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

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

 

Materialeudvalg:  Lars Jacobsen, Tjørnevænget 110, 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, 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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Poul Erik Nielsen 

havde inviteret klubbens medlemmer til 
nytårskur og sammenkomst i klubben. 
Det var rigtig dejligt at se mange medlem-
mer møde frem og deltage i denne ny 
aktivitet. 

Standerhejsningen sidst i april måned 
blev i år afviklet på en anden måde end 
tidligere. 
 
Den traditionelle aftenfest var strøget af 
programmet, hvor der i stedet var lagt op 
til en rigtig familiedag med hygge og akti-
vitet, som startede med, at standeren blev 

sat, efterfulgt af grillstegt pattegris, un-
derholdning og masser af hygge på ka-
jen og i klubben. 
 
Vi kan se tilbage på et aktivt år i Bogen-
se Sejlklub, hvor der har været rigtig 
godt gang i afvikling af klubbens sæd-
vanlige tilbud og aktiviteter for medlem-
merne, som jeg vil overlade til de enkelte 
udvalg at berette nærmere om. 
 
Lige først i sommerferien afviklede ung-
domsafdelingen i samarbejde med DS 
en ”Sommercamp” for områdets unge 
sejlere, som blev en super god uge for 

deltagerne, der helt sikkert kan være 
med til at fastholde og udbygge de un-
ges interesse for deltagelse i det mariti-
me miljø. 
 
Kapsejladsudvalget stod for udtagelses-
stævne for H-Både i august måned, som 
blev afviklet i fint vejr, hvor sejlerne fik 
nogle gode sejladser og 

Det er nu et år siden, 
vi her var samlet for 
at gøre status på 
årets gang i Bogense 
Sejlklub. 
Året 2015 blev skudt 
i gang med en hel ny 
og god aktivitet, hvor 
aktivitetsudvalget 

Fortsættes næste side 
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ikke mindst en super efterfølgende ser-
vice på land. 
 
H-bådsklubben gav efterfølgende kæmpe 
ros til Bogense Sejlklub for et super ar-
rangement, og anmodede samtidig klub-
ben om evt. afvikling af DM for H-både i 
2017. 
 
Vores nye afdeling for SUP er så småt 
kommet i gang, hvor vi dels med hjælp fra 
Nordfyns Bank og dels med tilskud fra 
Nordfyns Kommune har fået investeret i 
nyt grej og udstyr, således der fremover 
kan tilbydes aktiviteter på denne front i 
klubben. 
 
Bogense Sejlklub har gennem 4 weeken-
der deltaget med et hold i sejlsportsliga-
ens 2. division, hvor der har været dystet 
intenst på vandet mellem18 af landets 
sejlklubber. 
 
Bogense Sejlklub løb af med en sejr ved 
2 ud af de 4 stævner, hvilket bevirkede at 
Bogense i den samlede stilling sluttede 
som suveræn vinder af sejlsportsligaen 2. 
division 2015, og derfor i 2016 skal dyste 
om pladserne om danmarksmesterskabet 
i 1. division. 
 
Netop sejlsportsligaen er en hjørnesten i 
PULS-projektet. Ligaen skal være et loko-
motiv, der kan udvikle og profilere sejl-
sporten i Danmark – og samtidig skabe et 
nyt sportsligt samlingspunkt for klubber-
ne. 

 
Jeg håber derfor, vi i Bogense Sejlklub 
kan arbejde videre med en plan for, hvor-
dan vi fremover kan udnytte dels at være 
med i sejlsportsligaen, og dels hvordan 
klubben kommer videre i processen: 
PULS VAND i HÅRET, som skal være 
med til at gøre sejlsporten mere attraktiv.   
 
Hvis en sådan proces skal lykkedes, er 
det vigtigt, at vi alle i klubben bakker op 
omkring klubbens mange tilbud og aktivi-
teter -  og ikke mindst fortæller om dette til 
”sejlervenner” på broerne, hvoraf en del 
endnu ikke er medlem af klubben. 
 
Vi har i dag et medlemstal på 346, som 
sidste år på sammen tid var på 362, hvil-
ket betyder vi fra 2014 til 2015 har haft en 
nedgang på 16 medlemmer mod en ned-
gang fra 2013 til 2014 på 30 medlemmer. 
Alderssammensætningen i klubben forde-
ler sig således:  
0-25: 42 stk. 25-40: 24 stk. 40-50: 49 stk. 
50-60: 84 stk. 60-70: 107 stk. 70 +: 40 stk.   
 
Dette bevirker, at vi fortsat står med nogle 
udfordringer, der gør at vi dels skal ud og 
have nogle flere gjort interesseret i det 
maritime og dels skal prøve at få flere 
medlemmer blandt dem, der allerede fin-
des i havnen, - ja ikke mindst sørge for at 
fastholde flest mulige af vores nuværen-
de. 
 
Vi har i år valgt at bruge en del penge på 
at få klubbens materiel og grej renoveret 
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og bragt i en god stand, som derfor af-
spejler sig ekstraordinært under materiel-
udvalgets udgifter i årets regnskab. 
 
Lige nu er vi i gang med at ændre klub-
bens varmeanlæg fra el til fjernvarme. 
En stor tak til Orla Andersen fra klubben, 
der har hjulpet os med en projektbeskri-
velse af opgaven, som efter indhentning 
af 3 tilbud er endt med, at vores medlem 
af klubben ”Peter Smed” nu er i gang 
med at installere vores nye varmesystem. 
 
Bestyrelsen har hen over året arbejdet 
med etablering af ny hjemmeside, og 
hvordan klubbladet Brisen fremover skal 
udgives. 
 
Dette arbejde er endt med en beslutning 
om, at vi søsætter den nye hjemmeside 
senest ved årsskiftet, og at Brisen frem-
over ikke udsendes i trykt format, men i 
stedet vil findes som elektronisk udgave 
på hjemmesiden. - Der vil dog stadig blive 
printet en mindre antal, som lægges frem 
i klubben. 

 
Vi håber med dette tiltag at kunne få en 
ny hjemmeside, hvor de enkelte udvalg 
løbende kan opdatere aktiviteter m.v. 
samt hurtigt formidle nyheder og aktivite-
ter ud til klubbens medlemmer. 
 
Der vil også blive et medlemsmodul, hvor 
man selv kan gå ind og rette i sine egne 
data.   
 
Med hensyn til Brisen sparer vi fremover 
meget store udgifter til porto for udsendel-
se af klubbladet. 
  
Jeg vil hermed afslutte min beretning med 
at takke udvalg og bestyrelse for et rigtig 
godt samarbejde, og ikke mindst så glæ-
der jeg mig til en fælles fremtidige proces 
med at skabe nogle gode tilbud og aktivi-
teter, som kan styrke Bogense Sejlklub i 
fremtiden. 
 

Mvh 
 

Poul Erik Nielsen 
Formand 

Formanden med to af de tre afgående bestyrelsesmedlemmer 
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Endelig kom der, efter flere års tilbage-
gang, nu flere deltagere til Palby Fyn 
Cup.  
Vi var meget spændte, da aftalen med 
vores hovedsponsor udløb i år. De havde 
meldt ud, at såfremt deltagerantallet faldt 
yderligere, så var det tvivlsomt, at de ville 
forny aftalen.  
 
Det var derfor utrolig dejligt, at der kom 
fremgang. De sidste par år har vi virkelig 
gjort meget for at få deltageantallet til at 
stige, der var været uddelt flyers i andre 
havne, der er trykt artikler i tyske bådbla-
de osv. 
 
Vi havde i år en stigning på 43 både eller 
godt 16% i forhold til sidste år. Sidste år 
var der 267 tilmeldte både, - i år var der 
310 tilmeldte både.  
 
Sidste år havde vi et fald på 18 tilmeldte 
både i forhold til året før, på trods af at vi 
sidste år havde åbnet op for, at tursejlere 
kunne deltage. Der var 9 tilmeldt som 

tursejlere sidste år. I år var der 18 tursej-
lere tilmeldt. Så det er ikke hele stignin-
gen. Doublehanded har også givet lidt 
flere tilmeldte. Der var 11 doublehanded 
deltagere. 
 
 Som nævnt, så var det sidste år, vores 
aftale med vores hovedsponsor, Palby 
Marine, var gældende. Vi har dog nu ind-
gået en ny 3 årig aftale. Vi skal glæde os 
over de aftaler, vi har med vores sponso-
rer. Uden dem var der ingen Palby Fyn 
Cup, og uden Palby Fyn Cup vil regnska-
bet for Bogense Sejlklub se helt anderle-
des ud.  

Vores hovedsponsor, Palby Marine, kun-
ne tænke sig mere aktivitet på land både 
før og under sejladsen, så i år havde vi i 
samarbejde med Nordfyns Kommune og 
Bogense Handelsstandsforening fået 
etableret en del stande på pladsen. Dette 
blev dog præget af en kraftig blæst.  
 
Vi havde også fået sat en 16 m2 stor-
skærm op på pladsen, men denne var vi 
også i perioder nødt til at sænke lidt -  på 
grund af vinden. 
 
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 borgme-
ster Morten Andersen, der bød velkom-
men til Bogense. Han takkede både Palby 
Marine og Bogense Sejlklub for det store 
arbejde, der lægges i dette flotte arrange-
ment, som trækker mange sejlere og an-
dre til Bogense. 
 
Palby Fyn Cup er en sejlads, som har 
formået at forny sig gennem tiden, og 
stadig er Danmarks største kapsejlads.   
 
Vejrudsigten blev herefter præsenteret af 
TV2 med Andreas Nyholm i spidsen.  

 
Sejladsen blev skudt i gang fredag, hvor 
de mange både blev sendt af sted mod 
Lillebælt først. I starten med meget sprin-
gende vind, men efterhånden blev den 
mere frisk og endda så voldsom, at 115 
både valgte at udgå.  
 Fortsættes næste side 
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Årsberetning fra materieludvalget 

Materialeudvalget har i det forgangne år 
fået ryddet op i gammelt henlagt grej. En 
del af dette blev enten ikke brugt mere 
eller var defekt, og er derfor blevet kasse-
ret. 
 
Vi har fået gennemgået Ribbådene, og 
jollerne har fået repareret eller skiftet de 
slidte og defekte dele.  
 
Klubben har desværre været udsat for 
tyveri, da Pocajollens motor blev stjålet. 
Den har derfor fået en ny 15 HK. motor. 
Den positive vinkel på denne historie er 
så, at det nu er en 4-takt motor, hvilket 
betyder, at der ikke længere vil være tvivl 
om hvorvidt benzinen skal være med eller 
uden olie. 

Samtlige bådtrailere er blevet mere eller 
mindre renoveret, da de var i en sølle 
stand.  
 
Alle Ribbåde og joller er nu kommet på 
land for vinteren, hvor de løbende vil bli-
ve gjort klar til sæsonen 2016. 
 
Opsummerende for dette år må være, at 
jeg ser det, som om vi er kommet i mål 
på den måde, at vi så ”kun” har vedlige-
hold fremover. 
 

På vegne af materiale-udvalget 
 

Lars Jacobsen 

Dette år er en af de sejladser, vi kommer 
til at huske. Her blev grej og mandskab 
godt udfordret af vejr og vind. Heldigvis 
var det kun materiel skade. Jeg tror der er 
en del sejlmagere der har fået ekstra 
travlt efter sejladsen. 
 
I år havde alle både igen en tracker med 
ombord, som fungerede rigtig fint under 
hele arrangementet.  
 
Samarbejdet med BGIF støtteforening 
forløb som sædvanlig uden problemer, og 
der var som altid styr på de opgaver, vo-
res egne hjælpere fra sejlklubben skulle 
løse. 
 
Jeg vil igen i år 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, samtidig 

med, at vi nu også har doublehanded 
sejlads. 
 
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 27.-
29. maj 2016. 
 
 

Palby Fyn Cup 
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Aktivitetsudvalget 
Sejlersæsonen er måske ikke den mest 
aktive del af året for aktivitetsudvalget – 
og dog. 
 
Efter standerhejsningen var første aktivi-
tet, som vi har lidt del i, Pinseturen. Den 
gik i år til Fredericia. Jeg håber, at delta-
gere i turen kommer med flere detaljer, 
men det vides allerede nu, at turen næste 
år går til Brejning. 

I august afholdt kapsejladsudvalget H-
bådsstævne, og vi blev spurgt om ikke det 
kunne lade sig gøre, at grillen kunne blive 
tændt – det ville være dejligt med grill-
stegt gris – og sådan blev det. Sjældent 
har en død gris så hurtigt fået ben at gå 
på. ALT blev spist, det kneb dog at få det 
sidste is afsat. En rigtig fin aften. Vi har 
hørt, at H-bådsklubben gerne vil vende 
tilbage. 

 
Lørdag d. 3/10 var det så tid til afriggerfe-
sten. Vi mødtes med kapsejladsudvalget 
til fælles morgenbord kl. 9.00. De skulle 
på vandet for at hente bøjer. Da de tog af 
sted, begyndte vi at forberede aftenens 
arrangement med borddækning, madlav-

ning osv. Ole og Torben havde handlet 
dagene før, men der mangler jo alligevel 
altid noget, især når aftalen blev, at bøje-
folket godt kunne tænke sig at spise æg-
gekage med os til middag. Og alligevel 
nåede vi at blive klar til kl. 18.30. 

Da alle var kommet, gik man ud og tog 
klubstanderen ned, mens vi prøvede at 
nå rundt med den hjemmelavede forret – 
det nåede vi ikke helt. Før spisningen 
blev klubsangen afsunget med hjælp af 
aftenens musiker, for der var kun èn. 
 
Nogle dagen inden festen kontaktede jeg 
Allan for lige at tjekke. Han måtte så med 
beklagelse meddele, at Christina ikke 
måtte og ikke kunne synge mere – hen-
des stemmebånd skulle holde pause, 
måske for altid, men Allan gjorde det vir-
kelig godt hele aftenen. 
 
Efter hovedretten, som kom fra Skovby 
Forsamlingshus – der var mere end rige-
ligt af den - skulle vi se, om det var muligt 
at tømme fryseren for islagkage. Det lyk-
kedes ikke! 
 
Kaffe, kage, dans, snak, …. fyldte resten 
af aftenen, hvor tilslutningen var noget 
større end sidste år, men der er plads til 
flere – også på et lidt større dansegulv. 
 
De næste arrangementer er planlagt til d. 
12./11: splejsekursus, og så kommer der 
 

Nytårskur søndag d.10/1 
 

Nærmere herom på klubbens hjemme-
side, når vi har helt styr på tid, program, 
m.m. 
   Aktivitetsudvalget 
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Ynglingesejlads  
Ynglingene er blevet solgt, men sejler 
stadig for BS. I har hen over sommeren 
kunne se en Yngling på sin sædvanlige 
plads i havnen eller for sejl i nærliggende 
farvand.  
 
Tre unge jyder og nogle unge mennesker 
fra ungdomsafdelingen har hygget sig 
med ture i ynglingen. Dejligt den lækre 
sejler er i gang! 
 
Skulle du få lyst til at sejle med, så hen-
vend dig til Jens Erik Steenfeldt eller un-
dertegnede! 
 

Jørn Brolund Ulriksen 

Referat fra generalforsamling 

Referatet fra generalforsamlingen er lagt 
på klubbens hjemmeside og kan læses 
her. 
 

Venlig hilsen 
Arne Bak 
Sekretær 
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Brisen - sidste gang på papir 
Jeg har haft fornøjelsen af at lave Brisen 
de seneste tre år.  12 forskellige udgaver 
er det blevet til.  
 
Det har været en spændende opgave for 
et menneske som mig, der er dybt optaget 
af, hvilke opgaver computere og program-
mer kan løse for os. Her har jeg kunnet 
bruge den viden, jeg har omkring lave-
blad-egnede programmer i praksis, for der 
har hele tiden været indlæg, der skulle 
redigeres og en deadline, der skulle over-
holdes.  
 
Det har været spændende ved hvert nyt 
nummer af Brisen, om jeg nu nåede at få 
seneste nyheder hjem fra alle udvalg, så 
de kunne nå at blive redigeret, forsynet 
med billeder og sat ind på den rette plads 
i bladet. Rigtig mange gange er det lykke-
des. 
 
Jeg vil også lave Brisen i fremtiden. Med 
fremtiden mener jeg lige så længe, at det 
at lave et redigeret blad med opsætning af 
annoncer, opsætning og redigering af 
artikler og billeder plus alt det andet, der 
hører til at lave et blad, stadigvæk er en 
accepteret del af mediebilledet. Hvem 
ved, hvilket mediebillede, der bliver det 
fremherskende  i fremtiden, - hjemmeside, 

 - facebook, alt er tænkeligt.  
 
At Brisen så ikke længere kommer, trykt 
på papir, med posten i medlemmernes 
postkasser, er jo så kun et led i den digi-
tale udvikling, som samfundet lige nu 
gennemgår. 
 
Fremover vil Brisen nemlig udkomme i 
elektronisk form. Den vil være at finde 
som et link på Bogense Sejlklubs nye 
hjemmeside. Her vil man fremover kunne 
læse Brisen på samme måde, som vi 
allerede nu kender det fra diverse super-
markedsreklamer. Alene den udvikling 
sparer i hvert fald flere arbejdsgange 
omkring adressering og indlevering til 
forsendelse af bladet. 
 
De medlemmer, der har indsendt deres 
mailadresse til klubben, vil fremover få en 
mail om, hvornår en ny udgave af Brisen 
er tilgængelig. 
 
Skulle der fortsat være enkelte, der ikke 
kan undvære papirudgaven, vil der i en 
overgangsperiode blive trykt et antal ek-
semplarer, som vil være at finde på bar-
disken i klubhuset, hvorfra den kan af-
hentes. 

Redaktøren 

Redaktøren, under Fyn Cup, i dybt koncentreret samtale med Jørn Brolund Ulriksen, Sejlerskolen 
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SPEEDBÅDSKØREKORT 

Tag speedbådskørekort i Bogense Sejlklub 
Undervisning tirsdag den 31. maj og onsdag 
den 1. juni, begge dage kl. 19.00—22.00, 
praktisk sejlads torsdag den 2. juni eller 
fredag den 3. juni, begge aftener start kl. 
18.00, prøve lørdag den 4. juni 
Underviser: Jens Honoré 
Pris kr. 800,00 (forudbetaling)+ prøvege-
byr 
Tilmelding senest 25. maj til 
jens.honore@mail.dk 

Tovværkskursus 

Speedbådskørekort 
Vi afholdte kursus i Speedbådskørekort uge 
19, 2015. 11 deltagere bestod. 
 
Der afholdes nyt kursus uge 22, 2016. Interes-
serede er velkomne til at maile til  
 

jens.honore@mail.dk 
 
for yderligere oplysninger. 

Jens Honore 

Nogle medlemmer i klubben havde ud-
trykt ønske, om det var muligt at arrange-
re et splejsekursus - det var det. 
 
Til at undervise lavede vi en aftale med 
Karl Zilmer, der har mange års erfaring 
inden for det maritime håndværk. 
 
Vi mødtes til fællesspisning kl. 18.00, og 
ca. 18.45 gik man så i gang med det prak-
tiske arbejde, og med få pauser fortsatte 
man til 22.15. 
 
En lang aften med tryk på - jeg stod lidt 
på sidelinjen, men det så ud til, at der blev 
arbejdet - en god, lærerig aften. 
 
Skulle der være behov for det, kan kurset 
gentages senere - så sig til. 
 

Birger 
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Tilmeldingsoplysninger kan også sendes til: 

info@soesport.dk 
Sejlsportens Sikkerhedsråd 

Carl Jacobsensvej 31 2500 Valby 
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Årsberetning fra kapsejladsudvalget 
Vi startede sæsonen med et fælles møde 
i februar måned, hvor vi blandet andet 
havde fokus på kapsejlads, regler og 
sejlsportsligaen 2015. Der var et fremmø-
de på ca. 40 personer, og det syntes vi 
var meget flot.  
 
Mødet blev afsluttet med smørrebrød og 
hygge, og alle var meget tilfredse med 
arrangementet. 
 
Tirsdagssejladserne startede ud med 12 

både tilmeldt. Det var desværre en lille 
nedgang i år igen, men det positive er, at 
der trods alt var 3 nye både med. Vi har i 
løbet af året haft mange fine sejladser, 
men har desværre også været præget af 
utrolig mange tirsdage med lidt dårligt 
vejr. Vi har derfor også måtte aflyse et 
par enkelte sejladser.  
 
Vi håber, at vi i det næste år kan få sam-
let endnu flere både til vores fælles hyg-
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gesejladser om tirsdagen. Så vi vil i kap-
sejladsudvalget opfordre til, at man sam-
ler sine venner og bekendte og kommer 
med på vandet og får nogle gode timer 
sammen om tirsdagen.  
 
Samtidig er der efter hver tirsdag fælles 
hygge i sejlklubben med dejligt smørre-
brød. I den forbindelse vil vi gerne takke 
køkkenholdet, som består af Ole Søren-
sen og Torben Daugaard, - samt vores 
dommer Peter Petersson og alle med-
hjælpere på dommerbåden.  

 
I august måned afholdte vi VM udtagelse i 
H-både, hvor der var 15 tilmeldte. Det var 
et stævne, som blev afholdt i utrolig flot 
vejr. Sejlerne var meget tilfredse med 
forholdene i Bogense og de ting, vi kunne 
tilbyde dem i sejlklubben. Her gælder det 
både vores håndtering af sejladserne på 
vandet samt den efterfølgende forplejning 
i klubben. Her skal igen lyde en stor tak til 
alle hjælpere, som var med under stæv-
net. Vi fik efterfølgende mange rosende 
mails fra sejlerne samt mange fine artikler 
om stævnet på de danske bådsider.  
 
2015 var året, hvor Bogense Sejlklub for 
første gang var repræsenteret i sejlsports-
ligaen. Vi startede i 2. div., som blev etab-
leret i 2015, da der var stor interesse i de 
danske sejlklubber for at deltage i ligaen. 

Vi kom fra Bogense sejlklub med et mål 
om at slutte blandt de 5 bedste i ligaen, 
da dette ville give en billet til 1. div.  Efter 
de første sejladser tænkte vi lidt på, om 
målsætning kunne holde, da vi så hvilke 
besætning og folk, der mødte op. Her var 
blandt andet repræsenteret Sejlmageren, 
tidligere verdensmester i H-båd, samt 
andre topsejlere. Men som første stævne 
skred frem, viste Bogense Sejlklub, at vi 
godt kan på Nordfyn.  
 
Vi lå stabilt i toppen igennem sæsonen og 

sluttede på en suveræn 1. plads, så det 
bliver nu spændende at se, hvordan Bo-
gense sejlklub klarer sig i 1. div., hvor 
konkurrencen helt sikkert bliver meget 
hårdere.   
 
Vi har startet en Facebook-gruppe, som 
både fortæller om vores aftensejladser, 
og hvor der ligeledes er live-opdatering 
fra vores lokale stævner samt fra sejl-
sportsligaen. Så gå ind på klubbens hjem-
meside, hvor der er link til vores side.  
Vi vil gerne fra kapsejladsudvalget sige 
tak for en god sæson.  
 
Med venlig hilsen 

 
Ulrik Meyer  

Kapsejlads-udvalget  
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Beretning fra fra Sejlerskolen 
Det har været et rigtig dejligt år i sejlersko-
len. Den teoretiske undervisning havde 
god tilslutning - 12 elever begyndte - 4 
faldt fra, så i vinterens løb fik resten styr 
på tingene.  
 
Den gammeldags navigation med misvis-
ning og deviation fylder temmelig meget 
grundet det komplekse stof, - det nye med 
GPS og søkortplotter er meget nemmere, 
da man ikke skal korrigere, men ”kun” 
have styr på positioner og ruter.  
 
Søvejsreglerne skal bare læres. Det er 
som almindelig teori, der bare skal bankes 
fast, så man reagerer som man skal!  
 
– Skibslysene er mange og forskellige og 
kan godt drille lidt: … er det en grundstø-
der eller en ankerligger … eller noget helt 
andet? Vi bliver til tider godt underholdt – 
kedeligt er det ikke! 
 
Sidste torsdag før jul blev vi underholdt af 
Lilian og Helge, som viste flotte billeder fra 
deres sejladser i ind- og udland, ledsaget 
af deres gode fortællinger om sejladserne 
og de steder, de har valgt at vise os bille-
der fra. Tusind tak til Lilian og Helge!! 
 
Efter nytår blev der arbejdet videre, - kom 
ret hurtigt frem til de komplette prøveøvel-
ser. Her skal der laves en eksamensprøve 
- først i gruppe, senere individuelt - lidt 
nervøsitet kan spores, som dog forsvinder 
da læreren lige stiller et par spørgsmål, 
som han ved eleven kan svare på!  
 
Prøven bliver til virkelighed og bliver over-
stået, vi oplever alle at censor er en me-
get behagelig modspiller, som spiller sær-
deles fair, han tackler ikke hårdt, er god i 
kommunikationen: Alle bestod teoretisk 
duelighed! 
 
Med udgangen af april skal skolebåden 
”Havfruen” gøres klar til sejlads. Normal 
forårstemperatur kneb det meget med, så 
vi kom ind i maj, inden polérklude og ma-
lerrulle kom i gang, men den blev søsat 
og rigget til, så sejladserne kunne begyn-
de.  
 

Med så mange elever skal der sejles me-
re end en aften om ugen. Det har des-
værre været et stort problem at få under-
visere til praktisk sejlads i vores sejlklub, 
derfor blev jeg utrolig glad, da jeg fik posi-
tiv tilbagemelding fra Anne Holst, Johan-
nes Skytte og Bjarne Nielsen. I tre skal 
have mange tusind tak for jeres ind-
sats med undervisningen i skolebå-
den!! – Anne, dine elever var rigtig 
glade for sejleroplevelserne med dig i 
”Jagthunden”!  
 
Censor var meget tilfreds med elevernes 
kunnen ved de praktiske prøver i septem-
ber! 

 
Oktober måned er mørk og god til mørke-
sejlads. Vi fik Jens Honoré til at lægge 
båd til en mørkesejlads ned forbi Fænø-
kalv og tilbage igen. Vi sejlede i fyrvinkler 
og efter ledefyr. Nu blev teorien prøvet af 
i praksis. Det gik godt, men ikke altid let 
at finde det rigtig lys mellem alle de andre 
lys på land. - Øvelse gør mester! Mange 
tak Jens for en god tur! 



 

 

 
Ang. instruktører til praktisk sejlads ville 
det være rigtig dejligt, hvis vi kan få nogle 
flere på banen. I en sejlkub som vores. 
burde der være mindst ti personer, som 
er parate til at undervise vores nye med-
lemmer. Man kan gå sammen og danne 
et team om en undervisningsaften, så det 
ikke er den samme person, som har en 
fast aften, men måske en aften hver tred-
je uge? Det må meget gerne være gode 
venner/veninder, som danner et team. 
Jeg skal nok hjælpe med pensum mv. Vi 
har i BS så mange dygtige sejlere, MK, 
som meget let kan klare denne opgave! 
 
I oktober blev der holdt en orienteringsaf-

ten ang. kommende vinters duelighedsun-
dervisning, der kom 16 personer, og nu i 
november efter 3 undervisningsaftner er 
der 18 personer, som arbejder med stor 
lyst. Særdeles behagelige mennesker, 
som får den oplevelse, de har krav på, 
når de som nye medlemmer deltager i en 
aktivitet i BS! – Der er fuld fart på! 
 
 
Med så mange nye medlemmer bliver I 
nødt til at melde jer som instruktører - i 
teams eller alene!! 
 

Jørn Brolund Ulriksen 
Sejlerskolen 

Beretning ungdomsafdelingen 2015 

Hele sidste vinter havde vi aktiviteter hver 
14. dag, hvor vi mødtes til teori, hygge og  
fællesspisning.  

Sejlersæsonen startede efter påskeferien, 
hvor vi allerede fra første dag havde vid-
underligt vejr - 



 

 

og masser af solskinstimer på vandet.  
 
I foråret havde vi fuldt hus i både Fevajol-
len og optimistjollen, så der var liv og 
glade dage hver gang, vi havde træning.  
 
I foråret var vi til Fænø rundt i Middelfart 
med en 8 plads som bedste placering i 
fevaklassen.   
 
Ungdomsafdelingen afholdte i uge 27 
sommercamp i samarbejde med Dansk 
Sejlunion.  Vi var så heldige, at Frederici-
as optimisttræner var med hele ugen. Det 
var en stor hjælp ind i planlægningen. 
Sommercampen blev godt besøgt med 
sejlere fra Kolding, Nyborg, - ja sågar  
sejlere fra Silkeborg, og den gav gode 
venskaber på tværs af klubberne. 
 
Efteråret bragte igen mange flotte sol-
skinstimer på vandet og alt for lidt tid på 
land til det teoretiske, så der bliver lidt at 
samle op på til vinter.  
 
Vi havde fevasejlere med til Thurø Cup 
og til Harboe Cup, som var Fevaernes 
Danmarksmesterskaber.  Weekenderne 

kunne ikke have været mere forskellige. 
Hvor der ved Thurø var blæst regn og få 
deltagene, var der til Harboe Cup fuld sol, 
masser af sejladser og kæmpe humør.  

 
Sæsonen sluttede for ungdomsafdelingen 
ugen op til efterårsferien, hvor joller og 
andet grej blev pakket sammen, og nu ser 
vi frem til endnu en god vintersæson, 
mens vi håber på en kort vinter, så vi hur-
tigt kan komme på vandet igen.  
 

Anne 
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SUP-udvalgets beretning 
SUP aktiviteterne (”Standing Up Pad-
ling”) er startet op i 2015. Der er indkøbt 
grej i form af bræt og padler samt våd-
dragter mm. Udvalget har modtaget øko-
nomisk støtte fra Nordfyns Kommune og 
Nordfyns Bank, hvilket betyder, at udval-

get har balance på sin del af klubbens 
budget. 
 
Der har været en god interesse for spor-
ten. 

Marie Louise 
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Billeder Fyn Cup 

Start og mål 
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Aktiviteter på havnen 
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Næste nummer af brisen udkom-
mer online ultimo januar 2016. 
Deadline 3. januar 2016 


