så en lille flok fik 
”overdansen” med. 
 
Nytårskuren var der mange, der havde 
set frem til. For hvad kunne de nu finde 
på i aktivitetsudvalget? 
 
Jo ud over boblevand, kransekage, taler 
…. handlede det selvfølgelig om under-
holdningen. Den var blevet lagt i hænder-
ne på Tryllenissen – og selv om mange 
virkelig holdt øje med hans hænder, fore-
gik der alligevel uforklarlige ting på sce-
nen. 

Dagen sluttede med suppe og tarteletter, 
og efter endt oprydning måtte vi heldigvis 
konstatere, at arbejdet med at arrangere 
fuldt ud opvejes af det store fremmøde 
fra så mange glade og positive medlem-
mer. 
 
 
     
  På aktivitetsudvalget vegne 
     
    Birger  
 

http://kloakservice.eu/
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Tilmeldingsoplysninger kan også sendes til: 

info@soesport.dk 
Sejlsportens Sikkerhedsråd 

Carl Jacobsensvej 31 2500 Valby 
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http://www.sejlsport.dk/mere/baadforsikring
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http://albani.dk/


 

 

Næste nummer af brisen udkom-
mer online medio maj 2017. Dead-
line 20. april 2017 

Her er plads til din annonce 

Annoncepriser i Brisen: 
Bladet udkommer 4 gange årligt - Mulig-
hed for indrykning af ¼, ½ og helsides 
annoncer  
 
Du kan vælge samtidig at blive ekspone-
ret med logo/link på klubbens hjemme-
side  
 
Priser på årlig annoncering i Brisen:  
 
1/4 side i Brisen 500 kr.  
1/2 side i Brisen 800 kr.  
1/1 side i Brisen 1500 kr.  
Logo/link på BS hjemmeside under spon-
sorer rulletekst 1500 kr.  
1/1 side i Brisen + logo/link på BS hjem-
meside under sponsorer rulletekst 2000 

http://www.picgifs.com/graphics/boats/graphics/boats/41381/graphics-boats-617821/

