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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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Poul Erik Nielsen 

både og diverse materiel. 
 
Det har i år været en super forsommer, 
lidt mere normal dansk midsommer og så 
her til sidst en rigtig super begyndelse på 
eftersommeren, hvor der har været mas-
ser af liv og aktivitet i havnen og på van-
det, så mon ikke dette kan være medvir-
kende til at endnu flere fastholder at sejle, 
og ikke mindst at flere nye støder til. 
 
Sidst i maj måned afvikledes Palby Fyn 
Cup, hvor det i år endelig lykkedes at 
afvikle sejladsen uden kraftige vinde om-
kring Fyn, - ja når det endelig skulle være, 
så var der til tider alt for lidt vind i posen, 
som betød, at en del valgte at udgå på 
grund af manglende vind. 
 
TV2 vejret var med igen og sendte live 
vejrudsigter fra kajen i Bogense. 
 
Der var igen satset på en masse aktivite-
ter på kajen, og ligeledes var dette udvi-
det med ”havnens dag” om søndagen, 
hvor hele havn og marina boblede af liv 
og aktiviteter. 
Bogense Sejlklub deltog i teltet på kajen 
med en infostand, som blev besøgt af 
rigtig mange, der fik sig en snak omkring 
de maritime aktiviteter klubben kan tilby-
de, - ja det resulterede faktisk i efterføl-
gende nye medlemmer i klubben. 
 
De mange deltagende sejlere fik en super 
oplevelse på turen rundt omkring Fyn og 
kunne sætte kursen hjemover med mindet 
om nogle gode timer på vandet.  
 
Jeg vil i den anledning gerne takke Palby 
Marine, B.G.I.F støtteforening, øvrige 
sponsorer og  

klubbens mange hjælpere, som var med 
til at støtte op omkring Palby Fyn Cup. 
 
Hvis vi kigger på de øvrige aktiviteter, så 
er det rigtig positivt at følge, hvordan det 
har sydet og boblet af liv i klubben, på 
kajen og på vandet. 
Ungdomsafdelingen har været på vandet 
flere af ugens dage med hygge i klubben 
efter endt træning 

 Klubbens nye J70/Nordfyns Bank 
er blevet godt modtaget og blevet 
brugt til: 

 Undervisning, sejlerskole, kapsej-
lads om tirsdagen, intro sejlads 
for interesserede, stævne/EM i 
Kiel og til træning for ligasejlerne. 

 Torsdagssejlerne hygger sig og 
bliver stadig flere på vandet. 

 Kapsejlads om tirsdagen med 
dyst på vandet og efterfølgende 
smørrebrød i klubhuset 

 Njordsejladsen havde i år 18 bå-
de med fra Bogense, som traditio-
nen tro blev afsluttet med hygge 
og grill på terrassen 

 Vores nye aktivitet SUP padler og 
hygger en gang ugentligt 

 Sejlerskolen har igen haft rigtig 
stort rykind til undervisningen af 
nye sejlere, hvor der opleves en 
stadig stigende interesse omkring 
deltagelse i undervisning og prak-
tisk sejlads. 

 Velbesøgt pinsetur til Brejning 

 Seniorerne samledes 2 gange om 
måneden til hygge og samvær i 
klubben 

 
TV2 på Tour studiet var i år henlagt til at 
foregår med base på marinaen i Bogen-
se, hvor der var skabt nogle perfekte 
rammer til afviklingen af de mange aktivi-
teter. 
Til at betjene de mange gæster havde vi 
opsat bar og grill på klubbens terrasse, 
som Bogense Sejlklub betjente i samar-
bejdede med Nordfyns Erhverv og Turis-
me. 
  

Vi skriver nu septem-
ber måned, som be-
tyder, at der snart 
styres mod optag-
ning af både, afslut-
ning af klubbens 
aktiviteter på vandet 
og efterfølgende 
vinterklargøring af 
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Generalforsamling 2016 
Indkaldelse til  

generalforsamling d. 15. november 2016 
kl. 19.30 i klubhuset 

 
Dagsorden: 
1. Valg af dirigent 
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år 
3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse 
4. Fastsættelse af kontingent og medlemskategorier 
5. Behandling af indkomne forslag 
6. Valg til bestyrelsen 
7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen 
8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant 
9. Eventuelt 
 

Om kort tid er bådene på vej til en vinter-
pause på land, hvor standeren igen skal 
stryges. 
 
Vores aktivitetsudvalg står klar med mad, 
musik m.v. til ”Afriggerfesten”, som afvik-
les lørdag den 1. oktober. - Sæt kryds i 
kalenderen og mød op til en hyggelig 
aften. 
 

HUSK også den årlige generalforsamling 
den 15. november kl. 19.30, hvor jeg hå-
ber rigtig mange vil møde op og deltage. 
 
Fortsat god sejlsæson og afrigning. 
 

Med sejlerhilsen 
 

Poul Erik Nielsen  
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 Sejlerskolen august 2016 
Sejlerskolen er i fuld gang igen efter som-
merferien, alle hold er fuldtallige og i fuld 
gang med pensum.  
 
Udfordringerne er til stede, når man i blæ-
sevejr for sejl skal træne ”mand over 
bord”. Det er svært for uøvede. Derfor 
skal der også øves meget, og det gør vi! – 
Øvelse gør ……! – Mens der holdes øje 
med den overbordfaldne ”bjergemærs” 
går snakken: ”Er det ikke nemmere at 
starte motoren og bruge den”? Mit svar er 
hver gang: ”Nu lærer I denne metode og 
oplever, hvordan det fungerer, og hvad 
resultatet er! – Øvelsen fortages også for 
motor alene i en anden lektion, - her er 
ingen sejl sat! 
 
Her kan der komme en lang diskussion 
blandt erfarne sejlere, som mener noget 

meget forskelligt om dette emne! Dertil er 
der efter min mening kun meget lidt at 
sige: Gør det på den måde, du bedst kan 
eller er bedst til! Det drejer sig om at red-
de en overbordfalden op af vandet hur-
tigst muligt, og så er metoden mindre 
vigtig! 
 
Der er selvfølgelig mange andre ting i 
sejlerskolens pensum, der skal øves og 
som bliver diskuteret! Er man øvet og 
erfaren, er det meget let at føre skibet 
sikkert på plads forskellige steder, hvor 
man vil lægge til og fortøje med de rigtige 
”knuder”. For nybegyndere kan der hur-
tigt komme stress i kroppen på grund af 
”situationen” med skibet, der ikke lige 
bliver liggende stille ved bolværket, fordi 
vinden blæser det væk! – Vinden er en 
vigtig faktor at forholde sig til, når man 

skal manøvrere med et skib.  
 
Foranstående bliver fortalt af hen-
syn til nye sejlere! Hvorfor er det 
godt at blive medlem af Bogense 
sejlklub og gå på klubbens sejler-
skole? 
 
Sejlerskoleeleverne har ifølge in-
struktørerne og egne oplevelser 
været motiverede og har indtil nu 
været nemme at undervise, hvilket 
fremmer instruktørernes lyst til at 
undervise og have med sejlersko-
len at gøre. Som udviklingen teg-
ner sig her i august, er der hårdt 
brug for flere instruktører!  
 
Til den kommende sæson har flere 
nye meldt sig til duelighedskurset, 
hvilket ikke bare giver nye med-
lemmer, men også arbejde til klub-
bens instruktører. Derfor skal der 
siges tusind tak til jer, der hjælper 
med undervisningen i praktisk 
sejlads! 
 
Til almindelig orientering sejler 
skolebådene ”Havfruen” og 
”Nordfyns Bank” skolesejlads tre 
gange om ugen. J-70’eren er en 
stor succes blandt eleverne!  
 

Fortsættes næste side 
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I september deltager Sejlerskolen igen i 
Sejlerskolecup i Kerteminde og som det 
ser ud pt. med tilbagemeldingerne, kan vi 
stille med måske tre hold, hvoraf det ene 
er et damehold! Et hold består af tre ele-
ver og en instruktør. Der sejles i H-både 
på en ”op-ned” bane med 6 både i hver 
start. 

 
Som I kan læse af foranstående er der 
god vind i sejlene i sejlerskolen, og hel-
digvis er der kommet flere instruktører til 
at hjælpe, uden disse havde vi ikke nogen 
sejlerskole! Så derfor kan der ikke takkes 
nok til disse rare mennesker, som gør en 
stor indsats for klubben! 
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Glade sejlerhilsner:-) 
DUELIGHEDSKLUBBEN 
Benjamin Kristensen, bestyrelsesfomand, 
Gerdrupvej 150, 
4230 Skælskør. 

Kære alle 
 
Hvis I - ligesom vi - i årevis har frygtet 
konsekvenserne af, at duelighedsprøver 
og speedbådsprøver - i et stærkt  accele-
rerende tempo - tages som 
"discountprøver", har vi en rigtig god ny-
hed til Jer. 
 
Duelighedsklubben tilbyder alle og en-
hver, der vil sejle sikkert på havet, at prø-
ve kræfter med vores nye certifikatprøve 
DANSK TURSEJLERPRØVE, som I fin-
der her: http://duelighed.dk/test/ 
 
Lad os høre, om der er noget vi kan gøre 
bedre? 

Duelighedsklubben 

Skolebåden Havfruen har været redningsbåd 

Mandag aften den 15 august var et hold 
sejlerskoleelever på vandet for at træne 
”mand-over-bord” for motor.  
 
Alt forløb som det skulle med kommando-
er om at holde udkig, klar vende mv! Vi 
havde set et skib inde under land, hvilket 
så lidt mærkeligt ud, da det var lidt tæt på 
”Mågeøerne”. Det varede heller ikke lang 
tid, før vi kunne vi se, at manden ønskede 
kontakt med os, så ”bjergemærsen” blev 
forladt og kursen ændret mod skibet, som 
ønskede kontakt. Hans motor var gået i 
stå og ville ikke starte igen, samtidig med 
at vinden drev ham mod land. Heldigvis 
fik han fokken rullet ud i tide på sin motor-

sejler, så han kom langsomt udad og fik 
kontakt med os. Vi tog ham på slæb, men 
vi skulle også lige have ”bjergemærsen” 
med hjem, så den blev fundet og samlet 
op, hvorefter vi bjergede ham ind til hans 
plads i Gammel Havn! 
 
 – Undervejs ind spurgte han, hvad det 
kostede at gå sejlerskole!? 
 
Det sidste han sagde var: ”Jeg sender 
noget over”!? 
Dette gav anledning til at repetere juraen i 
det at hjælpe andre til søs! 

Med venlig hilsen 
Sejlerskolen 

http://duelighed.dk/test/
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Njordsejlads 

Så blev Njordsejladsen atter en 
succes med ialt 18 tilmeldte sejlbå-
de i Bogense. 
Det blev en dejlig dag på vandet 
med noget mindre vand fra oven 
end lovet af vejrprofeterne. 
 
Klubvinder blev Brejning. Så vi jo 
aflevere fadet. Forhåbentligt kan vi 
få fadet retur næste år. 
 
Vinder i Bogense blev Jachthund 
med Jan Holst som skipper. 
 
Tursejlere skulle inden start aflevere 

en “tipskupon”. Flest rigtige havde Lille 
Du med Claus Hartmann som skipper. 
 
Aftenen var som sædvanlig med fæl-
les-grill, hygge, sejlerhistorier og præ-
mieoverrækkelse. 
 
I alt var ca. 80 – 85 personer mødt op 

til aftenarrangementet. 
 
Tak til alle deltagere og hjælpere. 
  

Med venlig hilsen 
  

Bjarne Nielsen 
 

Flere billeder fra Njordsejlads næste 
side. 

VHF kursus 

Er du interesseret i at tage VHF-certifikat 
er der mulighed for det i sejlklubben via 
selvstudium alene eller i en gruppe med 
andre! 

Interesseret - så kontakt 
 
Jørn Brolund Ulriksen 
Mail: lillebrolund@mail.dk 

mailto:lillebrolund@mail.dk
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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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Billeder fra en glad aften på vandet 

Ungdomsudvalget 
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Vi er nu kommet godt i gang med efter-
årssejladserne om tirsdagen. Vi har igen-
nem hele året været utrolig heldige med 
vejret, da der i år kun har været en enkelt 
aflysning pga. for meget vind. De reste-
rende tirsdage har det kun været med fin 
sol og mellemluft. Så det har generelt 
været nogle meget fine aftener på vandet 
for dem, som var kommet. 
 
Vi er generelt 10 både på vandet, som jo 
desværre er lige lidt i underkanten af det 
optimale. Vi så gerne, at der kom nye 
sejlere til, samt at de, der sejler om tors-
dagen, også kom med om tirsdagen. Vi 
har også i udvalget prøvet mange ting for 
at få flere både med, og derfor har vi nu 
besluttet, at hvis man finder en ny båd, 
som tilmelder sig tirsdagssejladserne, får 
man som belønningen gratis sæson. Vi 
håber, at dette kan bidrage til, at de etab-
lerede tirsdagssejlere gør en ekstra ind-
sats for at finde nye både.  
 
Vi har hver tirsdag vores faste madhold, 
som står klar med lækkert, højtbelagt 
smørrebrød, og det kan siges, at det er 
super at komme ind til efter en god aften 
på vandet.  
 
Vores nye J70 båd har været brugt både 
om tirsdagen og til sejlerskolen samtidig 

med, at der har været en introduktion for 
interesserede medlemmer, som kunne 
tænke sig at prøve båden. Alle, der har 
prøvet den, har været helt vilde med den 
nye sportsbåd. Hvis andre er interessere-
de i at prøve båden, kan man altid få la-
vet en aftale med undertegnede.  
 
Sejlsportsligaen har nu haft tre ud af de 
fire stævner, som startede i Lundeborg - 
derefter Juelsminde og Thisted. Bogense 
er meget tæt på målsætningen om at 
ligge blandt de 10 bedste i 1. Division, da 
Bogense ligger på en samlet 10. plads.  
 
Der har været en masse spændende 
sejladser, og det har været udfordrende 
at prøve kræfter med de bedste i ligaen. 
Der mangler nu blot det sidste stævne i 
Skovshoved, som finder sted i septem-
ber.  
 
Til slut vil vi fra kapsejladsudvalget ønske 
alle en fortsat god sæson og vi takker alle 
dem, som hjælper og støtter op omkring 
sejladserne i Bogense Sejlklub samt klub-
bens øvrige aktiviteter.  
 
Med sejlerhilsen  
 

Ulrik Meyer Nielsen 

Kapsejladsudvalget  

Sejladsudvalget 
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 Spændende arrangement i SUP-afdelingen 

Den 24/8 havde SUP afdelingen besøg af 
pigeklubben DUFT fra Middelfart.  
 
DUFT er en forening for piger der arran-
gerer og deltager i forskellige udfordringer 
og events.  

 
Denne aften stod der SUP på program-
met, og der blev padlet, plasket, dyrket 
yoga m.m. om bord.  
 
Det var en dejlig aften, som blev afsluttet 
med grillmad på terassen foran klubhuset, 

og som ikke mindst var præget af godt 
humør og god stemning.  
 
Det var en god oplevelse at se en af klub-

bens nyere aktiviteter fungere som ram-
men om fornøjeligt samvær.  
 

Jens Erik Steenfeldt 
SUP-afd. 

Duelighedsbevis teoretisk og praktisk 

Tag dit Duelighedsbevis i Bogense sejl-
klub og lær at sejle med sejl- og/eller 
motorbåd! 
 
Kom til orienteringsaften i sejlklubben 
torsdag kl. 19.00 i uge 43 (27/10)! 
 
Undervisningen begynder i sejlklubben 

torsdag kl. 19.00 i uge 44 (03/11)! 
 
Evt. spørgsmål til sejlerskolen, skriv eller 
ring til undertegnede  
 
Jørn Brolund Ulriksen 
lillebrolund@mail.dk  
Tlf. nr. 29 26 27 36  

mailto:lillebrolund@mail.dk


 

 

20 

http://nordfynsfarvecenter.dk/nordfyns-farvecenter/
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Plakat 
afrigger-
fest 
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http://www.sejlsport.dk/mere/baadforsikring
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http://albani.dk/


 

 

Næste nummer af brisen udkom-
mer online umiddelbart efter gene-
ralforsamling november 2016. 
Deadline 1. november 2016 

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/

