Nyhedsbrev maj 2018
Standerhejsning 2018
Velkommen til Bogense Sejlklubs standerhejsning 2018. Vi står nu overfor starten på en forhåbentlig
rigtig fin sejlersæson for Bogense Sejlklubs medlemmer, hvor vi må håbe derkommer lidt mere af det
gode og fine sejlvejr end det vi oplevede i fjor.
Vi har hen over vinteren fået en del nye medlemmer i klubben, hvoraf en stor del af disse er nystartet
på sejlerskolen. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at byde såvel disse som øvrige nye medlemmer
velkommen i Bogense Sejlklub. Sejleskolen afholdt sidste weekend den teoretiske eksamen omkring
duelighed, hvor alle 20 elever bestod med glans. Stort til lykke med det, – og ligeledes en stor ros og
tak til vores 2 gode og engagerede instruktører: Jørn Ulriksen og Jens Honore`.
Som sagt så står vi nu overfor starten på en ny og aktiv sæson i Bogense Sejlklub. Klubbens udvalg
og frivillige hjælpere er igen klar med en masse tilbud og aktiviteter i den kommende tid.
Ungdommen starter med sejlads mandage og onsdage, tirsdagssejladserne starter op i næste uge,
sejlerskolen afvikler praktisk sejlads, man kan få prøvet sine evner af på SUP board, der er
seniorhygge 2 gange om måneden, og først i maj måned starter torsdagshyggesejladserne op igen.
Pinseturen går i år til Snaptun, hvor vi mødes lørdag den 19. maj til fælles grill og hygge i Snaptun
Marina, og om søndagen vil der ligeledes være mulighed for deltagelse i en fælles tur med den lille
færge over til Hjarnø.
Vi håber rigtig mange har mulighed for at møde op og deltage i dette fine sociale arrangement.
Ugen efter pinse fra den 2527 maj er det atter tid for afviklingen af Palby Fyn Cup, hvor hele havnen
og kajerne kommer til at boble af liv og aktiviteter.
Der bliver igen opsat en kæmpe storskærm, hvor der løbende vises livestreaming fra starterne,
målgang og dysten ude på vandet. Og som noget nyt vil der være et filmhold, som følger med hele
vejen rundt.
Lørdag den 9. juni er det igen tid for afholdelse af havnens dag, som man landet over afvikler for at
skabe interesse for de maritime aktiviteter, som klubber og havne kan tilbyde. Der vil denne dag være
en masse aktiviteter på havn og marina, hvor vi her fra klubben er aktivt med på kajen for at vise,
hvad vi har at tilbyde.

Vi afholder også åben båd ved proviantbroen, hvor vi vil forsøge at samle en del af klubbens både, så
interesserede kan få en snak omkring det at sejle. Hvis nogen af jer skulle have lyst at deltage, så
hører vi gerne fra jer.
Lørdag den 16. juni er der Njordsejladsen, som igen afsluttes med fælles grill og hygge ved
sejlklubben efter sejladsen.
Sejladsudvalget har i år sagt ja til at arrangere DM for Hbåde, som afvikles her i Bogense fra den 5.
til 8. juli, hvor der bliver travlhed både på land og vand med at servicere de omkring 100 sejlere. Jeg
vil i den anledning rette en tak til Nordfyns Kommune, som har indvilget i at yde et tilskud til vores
DMstævne Hvis vi kigger lidt ud over marinaens SV del kan vi se, der dels er etableret et nyt
legeredskab i form af en tømmerflåde tovbane, og lidt længere ude er der ved at blive etableret
yderligere grillpladser ned ved stensætningen mellem flydebroerne.
Det er rigtig dejligt at se, at der kommer nye og fine tiltag til gavn for os brugere, og ikke mindst nye
aktiviteter for børnene.
Med udgangspunkt i dette samt klubbens mange nævnte arrangementer, så bliver der rig mulighed for
aktivitet og hygge i og omkring Bogense Sejlklub.
Vi har i år lagt op til muligheden for lidt salg og bytte af grej, hvor der til dette er opsat borde langs
klubhuset.
Så det er bare med at komme frem med diverse ting fra gemmerne, og få gang i handlen.
Som alle ved har vi fået nyt nøglesystem, og til dem der evt. ønsker at få en nøgle, så er jeg klar til
evt. at udlevere nøgler, når vi lige har fået lidt mad.
Vi skal nu have sat klubstanderen som start på en forhåbentlig god sæson med masser af godt
sejlvejr.
Rigtig god sejlsæson til jer alle.
Med sejlerhilsen
Poul Erik Nielsen

Aktivitetsudvalget
Maj 2018
Som de foregående år var klubben vært ved en gang suppe til middag skærtorsdag.
Vi havde godt nok set i vejrudsigten, at det ikke just var de høje temperaturer, der skulle præge
dagen, så hvor mange ville lægge vejen omkring havnen og klubhuset?
Det kan være rigtigt vanskeligt at gætte – så for at være på den sikre side, var den store suppegryde
næsten fyldt med hjemmelavet kartoffel/porresuppe, dvs. omkring 40 liter – klar til servering kl.12.00.
Sagt med det samme – der blev en del suppe tilbage, for fremmødet var begrænset til knap 30 mand.
Men appetitten fejlede ikke noget hos de tapre, der trods vejret valgte at tilbringe en times tid i
hyggeligt klubsamvær.
Den resterende suppe kom i fryseren til senere brug.
Alt i alt en fin ”førstart” på sejlersæsonen, som rigtigt skydes i gang til standerhejsningen lørdag d.
21./4.
Aktivitetsudvalget

Sejlerskolen
Sejlerskolen maj 2018.
I sejlerskolen har der siden sidste nyhedsbrev fortsat været temmelig stor aktivitet med indlæring af
det det teoretiske stof, som skal sidde godt fast i hukommelsen og være til stede i givne situationer i
virkelighedens verden ude på havet eller i havnen.
Eleverne har arbejdet rigtig godt med opgaverne: En søkortkurs lægges hurtigt ud og udregningerne
kommer hurtigt til syne på papiret, hvilket er en fornøjelse at opleve. Motivationen for at lære har de
haft, – undervejs har det været lidt op ad bakke grundet nogle termer og teorier, man ikke lige er vant
til, men stor ros til holdet for udholdenhed og arbejdet!
Det var et meget stort hold, der begyndte duelighedsundervisningen i efteråret. Grundet arbejde og
manglende tid måtte nogle stoppe, og her mod slutningen valgte enkelte ikke at gå til prøven, som
selvfølgelig er helt OK, da der er en del studiearbejde, som skal gøres.
32 personer ytrede i efteråret interesse for at få beviset, 20 gik til prøve lørdag d. 14.04 og alle bestod
med glans! Nogen kæmpede til det sidste og troede ikke rigtigt, de vil kunne klare det, men det gik
fint. De fleste kender lidt til ”sommerfugle i maven” i prøvesituationer.
Det var første gang med den nye prøveform til teoretisk duelighedsbevis. Dagen begyndte med
morgenkaffe kl. 08.00, kl. 09.00 til 10.00 blev eleverne placeret ved hver sit bord for at løse
søkortopgaven, alle hjælpemidler måtte bruges. Enkelte havde lidt problemer med at finde fyrene, der
skulle pejles, men det lykkedes. Censor gennemgik opgaverne efterfølgende, tog notater, som senere
brugtes i den individuelle overhøring. Efter en god pause blev 30min. opgaven udleveret til løsning,
her får man 3 A4 ark med paratvidensopgaver, – ingen hjælpemidler!
Efter denne holdes der middagspause, som efterfølges af den enkeltvise mundtlige overhøring af
censor/lærer. Censor fører ordet og tager udgangspunkt i elevbesvarelserne i de afleverede opgaver.
De fejl, censor havde fundet, fik eleverne til opgave at forklare sig ud af, hvilket gik rigtig godt, da de

på de 20 uger, kurset varede, havde fået opbygget en fornuftig rutine i tingene. Det er netop denne
rutine, som skal bruges igen, når de f.eks. befinder sig i vigesituationer på havet, hvor der skal
handles og eller holdes kurs og fart! – Prøvedagen var lang, – fra kl. 08.00 til kl. ca. 18.00. Vi havde
faktisk kalkuleret med 2 prøvedage, men er selvfølgelig meget tilfredse med, det kunne klares på en
dag!
Nu skal skolebådene klargøres, foråret er kommet, holdene til den praktiske sejlads er sat, og
instruktørerne er klar. Det har været en meget stor glæde, at så mange har tilbudt sig som
instruktører. Nogle af dem har været på kursus hos Sejlunionen, de sidste skal afsted til efteråret.
Bogense Sejlklubs sejlerskole har et stærkt instruktørhold, som vil trække mange nye til i fremtiden,
og heldigvis kan vi nu også noget nyt: Tilbyde sidste års elever sejlads med en instruktør eller en
mentor, man kan kontakte, hvis man føler behov for yderligere læring/rutine!
Jeg vil også rose kapsejladsudvalget for at møde op og forklare om tirsdags og torsdagssejladser,
hvor vi meget gerne skal have så mange med som muligt. De skal ud og opleve fascinationen i
kapsejladsen så snart, de er parate til det!
Til sidst vil jeg sige Jens Honoré en kæmpe tak for hjælpen med undervisningen i vinterens løb, det
var et rigtig dejligt samarbejde!
Jørn B. U.
Sejlerskolen

