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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  



 

 

3 

INDHOLD 
Formanden har ordet       side   5 
Bogense Havn og Marina 
har fået en ny forening      side   6 
Nyt fra Sejlerskolen       side   8 
Sejlerskolen mangler  
Instruktører        side   9 
Ynglinge             side   9 
Speedbådskørekort            side   9 
Tirsdagssejlads i B.S 
Kom og vær med da...           side 10 
Sejladsudvalget arrangerer 
Åben Båd        side 11 
Regelaften        side 11  
Julefrokost i  
Ungdomsafdelingen side 12       
Vintersæson i  
Ungdomsafdelingen       side 13 
VHF-kursus        side 14 
Nytårskur             side 15 
Aktivitetsudvalg       side 18 
Klubaften        side 20 
Njordsejlads        side 24
         
 

AKTIVITETER 

Klubtur til TV2   25. februar 
Regelaften     7. april 
VHF-kursus   18. /19. april 
Standerhejsning  25. april 
Åben Båd   25. april 
1. tirsdagssejlads  28. april 
 

439,- 

45,- kr. pr. person pr. time 



 

 



 

 

Vi har nu taget hul på 
et nyt og aktivt år i 
Bogense Sejlklub, som 
startede med aktivitets-
udvalgets nye tiltag 
med afvikling af en 
velbesøgt ”Nytårkur” i 
klubhuset først i januar 
måned. 
 
Klubbens udvalg er 

godt i gang med at arrangere diverse akti-
viteter for medlemmerne i den kommende 
sæson, som dels er beskrevet her i bladet 
og dels løbende vil kunne ses på hjem-
mesiden og ved opslag i klubhuset. 
 
Der er rigtig god gang i vores ungdomsaf-
deling, som gennem vinteren har valgt at 
mødes løbende til hygge og socialt sam-
vær i klubhuset, og derved holde gejsten 
oppe og ikke mindst lade op til den kom-
mende sæson på vandet. 
 
Sejladsudvalget arbejder på at få nogle 
flere til at deltage på vandet ved vores 
tirsdagssejladser, som de også opfordrer 
til her i bladet, så det er bare om at møde 
op og være med, - det er en rigtig god 
måde at lære sin båd at kende på og ikke 
mindst mødes til hyggeligt samvær i klub-
huset efter turen på vandet. 
 
Sejleskolen kører den sædvanlige under-
visning hen over vinteren/foråret, og Jens 
Honore er igen på banen med, at der i 
klubben tilbydes muligheden for at erhver-
ve et speedbådskørekort.  
 
I forbindelse med afviklingen af Palby Fyn 
Cup arbejder vi sammen med BGIF, tu-
ristforeningen og handelsstandsforenin-
gen med at få skabt en masse nye aktivi-
teter med bl.a. underholdning og diverse 
boder på land om lørdagen samt aktivite-
ter på vandet, som kan være medvirken-
de til at vise, hvad vi kan tilbyde på den 
maritime front i Bogense/Nordfyn. 
 
Der vil under stævnet blive opstillet en 
storskærm på 16 m2, hvor der løbende 
vises aktiviteter og livestreaming fra sej-
ladsen, og ligeledes vil diverse sponsorer 

Formanden har ordet 
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m.v. kunne købe visning af reklamespot 
på skærmen. 
 
Som tidligere beskrevet har vi besluttet at 
lægge fjernvarme ind i klubhuset, hvilket 
for tiden kan ses ved udgravninger foran 
klubhuset, hvor vi nu får både nyt vandstik 
og rør lagt ind med fjernvarme, hvilket 
bevirker, at vi hen over sæsonen skal 
have nedtaget de gamle elradiatorer, ma-
let væggene i klubhuset og opsat nye rør 
og radiatorer. 
 
I forbindelse med standerhejsningen, som 
afholdes lørdag den 25. april, har vores 
utroligt engagerede aktivitetsudvalg lagt 
op til, at vi som noget helt nyt skal afvikle 
denne dag på en anden og mere spæn-
dende måde, end vi traditionelt altid har 
gjort, - dette skal ses som et forsøg på at 
få rigtig mange af vores medlemmer til at 
møde op og deltage på denne dag og 
derved være med til at markere starten på 
en forhåbentlig super sæson på vandet.  
 
Jeg vil ønske jer alle en rigtig god forårs-
klargøring af bådene og glæder mig til at 
se en masse af klubbens medlemmer 
deltage i klubbens kommende tilbud og 
aktiviteter. 
 
Klubben bliver ikke bedre, end vi selv gør 
den til. 

M.v.h. 
 

Poul Erik Nielsen 
Formand 

 
 

  
 

 
 

 
 
 

 

    

Poul Erik Nielsen 
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Bogense Havn og Marina har fået en ny forening 

Projekt Nord for Værftet 

Den 25. september 2014 blev der holdt 

stiftende generalforsamling i foreningen 

Bogense Havn Maritime Laug. Forkortet 

BHML. Ifølge vedtægterne for BHML er 

formålet for foreningen:  At løse opgaver 

af fælles interesse for Bogense Havn. 

 Som medlemmer af BHML kan optages 

foreninger, organisationer og virksomhe-

der med interesse for det maritime miljø i 

og omkring Bogense Havn. Bestyrelsen 

består af 7 medlemmer og to suppleanter. 

Bogense Sejlklub er medlem i BHML og 
repræsenteret i bestyrelsen ved Jens 
Kyster. Bestyrelsen i foreningen BHML er 
bredt repræsenteret af havnens erhverv 
og foreninger. Og her er vi ved sagens 
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kerne. Erhverv og foreninger har en fæl-
les interesse i et levende havnemiljø til 
glæde for alle med maritime interesser, 
turister, gæstesejlere, Bogense by og 
Nordfyns Kommune. 
 
Vi skal, fælles med havnens aktører og i 
samarbejde med Nordfyns Kommune, 
sikre, at havnen ikke bare vedligeholdes, 
men at gode ideer og tiltag kan få fodfæ-
ste og samarbejdes gennem en fælles 
indsats.  
 
Sammen, foreninger, erhverv og Nordfyns 
Kommune, vil vi i BHML være medvirken-
de til at skabe og sikre en moderne, gæst-
fri, imødekommende og spændende havn 
i fremgang og udvikling.  Sammen står vi 
stærkere, når vi søger fonde til realisering 
af projekter. Sammen kan vi koordinere 
de gode ideer. 
 
I Lauget arbejder vi konkret blandt andet 
med:  
Projektet nord for værftet. En studie- og 
inspirationstur med Nordfyns Kommune til 
maritime udviklingssteder på Sydfyn, der 
har modtaget fondsmidler. Lokalplaner i 
havneområdet og fremtidige samarbejds-
relationer med Nordfyns Kommune. Lau-
get har fondsansøgninger lige nu i Real-
Dania og EnergiFyn til behandling. 
I indsejlingen nord for værftet oplever 
gæster forfaldne broer, skrot og rod. I 

Projektet nord for værftet "Sammen gør vi 
skrot til Guld", erstattes de gamle, falde-
færdige og ubrugelige broer nord for værf-
tet med et nyt areal indrammet af spuns-
vægge. Det indvundne areal fyldes i for-
bindelse med  havneuddybning.  
De to beddingsspor bevares.  
Marine Foreningen flytter på havnen, Ro-
klubben flytter og får bedre adgang til 
vandet. Søndersø Produktionshøjskole 

vedligeholder bevaringsværdige skibe 
med bådebygger og elever. Castor kan 
lokalt vedligeholdes. Bevaringsværdige 
træskibe vil søge havnen. 
Et saltvandsakvarie, udkikstårne, lille le-
geplads, broer over beddingerne gør, at 
værftets placering på havnekanten åbner 
et vindue til natur og hav. Motion, turisme 

og uddannelse vil trives tværkulturelt. 
Havn og by forbindes. 
 
Projektet er forelagt for udvalgsformæn-
dene i Teknik- og Miljøudvalget og Er-
hverv- Kultur- og Fritidsudvalget med po-
sitivt resultat og med ordene..." Alene kan 
kommunen ikke løfte opgaven, kun sam-
men kan vi gøre tingene".  
 
Med maritime hilsener og 
på vegne af Bogense Havn Maritime Laug 
 

Erik Sterling 
Formand 



 

 

I sejlerskolen arbejdes der her i vinter 
med den teoretiske del af duelighedsun-
dervisningen.  
 
10 elever er der på holdet. 
 
Pensum og opgaver er de sædvanlige, 
som mange af ”Brisens” læsere har været 
igennem, da man sin tid tog dueligheds-
prøven, men hvor mange kan i grunden 
stadig beregne misvisning og deviation, 
og hvordan vil man definere ”beholden 
kurs”, hvis man skulle det??? 

 
Det er stadig disse ting, som fylder en del 
af pensum, - nogen spørger hvor relevant 
dette er?? De fleste både har i dag en 
plotter, som bliver tændt og fodret med 
waypoints til kurslinjer, og der kan i dag 
fås plottere og søkort, så ruten lægges 
automatisk ud fra nogle få parametre, 
som skal indtastes først. Det er jo dejligt 
med denne teknik, men hvad så hvis 
strømmen svigter, eller man bliver ramt af 
andet nedbrud??? 
 
Det vil nok altid være godt at kunne læg-
ge en kurs på et søkort ved hjælp af kurs-
lineal og passer, således at der bliver 
udarbejdet en sejlplan, som så også bliver 
fulgt med hensyntagen til påvirkninger fra 
afdrift og strøm, foretage korrektion for mv 
og dv, beregne modsat i tilfælde af pejling 
over kompasset eller med pejlekikkert, - at 

kunne disse ting hører til godt sømand-
skab! 
 
Nu skal man ikke tro, det er gammeldags 
navigation det hele, - brug af den moder-
ne plotter er selvfølgelig et stort emne i 
undervisningen. GPS er kommet for at 
blive, og der udvikles kraftigt i alle instru-
menterne og samarbejdet imellem dem. 
På den interaktive tavle i klubhuset har vi 
et søkort, hvor diverse fyr og bøjer ikke 
bare kan ses, men blinker med deres 
virkelige fyrkarakterer, dette findes måske 
også i de nyeste plotteres søkort? Udvik-
lingen stopper aldrig, - i sejlerskolen vil vi 
hele tiden tilpasse undervisningen efter 
dette princip, men ikke glemme hvordan 
man gør, hvis der sker nedbrud i instru-
menterne! 
 
Nu ser vi frem til foråret, hvor vi efter klar-
gøring af skolebåden skal på vandet og 
prøve tingene af. 

 
I april måned bliver der mulighed for at 

komme på VHF-kursus i klubhuset. Vi har 
igen i år lavet en samarbejdsaftale med 
VHF skolen i Ballerup. Mogens Larsen 

kommer og kører kurset, - eneste krav er 
at minimum 10 personer tilmelder sig! 

Jørn Brolund Ulriksen 
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Nyt fra Sejlerskolen 
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Sejlerskolen mangler instruktører 
Fra sejlerskolen har vi et meget stort øn-
ske til klubbens dygtige sejlere, da Car-
sten Lau ønsker at holde pause i sommer 
grundet andre opgaver. 
 
Vi mangler instruktører til den praktiske 
sejlads i sommer! 
 
Instruktørerens arbejde foregår efter 
Dansk Sejlunions lærebog, som er opdelt 
i lektioner, som så følges. Det kræver ikke 
den store pædagogiske viden at gennem-
føre. Trimme sejlene kan I sagtens alle 
sammen, - og forklare hvorfor. Kom nu 

”ud af busken” og hjælp vores nye sejlere, 
som er rare mennesker, der gerne vil lære 
at sejle og være en del af klublivet! Vær 
med til at byde nye mennesker velkom-
men i klubben!! 
 
Ring eller skriv til mig! 
 
Jørn Brolund Ulriksen 
Mail: lillebrolund@mail.dk 
Tlf. 29262736 

Ynglingene 
Ynglingene har ikke været meget på van-
det de senere år, så derfor vil klubben 
forsøge at sælge dem grundet den mang-
lende interesse for de dejlige sejlere. 
 
Lykkes salget ikke, vil de selvfølgelig blive 
klargjort og søsat i håbet om et behov for 
at få udløst sin sejlglæde i disse dejlige 
sejlere. I ”Bådmagasinet” er der en brugt-
bådstest af ynglingen, som falder meget 
positivt ud. 
 
Så opfordringen er, som tidligere, at mel-
de sig til klargøring og sejlads, som vil 
foregå om onsdagen i kommende sæson. 
Har man forslag til hvordan sejladsen 
med ynglingene kan være, så meld dig/
jer!  
 
Man kan vel også sejle kapsejlads eller 
matchrace med dem! For 750,00 kr. for 
en sæson kan man disponere over en 
dejlig sejler!   
 

Meld dig til 
Jørn Brolund Ulriksen 
Mail: lillebrolund@mail.dk 
Tlf. nr. 29262736 

Speedbådskørekort 
Interessen for at tage Speedbådskørekort 
i det forgangne efterår var så stor, at der 
blev oprettet en temmelig stor venteliste.  
 
Efter at der var sat dato på forårets kur-
sus, blev ventelistedeltagerne kontaktet, 
og 14 af dem meddelte, at de fortsat var 
interesserede i at  erhverve Speedbåd-
skørekort i Bogense Sejlklub.  
Ved mund-til-mund-metoden blev de re-

sterende to pladser hurtigt afsat. Derfor 
starter et nyt hold med teoretisk undervis-
ning  5. og 6. maj, praktisk sejlads 7. og 8. 
maj og prøveafholdelse 9. maj. 
 

Jens Honoré 
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Tirsdagssejlads i Bogense Sejlklub. Kom og 
vær med da… 

Vi går mod lysere tider, og snart er vinte-
ren forbi, og varmen sniger sig for alvor 
ind i Bogense Sejlklub. Båden skal gøres 
klar fra vinterhi, så den bliver i fin stand til 
sommerens ture og ikke mindst de tirsda-
ge, hvor der arrangeres sejladser lige ude 
for havnen. Formålet med disse sejladser 
er at få nogle hyggelige timer sammen.  
 
Vi opfordrer alle, som gerne vil lufte bå-
den, til at tage deres kærester, ægtefælle, 
venner eller kollegaer, - sågar skibshun-
den med, så vi kan få en god aften på 
vandet.  Den 1. tirsdag, der sejles, er alle-
rede den 28. april 2015. Der afholdes 
skippermøde kl. 17.45. 
 

Tøv ikke med at tilmelde din båd allere-
de nu på hjemmesiden.  
 
Men hvad sker der så om tirsdagen? Man 
mødes på havnen og rigger båden til, 
sejler ud til dommerbåden, som har lavet 
aftenens 2 forskellige baner, alt efter 
hvordan vind og vejr er. Den ene er ca.5 
sm. lang, den anden er ca. 7 sm. lang. 
Det giver de hyggeligste sejladser efter 
forholdene den pågældende aften.  
 
Sejladserne foregår på en bane, hvor 
man sejler lidt på alle kurser. Det vil sige, 
at man sejler lidt halvvind, lidt slæk på 
skøderne, og ikke for meget kryds. Banen 

giver mulighed for, at selv nye sejlere kan 
deltage. Fælles for begge baner er, at 
startlinje og mållinje benyttes af begge 
baner. Derved er der god mulighed for at 
hilse på alle de andre deltagende båden i 
løbet af aftenens sejlads, som tager en 
god times tid.   
 
Når båden er vel i havn og rigget af, og 
sulten begynder at melde sig, er det tid til 
at komme op i klubhuset, hvor humøret 
og selv smørrebrødet er højt.  
 
Hvad enten du er ny eller erfaren sejler, 
tøv ikke med at kontakte en fra kapsej-
ladsudvalget, hvis du har spørgsmål til 
dette hyggelige tirsdagsarrangement.  
  
I år åbnes der mulighed for at få en erfa-
ren sejler til at give gode råd, både til klar-
gøring og til at få båden sat op til kapsej-
ladserne. Se tilmeldingen på hjemmesi-
den. 
 
Tilmelding på klubbens hjemmeside un-
der Kapsejlads. 
 
Husk. Det er sjovt at sejle……….  

Kapsejladsudvalget 
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Sejladsudvalget arrangerer Åben Båd 
I forbindelse med standerhejsning den 25. 
april arrangerer sejladsudvalget ”Åben 
Båd” i tidsrummet 10.00—16.00.  
 
Hvis du er interesseret i at vise din båd 
frem, bedes du henvende dig til Ulrik 
Meyer fra Sejladsudvalget (se adresse på 
side 2). 

Redaktøren 

Regelaften 
Kapsejladsudvalget arrangerer tirsdag 
den 7. april en aften i klubhuset, hvor der 
står Ligasejlads og gængse regler om-
kring kapsejlads på programmet. 
 
En erfaren og kyndig repræsentant fra 
Dansk Sejlunion kommer og fortæller om 

begge dele. 
 
Arrangementet forventes at vare en times 
tid, hvorefter der serveres smørrebrød. 
 
Arrangementet henvender sig især til nye  
sejlere i kapsejladssammenhæng. 
 
Er du interesseret, bedes du henvende 
dig til Ulrik Meyer for tilmelding (se adres-
se på side 2). 

Redaktøren 
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Mandag d. 15. december mødes hele 
ungdomsafdelingen til årets julefrokost.  
 
Trænere, sejlere, søskende og forældre 
deltog, hvilket betød at vi endte med at 
være ca. 50 deltagende.  Gitte (en foræl-
der) havde stået for me- 

Julefrokost i Ungdomsafdelingen 

Årets bord gik på tværs af begge lokaler, for at vi 
kunne være der 

Stort tillykke til Freja, Andrea, Dicte, Rasmus, Mathias 

og Ragnhild med deres sældiplomer! 

Tillykke til Rune, Asger, Lars og Maja med deres 

Delfin diplomer! 

Fortsættes næste side 



 

 

ge, der springer fra i løbet af vinteren, - ja 
faktisk har vi oplevet at få flere til.  
 
Vi har liv og glade dage, og så håber vi 
på, at sneen snart smelter igen. Den rigti-
ge sejlersæson går nok først rigtig i gang 
igen til april – så vi håber, at vi ses på 
vandet – og hvis I er på havnen en man-
dag eller onsdag, så kan I helt sikkert 
høre os  
 

Anne 
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nuen, hvilket betød alt hvad hjertet kunne 
tænke sig af julemad. Kæmpe tak for den 
store indsats.  
 
Efter spisningen blev der delt diplomer ud 
fra diplomsejlerskolen, så vi i den kom-
mende sæson har nye mål at arbejde hen 
imod.  

 Anne 
 

Godt gang i køkkenet for at bespise 50 mennesker 

med hjemmelavet julefrokostmad 

Når sneen daler ned fra himlen, og termo-
meteret viser minus, så kan det synes 
meget længe, til at vi kan komme tilbage 
på vandet igen i vores joller. I vinter må vi 
nøjes med at mødes hver anden uge for 
at snakke, hygge og tage lidt af det 
”trælse” teori i stedet.  
 
Vi mødes gerne og har noget fysisk aktivi-
tet, snakker, leger nogle lege, øver os på 
nogle knob, terper begreber, hygger, 
snakker endnu mere, - for til sidst at spise 
sammen. Det gør at vi har et super fælles-
skab, og at det er begrænset, hvor man-

Vintersæson i Ungdomsafdelingen 

Næsten et år er gået siden vi stod her på molen – vi håber på en lige så god sejlersæson i år  
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Nytårskuren i Sejlklubben tiltrak 62 med-
lemmer, som ønskede hinanden Godt 
Nytår. Aktivitetsudvalget, Birger, Ole og 
Torben, havde som sædvanligt arrangeret 
det hele.  
 
Først boblevand og kransekage til vel-
komst.  
 
Derefter var der optræden med Uggers-
lev-revyen, som med sketcher, sang og 
musik fik smil og latter frem.  

Så blev der serveret drikkelse med suppe 

ad libitum og senere 3 stk. tarteletter. 
 
Et rigtig flot arrangement, som sikkert 
bliver gentaget næste år!  
 
Selv om Aktivitetsudvalget ikke modtager 
ros pga. generthed og rødme i kinderne 
, skal de have den alligevel! TAK! 
 

Ole Thrane  

Nytårskur 
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Selv om der ikke arbejdes med bådene 
lige nu, ligger aktivitetsudvalget ikke i 
dvale.  
 
11. januar blev nytårskuren afholdt med 
fin deltagelse. Til spisningen var der 50 
tilmeldte og til første del nogle flere. Ug-
gerslevrevyen, som var engageret til da-
gens underholdende indslag med sang og 
sketch, kom med et hold på 8 mand. Rig-
tig, rigtig fin stemning – måske er en ny 
tradition født? 
 
Næste arrangement er d. 25/2, hvor turen 
går til TV2 Kvægtorvet i Odense – se 
nærmere på klubbens hjemmeside og på 
opslag i klubhuset – husk, der er max. 
deltagerantal på 50! 
 
Når det bliver forår, og der atter kommer 
mere liv i marinaen bl.a. med klargøring af 
bådene, er vi klar med den traditionelle 
suppe. Den serveres Skærtorsdag – og 
kun denne dag – fra klokken 12, og så 
længe lager haves.  
 
Og så er ”plejer” lagt på hylden den dag, 
standeren bliver hejst som tegn på, at en 
ny sejlersæson begynder.  Plejer er jo, en 
todelt dag – omkring middag selve stan-
derhejsningen og om aftenen en fest, - 
begge dele  med levende musik. I år prø-
ver vi noget nyt! Efter standeren er gået til 
tops lørdag d 24/4 klokken 12 med dertil 

hørende taler og klubsang, er vi klar fra 
ca. 12.30 med grillstegt gris med tilbehør. 
Pris: en flad 50’er. I løbet af eftermidda-
gen arbejdes der på ”underholdende ind-
slag” – hvad det bliver, ved vi ikke helt 
endnu. Der fortsættes til grisen er spist – 
dermed ikke sagt, at man skal gå hjem!  
Hvem sørger for strålende solskin?   
   
Pinseturen er efter samtale med årets 
eskadrechef Steffen Mortensen aftalt at 
skulle gå til Fredericia Sejlklub, hvor vi 
låner lokaler til 50/60 mand, grill m.m.  
 
Aftalen indeholder også en ens havneaf-
gift for alle på 100 kr.    
 

Aktivitetsudvalget 
Birger Gommesen                                                         

Aktivitetsudvalget 
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Klubaften 
Torsdag den 27. november var der ind-
kaldt til Klubaften af Aktivitetsudvalget 
(Birger, Torben og Ole), hvor vi skulle en 
tur over Atlanten med René, Nic og Aage 
fra Kerteminde. 
 

Det blev en forrygende aften med 60 be-
talende medlemmer på lægterne. Der var 
nemlig smørrebrød og drikkelse til at star-
te med. Så der blev snakket og hygget 
ved bordene, inde showet begyndte… 

...men først skruer vi tiden tilbage. Ole og Torben skulle nemlig nå at smøre omkring 250 
stykker smørrebrød, inden gæsterne kom. Og hvor gør man lige af dem så længe??? 

Der blev budt velkommen af Birger... ...og så blev der gået til fadene... 21 



 

 

Det virkede som om at menuen var god...... 

  ...så Birger  kunne inspicere med tilfreds mine... 
Fortsættes næste side 22 



 

 

...og sætte showet i gang... 

              Der blev lyttet intenst…                       ...og efterfølgende stillet mange spørgsmål 

Tak til vores gæster, som gjorde 
det hele gratis og kun modtog en 
blomst og tre fl. Fyn Cup vin som 
tak! 
 
Tak fordi I kom René, Nic og 
Aage, det bliver en aften, vi sent 
vil glemme!! 
 
Tak også til Birger, Torben og Ole 
for det store forarbejde. I får her-
med lov til at gøre det igen en 
anden gang! 

M.v.h. Webmaster 
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Næste nummer af brisen udkom-
mer medio maj. Deadline 20. april 
2015 


