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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 

dag faktisk 30 år siden, jeg blev valgt til 
bestyrelsen i klubben, - det er bare slet 
ikke til at forstå, hvor er alle de år lige 
blevet af. 

 
Som I lige har kunne høre fra de enkelte 
udvalgs fyldige beretninger, så har der 
været rigtig god gang i klublivet med en 
masse aktiviteter og tilbud til klubbens 
medlemmer. 
 
Året 2016 blev skudt i gang med nytårs-
kuren, hvor vi fik nogle hyggelige timer i 
selskab med Jacob Haugaard. Det bliver 
rigtig spændende at se hvad Birger og 
hans udvalg så har i støbeskeen ved 
kommende nytårskur, hvor indholdet efter 
sigende skulle være for såvel voksne som 
børn og barnlige sjæle. 
 
Ved årets standerhejsning kunne vi sø-
sætte klubbens nye J 70 sportsbåd, som 
er et godt tilbud i klubbens fremtidige ud-
vikling for fastholdelse af unge sejlere og 
ikke mindst et sjovt og spændende aktiv 
for eleverne på sejlerskolen. 
Klubbåden kan lejes af alle i klubben. Den 
bliver også brugt til træning af klubbens 
ligasejlere, som i år har deltaget i sejl-
sportsligaens 1. division, hvor målsætnin-

gen om at ende i top 10 næsten blev 
opfyldt med en samlet 12 plads. Den 
årlige drift af klubbåden har, takket være 
bådleje og sponsorer, kunne hvile i sig 
selv. 
En stor tak til: Nordfyns Bank, Tømrer og 
murerfirmaet Allan Led Hansen, Albani 
og Elvstrøm Sails  
 
Klubbens nye hjemmeside blev først på 
året søsat, og i samme anledning blev 
den trykte del af klubbladet Brisen drop-
pet, dog således der indtil videre bliver 
trykt enkelte eksemplarer, som lægges 
frem i klubben. 
Jeg synes vi har fået en fin ny side, hvor 
denne kombineret med udsendelse af 
infomails giver klubbens medlemmer 
gode og nyttige informationer. 
 
Som alle kan mærke i dag, så er der 
rigtig fin varme i klubhuset, efter vi nu 
har fået etableret fjernvarme med digital 
styring, der sikrer en fornuftig drift, og 
som forventet her første år har givet bå-
de mere varme og en besparelse på ca. 
10.000 kr. 
 
Klubben kan i dag mønstre et medlems-
tal på 370, som sammenlignet med sid-
ste år var på 346. 
Alderssammensætningen i klubben for-
deler sig således:  
0-25 år: 45 stk. 25-40 år: 33 stk. 40-50 
år: 55 stk. 50-60 år: 82 stk. 60-70 år: 107 
stk. 70 + år: 48 stk.  
Det er dejligt at den nedadgående kurve 
i medlemstallet nu er stoppet og blevet 
vendt til en fremgang, der er det bedste 
set de sidste 5 år. 
 
På landsplan samarbejdes der med at 
tiltrække endnu flere nye medlemmer til 
de maritime miljøer, og i den anledning 
blev der den 29. maj i år afviklet 
”Havnens dag”. 
Havnens dag faldt sammen med klub-
bens afvikling af Palby Fyn Cup, hvor 
klubbens mange frivillig var bundet af 
denne opgave, men i samarbejde med 
Nordfyns Kommune, Nordfyns erhverv 
og turisme samt en masse andre aktører 
lykkedes det at skabe et rigtig godt og 

Så er der igen smut-
tet et år i kalenderen, 
siden vi sidst var 
samlet for at gøre 
status på klubbens 
årlige virke. - Ja tiden 
den flyver bare af-
sted, - og i den for-
bindelse så er det i 
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omfattende program. 
 
TV2 på Tour kom også lige forbi Bogen-
se, hvor man i år havde valgt at placere 
start og mål på marinaen med storskærm 
og øvrige aktiviteter lige ud for klubhuset. 
Det blev til et par rigtig gode dage med 
mange mennesker på kajen, hvor klub-
ben havde en rigtig god omsætning fra 
baren på klubbens terrasse.  – Vi er klar 
og håber at se TV2 på kajen igen næste 
år. 

 
Jeg vil gerne afslutte min beretning med 
at takke udvalg og bestyrelsen for et rigtig 
godt samarbejde, og jeg ser frem til en 
fælles indsats for dels at styrke klubbens 
liv og aktiviteter og dels at tiltrække en 
masse nye medlemmer til vores dejlige og 
hyggelige ”maritime miljø” i Bogense. 
 
Poul Erik Nielsen 
Formand 

m.m.bogense@mail.dk 
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 Beretning fra Sejlerskolen 
Sejlerskolen har haft et godt år. Vi starte-
de således som vi plejer med infoaften i 
oktober 2015 ang. den kommende vinters 
teoretiske duelighedsundervisning. Og 
stor var overraskelsen over det massive 
fremmøde, 18 personer var interesserede 
i at høre, hvad pensum var. Ugen efter 
mødte alle 18 igen, bøgerne blev bestilt, 
og vi gik i gang med at kigge på søkortet 
og snakke sømil, symboler osv. 
 
De enkelte blev registreret med personda-
ta og e-mail. Her kommer der lidt proble-
mer, da ikke alle ønsker at bruge e-mail!  
Det er efterhånden ikke så mange, som 
undgår dette, men de er der, så det må vi 
forholde os til, selv om det indebærer 
nogle vanskeligheder.  
 
Kurset skred hurtigt frem, det bliver lidt 
sværere, når kurserne skal lægges og 
rettes for strøm og vind, retvisende til de-
vierende kurs og omvendt, i dette område 
er det temmelig svært for nogen! Det ved 
jeg godt og gentager derfor gerne stoffet 

eller opgaverne, så alle kan være med. 
Dejligt er det, når den sidste siger: ”Nu 
kan jeg godt”! 
 
For nogen er det så rimeligt irriterende 
ikke at kunne huske diverse skibslys, 
som vi nu er i gang med. Der er nogle 
natbilleder af et stort skib med nogle 
mærkelige lys: et uddybningsfartøj! - Bil-
lederne med skibslysene køres igennem 
og tågesignalerne nævnes. Heldigvis 
begynder man at kunne huske dem, så 
er det lidt lettere, men progressionen kan 
til tider godt føles lidt stor. 
 
Stoffet kan føles temmelig tørt, derfor er 
det vigtigt med en god kaffepause og evt. 
lidt kage. Et afslappet undervisningsmiljø 
med gode grin er nødvendigt, mobning 
accepterer vi ikke! 
 
Ved juleafslutningen læner vi os tilbage 
og nyder Helge og Lillians billeder og 
fortællinger fra deres mange og lange 
ture til fjerne kyster. Denne aften sætter 

Fortsættes næste side 
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sine spor, og der tales meget om sejlads 
længe efter! 
 
Sikkerheden til søs er vigtig, derfor skal 
man som skipper/styrmand kende vige-
reglerne, signalerne, bøjerne og separe-
ringssystemerne, så man hele tiden kom-
mer rigtig rundt om fartøjer og bøjer! – 
Efterhånden er man blevet så dygtig, at 
tingene genkendes, terminologien er man 
hjemme i, så censor kan ikke vælte no-
gen, selv om han skulle finde på at spør-
ge på en anden måde, end læreren har 
gjort, det rigtige svar kommer hurtigt! 
Alle bestod teoretisk duelighedsprøve den 
30 april 2016! 
 
Den praktiske sejlads begyndte i maj med 
klargøring af skolebåden ”Havfruen”. Hel-
digvis har der over sommeren været gode 
instruktører til at tage sig af eleverne, som 
opnåede sikkerhed i at håndtere båden 
ude på vandet og i havnen. Dette kom 
tydeligt til udtryk i Kertemindestævnet, 

som er kendt som ”Sejlerskolecup”. Her 
kom eleverne for første gang i en H-båd, 
som de skulle sejle kapsejlads i mod an-
dre sejlklubber. Nogle af disse bruger H-
båden som skolebåd, så det var lidt svært 
for Bogense-folket, som ellers klarede sig 
godt med placering midt i feltet. Det skal 
dog nævnes, at nogle af vores var vant til 
lidt race, da de over sommeren blev un-
dervist af Ulrik i at sejle i J-70’eren, hvor 
nogle af damerne sejlede med Anne, som 
instruktør i J-80’eren ”Jagthunden”. – 
Konklusionen på den praktiske sejlads 
over sommeren har været meget tilfreds-
stillende. 
 
Den 30 september blev de praktiske sej-
lerprøver afholdt, alle bestod, og censor 

var tilfreds med elevernes kundskaber.  

 
Jørn Brolund Ulriksen 

Sejlerskolen 
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Jeg fandt i stedet en anden censor, som 
jeg kendte i anden forbindelse, men jeg 
kendte ham jo ikke som censor. Det er lidt 
svært at vide, hvad han lagde vægt på i 
forhold til min undervisning, så det var lidt 
af et eksperiment. 
 
Prøvedagen oprandt med praktisk sejlads 
om formiddagen,og prøveafvikling om 
eftermiddagen. 
 
Jeg var på havnen kl.8 om morgenen for 
at klargøre båd m.m., og det var et helt 
surrealistisk syn, der mødte mig. Havnen 
var nemlig isbelagt. Det har jeg aldrig 
oplevet tidligere i starten af november. 
Jeg måtte starte med at ”bryde is”, så vi 
kunne komme ud i svajebassinet, hvor vi 
skulle afvikle øvelserne.  
Alt endte dog med at gå op i en højere 
enhed. Alle ti kursister bestod, og censor 
var meget tilfreds med både teoretisk vi-
den og praktisk kunnen hos kursisterne. 
Af sikkerhedsmæssige hensyn blev al 
sejlads afviklet i havnebassinet, og vi und-
skylder naturligvis de gener, det må have 
påført andre sejlere. 
 
Jeg synes, det ville være fint, hvis vi kun-
ne nå frem til, at ”Speedbådskørekort - 
det tager man da i Bogense Sejlklub” 

I 2016 har der været afholdt to speed-
bådskurser. Det første blev afholdt i slut-
ningen af maj måned. Her deltog 9 delta-
gere, som alle bestod. 
 
Dette kursus blev afholdt med vores sæd-
vanlige censor, Bent Larsen, så det var 
helt, som vi plejede. Overhøring af alle 
kursister i kursuslokalet, herefter prøve i 
praktisk sejlads. 

I løbet af august blev jeg kontaktet af en 
person, som spurgte, om vi kunne oprette 
et ekstraordinært kursus. 
 
Han spurgte, hvor mange, der skulle til, 
for at vi ville oprette et ekstraordinært 
hold, og jeg svarede, at vi i hvert fald ikke 
kunne oprette hold med færre end seks 
deltagere. OK svarede han, - vi kan stille 
med fire.  
 
Kurset blev oprettet, og der blev bestilt 
censor til prøvedagen. Kurset blev også 
annonceret i dagspressen, og vi endte op  
med, at der var ti kursister. 
Så meddelte vores censor, at han havde 
problemer med den pågældende prøve-
dag. 

Speedbådskørekort 2016 
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Årsberetning Kapsejladsudvalget 

Det har igen i år været en rigtig god sej-
lersæson. 
 
Vi startede sæsonen i udvalget med de 
første møder i januar måned, efterfulgt af 
klargøring af kapsejlads og turbøjer ved 
Æbelø, som alle kom ud midt i april. 
 
Til standerhejsning fik vi døbt klubbens 
nye J70’er, som har været fint brugt gen-
nem hele sæsonen. 
Den var et hit blandt sejlerskoleelverne, 
som havde mange hyggelige og sjove 
timer i båden gennem hele sæsonen. Den 
har været benyttet til aftensejladser om 
tirsdagen og div. træninger. Og så var 
den med en besætning fra Bogense sejl-
klub med ved europamesterskabet i Kiel. 
 
Tirsdagssejladserne er blevet sejlet i utro-
lig flot vejr gennem hele året. Vi havde i år 
kun en enkelt aflysning i efterårsserien. 
Der var i år tilmeldt 13 både som vi jo må 
erkende er på grænsen til et minimum. 
Men alligevel har vi haft mange hyggelige 
aftener på vandet og i år igen efterfulgt af 

hygge i klubben med dejligt smørrebrød 
og lodtrækningspræmier. 
 
Vi vil i udvalget gennem vinteren holde et 
par hyggeaftener i klubben, hvor vi vil 
søge muligheden for at få lidt flere med 
på vandet. Vi vil prøve at høre om ønsker 
fra sejlere, som kommer om torsdagen, 
så vi kan tilpasse baner samt setup så 
alle kan og vil være med. Vi håber derfor, 
at så mange som muligt vil komme og 
give deres bidrag. Mere info om møderne 
kommer inden længe. 
 
Fra kapsejladsudvalget skal hermed lyde 
en kæmpe tak for en super sejlersæson, 
og vi glæder os til næste år, hvor vi igen 
er klar til en endnu bedre sæson. 
 

Med sejlerhilsener 
 

Ulrik Meyer 
Kapsejladsudvalget 

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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Beretning SUP-udvalget 

På vegne SUP (Stand Up Paddle) – afde-
lingen skal jeg herved aflægge beretning 
for det forgangne år.  
 
Målsætningen ved årets 
begyndelse var – for-
uden udøvelse af de 
løbende aktiviteter – at 
markedsføre afdelingen 
med henblik på at ska-
be opmærksomhed for 
sporten og klubben, og 
om muligt at tiltrække 
flere udøvere.  
 
I den forbindelse har vi 
bl.a. deltaget i aktivite-
terne på land i tilknyt-
ning til Palby Fyn Cup 

og i Havnens Dag samme weekend. Det-
te resulterede i mange besøgende og stor 
interesse for vores aktiviteter. Dog med-
førte det ikke en tilvækst i antallet af udø-
vere, men vi fik sået nogle frø, og var godt 
tilfredse med arrangementet og forløbet.  
 
I sommerens løb har vi endvidere haft 
besøg af en pigeklub fra Middelfart, som 
ønskede at prøve kræfter med SUP-
sporten, og det resulterede i besøg af 12 
gæster, som alle – uden forudgående 
erfaring – opnåede gode sejlfærdigheder i 
løbet af en sommeraften. Arrangementet, 

klubben og vores faciliteter blev rost me-
get af deltagerne og var en stor succes.  
 

På aktivitetssi-
den har vi haft 
ordinær pad-
ling som ud-
gangspunkt 
hver onsdag i 
sommerhalv-
året. Derud-
over har der 
været et antal 
weekendture 
og herunder 
en enkelt 
udenbys tur 
med sejlads 
op og ned af 
Odense Å. Det 
var en fanta-
stisk oplevel-

se, både by- og naturmæssigt, og ikke 
mindst passagen gennem den zoologiske 
have var fornøjelig.  
 
For 2017 bliver målsætningen at fastholde 
aktiviteterne og at markedsføre afdelingen 
både blandt sejlere og landkrabber, idet 
budskabet fortsat vil være, at det er en let 
indgang til sejlsportsmiljøet, og tillige sjovt 
og sundt for udøverne.  
 

/Jens Erik Steenfeldt  
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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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Beretning fra Ungdomsudvalget 

Siden sidste generalforsamling har vi haft 
en god vintersæson med hygge, teori og 
en fin julefrokost i december for alle sejle-
re og deres forældre.  

 

Inden vi sluttede vintersæsonen, var vi en 
tur i Lillebælt Bowlingcenter med efterføl-
gende spisning. Som de foregående år 
var arrangementet med hele familien og vi 
fyldte 9 baner. 
 

Sommersæsonen startede 6. april (inden 
standerhejsning) med tilrigning af joller og 
efterfølgende hotdogs og hjemmelavet 

lagkage.  

 
Vejrmæssigt har vi været heldige med en 
fantastisk sommersæson, hvor vi de fleste 
uger har været på vandet begge træ-
ningsaftener.  

 

De få gange, hvor det har blæst for meget 
eller for lidt, har der været gang i vandpla-
skeri, og vi har haft glæde af de 2 sub-
boards, som vi sidste efterår købte lidt 
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brugt og meget billigt af Sejlunionen. 
 

I foråret var vi traditionen tro Fænø rundt 
med både FEVAer og Optimister – en 
udfordrende tur, men også fedt at have 
sejlet rundt om en ø!  

 

I den første uge af skolernes sommerferie 
var 8 af vores FEVAsejlere på Sommer-
camp på Koldingegnens Idrætsefterskole 
(KIE), - en god tur som gav nye gode sej-
lervenner. 
 

To optimistsejlere var til deres første rigti-
ge kapsejladsstævne i Fåborg i august, 
det var en blæsende og ret sej oplevelse.  
 

Sidste weekend i september var 3 
FEVAjoller og en følgebåd til DM i Skæl-
skør – ingen medaljehøst, men alle sejle-
re, trænere og hjælpere syntes, at de 
havde haft en fantastisk weekend.  
 

Første lørdag i oktober holdt vi afslut-
ningssejladser, og der blev fundet nye 
klubmestre både i optimist, FEVA og For-
ældre-optimist, - den sidste blev først af-
gjort efter et intenst familieopgør.  
 

Om aftenen holdt vi en super fest for både 
sejlere og deres familier.  Der blev uddelt 

pokaler til klubmestre, og 4 seje piger fik 
deres ” Søløvediplom” som bevis på de-
res helt særlige sejlerkundskaber. 

 

Der er tradition for ”knæklys og natsej-
lads”, men på grund af blæsten blev det 
til landsejlads, så hvis nogen har set en 
optimistjolle pyntet flot med knæklys i 
Bogenses gader, så var det bare os. 
 

I ugen inden efterårsferien pakkede vi 
jollerne sammen, og nu glæder vi os til 
det bliver forår igen. 
 

Igennem vintersæsonen mødes vi hver 
anden uge og har lidt teori, hygger og 
spiser aftensmad sammen, det er godt for 
sammenholdet, at man ikke helt glemmer 
hinanden, selvom det mest er gymnastik 
og håndbold der fylder vinteraftenerne. 
 

Træningen af de unge sejlere følger prin-
cipperne i DS’s ”Aldersrelateret Trænings 
Koncept” (ATK), og for at holde inspiratio-
nen hos trænerne og for at sikre 
”fødekæden” af nye trænere, instruktører 
og hjælpere var der i sidste vintersæson 
tre på DS-kursus. 
 

Det samme er planen i den kommende 
sæson hvor der er én på ”Træner 1”, én 
på ”Instruktør 2” og to eller tre på 
”instruktør 1” kursus. 
 

Mange af vores optimistsejlere er blevet 
lidt større og har fået mod på mere kap-
sejlads, derfor har vi planer om at deltage 
i lidt flere stævner i den kommende sæ-
son. 
 

På ungdomsafdelingens vegne    

Jacob Kronborg Andersen 
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Beretning Palby Fyn-cup 

Sidste års store fremgang kunne vi des-
værre ikke gentage i år. Sidste år var der 
310 tilmeldte, og i år var der 
desværre kun 302.  
 
Udvalget var fra starten af 
året spændt på at se udvik-
lingen på tilmeldingerne, da 
vi i år havde fået et nyt til-
meldingssystem, således 
det ikke kunne lade sig gø-
re at blive tilmeldt, uden 
samtidigt at betale tilmel-
dingsgebyret.  
 
Fra starten af året, hvor de 
første blev tilmeldt, var der, 
frem til selve sejladsen, lidt 
færre både, der tilmeldte 
sig. Vi håbede på, at det var 
det nye tilmeldingssystem der gjorde det, 
men desværre blev det lidt færre både. Vi 
følger det løbende, da vi har en statistik 
fra år til år, hvor vi kan se, hvor mange 
der er tilmeldt de enkelte uger. 
 
I år var også første år med den nye aftale 
med vores hovedsponsor, Palby Marine. 
Vi har indgået en ny 3. årig aftale. Aftalen 
er ændret lidt i forhold til 
tidligere aftaler, men stort 
set det samme.  
 
Jeg vil hermed på udvalgets 
vegne sende en stor tak til 
vore sponsorer og en særlig 
tak til vores hovedsponsor, 
Palby marine. 
 
Vi havde også i år opsat en 
16 m² storskærm på plad-
sen, så der kunne vises lidt 
fra sejladsen. 
 
Som sædvanlig var det en 
speciel oplevelse fredag 
morgen med de mange 
sejlere til fælles morgen-
bord og skippermøde.  
 
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. 
 
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 

Æbelø først, hvilket sker meget sjældent.  
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Det var på grund af, at vejrudsigten sag-

de, at det ville blive østlig vind, og med de 
nye stenrev, der er lavet ved Svendborg-
sundbroen, så vurdere vi, at det ville være 
alt for farligt at få bådene til at krydse 
igennem ved Svendborgsundbroen. - De 
nye stenrev ved broen kan give stærk 
strøm. 
  
De første starter var med meget svag 
vind, men efterhånden friskede den lidt 
op. Den første båd der kom i mål var en 
flerskrogsbåd, og det var kl. 05.01.39 
lørdag morgen med en sejltid på 15 timer 
16 minutter og 39 sekunder. Den sidste 
båd kom i mål søndag formiddag kl. 
09.00. 
På grund af de forholdsvise svage vind-
forhold, var der 110 både der udgik.  

Også i år havde alle både 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, 
vores egne hjælpere fra sejlklubben skul-
le løse. Tak til alle de frivillige som igen 
brugte mange frivillige timer på dette ar-
rangement. 
 
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, og 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 26-28. 
maj 2017. 
 

Poul Jørgensen 
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Beretning materialeudvalget 

Vores arbejde med opfølgning og renove-
ring af klubbens både og materiel i 2015 
har lønnet sig, så vi kun har haft mindre 
vedligeholdsarbejde i 2016. 
 
Ribbådene og jollerne er kommet på land 
og vil blive gennemgået og gjort klar til 
2017 henover vinteren, hvor motorerne 
ligeledes vil få lavet den årlige service. 
 
Pocajolle 1 er blevet solgt, da den var i en 
så ringe stand, at vi ikke ville bruge tid og 
penge på at istandsætte den, så Pocajol-

le 2 har været taget i brug i stedet, da 
den var i væsentlig bedre stand. 
 
Der er indkøbt en værktøjskuffert som 
udvalgene kan benytte sig af. 
 
En ros til de forskellige udvalg for at med-
dele, når noget er gået i stykker, så det 
kan blive udbedret, inden det udvikler sig 
yderligere. 
 
Lars Jacobsen 

Beretning Brisen 

Brisen er jo fra dette år overgået til pri-
mært at udkomme elektronisk som en del 
af sejlklubbens hjemmeside. Herudover 
har der været trykt nogle eksemplarer, 
som har ligget i klubhuset.  
 
Ved sidste generalforsamling var der 
blandede meninger omkring den måde at 
udgive bladet på. I hvert fald har det fun-
geret på den måde det seneste år, og der 
har ikke været nogen kommentarer til det. 
 
Der har tidligere været meldt ud, at det, at 
der var trykte eksemplarer i klubhuset 
også ville ophøre, er der fundet en løs-
ning på. Jeg har lavet en aftale med en 
skole, som gør, at der i hvert fald et år 
frem kan laves trykte eksemplarer, som 
kan afhentes i klubhuset. 
 
Hvad der så kommer til at ske med Bri-
sen, når vi kommer frem til 2018, er et 
andet spørgsmål. Jeg har meddelt besty-
relsen, at jeg i foråret 2018 tager på et 

halvt års udenlands-sejlads, og derfor i 
den periode i hvert fald ikke kan lave Bri-
sen.  
 
Måske skal det være startskuddet til, at vi 
erkender, at tiden er en anden nu. At ti-
den er løbet fra den måde at udgive nyhe-
der og andre fortællinger på. I dag oplever 
vi jo, at al kommunikation foregår elektro-
nisk. Det sikrer, at alle relevante nyheder 
når hurtigere frem, og at alle er opdateret 
med det seneste nye. 
 
I dag annonceres alle nyheder fra klubben 
på Facebook, og det er jo nok et eller 
andet sted fremtiden. På samme måde 
kan man også forestille sig Brisen afløst 
af et månedligt nyhedsbrev. 
 
Jeg synes, det er en spændende tanke, 
og mere i tråd med den elektroniske ud-
vikling, vi oplever nu. 
 

Jens Honore 

Afriggerfest 
I skrivende stund er det allerede en må-

ned siden, at afriggerfesten blev afholdt 

efter en forrygende eftersommersæson.  

Aktivitetsudvalget mødtes ved 9-tiden for 

at starte dagens forberedelser. Efter afta-

le med kapsejladsudvalget, der allerede 

var sejlet ud for at tage bøjer op, skulle vi 

lave æggekage til fælles frokost.  

Sidst på formiddagen kom aftenens orke-

ster, ”Touch of Rock”, for at gøre klar 
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med hele deres udstyr. Imens blev loka-

lerne pyntet op, bordene dækket og drik-

kevarerne sat på køl... 

Ved 18-tiden begyndte folk at komme og 

hurtigt var alle pladser fyldt op. Da det 

havde været en del blæsevejr var klub-

standeren faldet ned af sig selv, så afte-

nen blev indledt indenfor med en kort 

formandstale, hvorefter forretten kom på 

bordet. Maden blev denne gang leveret af 

Bogense Hotel, og der var rigeligt af den.  

Kl. 22 gik orkesteret på scenen og hurtigt 

blev dansegulvet fyldt op. Efter aftale 

sluttede musikken kl. 01, men det er ikke 

det samme som afslutning på festen. Da 

jeg blev hentet ved 02 – tiden, var der 

stadig fin stemning og højt humør. 

Hvordan afslutningen på sejlersæsonen 

kommer til at foregå næste år, går vi i 

tænkeboks for at komme med forslag til. 

  Tak for denne sæson 

   Aktivitetsudvalget 
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 Beretning Aktivitetsudvalget 

Efter afriggerfesten d. 3/10 sidste år stod 
vintersæsonen foran os – hvad skulle der 
foregå, når nu bådene var kommet på 
land? 
 
For at det fortsat kunne lugte lidt af hav 
og efter ønske fra nogle medlemmer, fik vi 
arrangeret et splejsekursus. Til at forestå 
den faglige del fik vi en aftale med Karl 
Zilmer – flerårig styrmand på Georg Sta-
ge/underviser på Svendborg Søfartsskole 
m.m. Der blev gået til den, så ved afte-
nens slutning var flere stadig ikke helt klar 
til at stoppe, mens andre så meget brugte 
ud. 

 
Først i januar gentog vi forrige års nye 
tiltag med at afholde nytårskur. Men hvem 
skulle komme og underholde? Det var 
meget hemmeligt og forblev hemmeligt, 
lige indtil han trådte ind i lokalet. Det var 
til manges store overraskelse lykkedes at 
få selveste Jacob Haugård til at komme – 
en festlig start på det nye år. Efter under-

holdningen blev mange til suppe og tarte-
letter - så var 2016 kommet godt fra land. 
 
I løbet af foråret var aktivitetsudvalget 
sammen med Kyster Marine arrangør af 
to klubaftener, hvor indholdet var 
”sikkerhed til søs/elektronik” – pænt be-
søgte arrangementer. 

 
Så nåede vi frem til, at foråret begyndte 
at vise sig -  nærmere skærtorsdag d. 
24/3. Bådene var ved at blive pakket ud , 
der skulle klargøres til den kommende 
sæson, og hvad er så bedre end en porti-
on varm suppe?  Om det var vejret eller? 
-  i hvert fald blev klubhuset hurtigt fyldt 
med suppesultne sejlere - der var hurtigt 
”udsolgt”. 
 
Form/indhold til standerhejsningen ville 
det være svært at lave om på efter de 
mange positive tilkendegivelser, der kom 
efter arrangementet i 2015. Klubstande-
ren kom til tops,klubsangen blev sun-
get,formanden holdt tale,den grillstegte 
gris blev spist, musisk underholdning 
m.m. En dag med mange aktiviteter og 
højt humør.  
 
Tak til klubbens medlemmer og bestyrel-
sen for opbakningen til vores arrange-
menter.  
 

    På  aktivi-
tetsudvalgets vegne 

              Birger 
Gommesen 
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ÅBEN MANDAG-FREDAG KL. 07.00-17.00 

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


 

 

Næste nummer af brisen udkom-
mer online ultimo februar 2017. 
Deadline 1. februar 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/

