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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: katimaje4@gmail.com 

 

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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AKTIVITETER 

SUP-arrangement 30. august 
Afriggerfest 7. oktober, 
Ølsmagning 3. november 
 

459,- 

45,- kr. pr. person pr. time 

C:/Users/Jens/Documents/Avatar
http://www.bogensehotel.dk/


 

 

https://alm.nordfynsbank.dk/
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Poul Erik Nielsen 

de, at det har været en sejlersæson på 
det jævne, hvor vi specielt i ferieperioden 
ikke har oplevet det bedste sejlervejr. 

 
Det var til gengæld godt vejr i starten af 
maj måned, hvor der blev afviklet årets 
første stævne i H- bådsligaen, hvilket blev 
et super flot stævne med masser af ros 
fra H-bådsklubben til Bogense Sejlklub og 
de mange gode hjælpere. 

 
Det fine vejr fortsatte med at smile sidst i 
maj måned under afviklingen af Palby Fyn 
Cup, som så desværre betød, at mange 
både valgte at udgå på grund af manglen-
de vind. 
Men trods dette så fik de mange sejlere 
en masse gode oplevelse under opholdet 
i Bogense og ligeledes på vandet omkring 
Fyn. 
Der var i år gjort ekstra ud af livedækning 
på storskærmen på kajen, hvor man som 
noget nyt kunne følge starter og måltag-
ning, og ligeledes var der et antal delta-
gende både som løbende sendte video 
live fra turen rundt, hvilket var en super 
måde at få flytte stemningen ind på land. 
- Jeg vil i den anledning gerne takke Pal-
by Marine, B.G.I.F støtteforening, øvrige 
sponsorer og 
klubbens mange hjælpere, som igen var 
med til at støtte op omkring Palby Fyn 
Cup. 

 
Ud over klubbens mange faste ugentlige 
aktiviteter, så blev der først i juni måned 
afviklet Havnens dag med en fin stand fra 
BS, færgesejlads med Jens Honore, ung-
doms- og SUP aktivitet i vandet, åben båd 
ved anløbsbroen og sikkerhedsdemon-

stration udført af sejlerskolen. 
Det var en rigtig fin dag, hvor Bogense 
Sejlklub fik vist, hvad vi kan tilbyde på 
det maritime område, igen en tak til dem 
som mødte op og hjalp til. 

 
Midt i juni måned var det igen tid til 
Njordsejladsen, som bare udvikler sig 
positivt fra år til år. 
Rigtig flot var Bogense den klub med 
flest deltagende både (11 kapsejlads og 
9 turbåde). 
Det er et fint og hyggeligt arrangement, 
hvor alle kan deltage, og ikke mindst en 
super dag afsluttende med fælles grill og 
socialt samvær ved klubhuset, - rigtig 
godt for sammenholdet i klubben. 

 
Som tidligere oplyst så skal vi have et 
nyt elektronisk låse/adgangssystem til 
klubhuset m.v., som forventes klar til 
brug først i oktober, hvilket betyder at de 
nuværende nøglekort skal udskiftes med 
en lille brik til elektronisk åbning af diver-
se låse. 
Hvis man ønsker låsebrik udleveret, så 
kan denne fås mod betaling af deposi-
tum på 50,- kr. 
Nærmere informationer omkring det 
praktiske forløb vil blive udsendt på mail 
samt ved opslag på klubbens hjemme-
side ca. 8 dage, førend det træder i kraft. 

 
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 
afvikles lørdag den 7. oktober. - Sæt 
kryds i kalenderen og mød op til en hyg-
gelig aften. 

 
Med hensyn til fremtidig tilmelding og 
betaling for deltagelse ved klubbens akti-
viteter, så kommer dette nu til at foregå 
online via link på klubbens hjemmeside, 
hvor der anvendes Nemtilmeld.dk, som 
med succes bliver brugt ved tilmelding/ 
betaling ved Palby Fyn Cup. 

Formanden har 

ordet 

Så er vi nået derhen, 
hvor vi så småt kan 
skimte afslutningen 
af årets sæson på 
vandet. 
Vi må vel nok erken-



 

 

6 
m.m.bogense@mail.dk 

Sejlerskolen 

Sejlerskolen er godt i gang igen efter som-
merferien, - nogle vil måske bare kalde 
den ferien, for sommer i traditionel for-
stand har der ikke været meget af. 

Regn og en del hård vind har sat sit præg 
på årstiden, hvilket har gjort det lidt be-
sværligt med at få gennemført alle træ-
ningsaftener i sejlerskolen. Skolebåden 
skal sejle hver aften ugen igennem, da 
der er mange elever, som skal nå deres 
pensum inden den 16 september, - prøve-
dagen man ser frem til. 

På trods af regn og meget vind er ingen af 
de kommende sejlere sprunget fra, alle 
møder op og er klar til undervisning i det 
vejr, som nu regerer, vejrudsigten bliver 
selvfølgelig studeret nøje hver gang, in-
den der sejles ud! Som sejler er det rart at 
vide, hvad vejret kan byde på, når man 
forlader havnen, så man altid er godt for-
beredt på det, der kommer! Desværre har 
det ikke været solcremen med den høje 
faktor, der har været brug for, men godt 
regntøj/sejlertøj. 

Instruktørerne var på kursus i sejlunio-
nens regi i Kerteminde, så de er klædt 
godt på til undervisningen i praktisk sej-
lads. Selv om man er en dygtig sejler, kan 
man godt lige komme i tvivl om, hvad pen-
sum nu lige er og hvordan, man griber det 
an. Dette nævner jeg, da vi har hårdt brug 

for flere instruktører til det praktiske. Det 
er meget uheldigt at skulle aflyse en un-
dervisningsaften grundet afbud fra en 
instruktør! 

Mange sejlklubber har et toårigt undervis-
ningsforløb i deres sejlerskoler. De nye 
elever kommer ud og sejle før, de begyn-
der med teorien om efteråret. Det teoreti-
ske er meget lettere at forstå, når man 
har prøvet at styre et skib påvirket af vind 
og strøm. Så jeg tillader mig, at se frem til 
at få flere af jer sejlere tilknyttet instruktør-
gruppen, så vi, B.S., også kan tilbyde et 
toårigt forløb! – I bliver godt og grundigt 
informeret om pensum! 

Til duelighedsundervisningen den kom-
mende vinter har flere allerede henvendt 
sig for at høre om mulighederne for at 
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Aktivitetsudvalget 

 

deltage, hvilket er dejligt. De pågældende 
har kigget på sejlklubbens hjemmeside og 
ad denne vej meldt sig som interesseret i 
at komme i gang med sejlsporten, som for 
de fleste er noget helt nyt. Den stigende 
interesse oplever man i stort set alle lan-
dets sejlklubber, så lad os håbe tenden-
sen holder! 

Jørn Brolund Ulriksen 

Der er som sædvanligt gang i aktivitets-
udvalget.  
 
En rigtig fin standerhejsning og som bille-
det viser: Helstegt pattegris ved H-
bådsstævnet. Utroligt at så relativt få sej-
lere kan spise så meget gris. Saltvand må 
give en ubændig appetit. 
 
Nu barsler udvalget med nye tiltag. Afrig-
gerfest den 7. oktober, der afholdes efter 

 den kendte skabelon med spisning og 
dans i klubhuset, og ud over det arrange-
res der den 3. november ølsmagning, 
hvor der bliver lejlighed til at smage flere 
spændende varianter af den liflige drik.  
 
Tak til det altid aktive udvalg for nogle fine 
arrangementer. 
 

Redaktøren 
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Kapsejladsudvalget 

Hej alle sejlere 
 
Så kom vi i gang med efterårssejladserne. 
Vi håber, at I alle har haft en super som-
merferie trods det lidt kedelige sommer-
vejr her i landet. 
 
Vi sejler hver tirsdag helt ind til 19 sep-
tember. Og vi håber stadig, at flere tursej-
lere kunne tænke sig at komme og være 
med. Vi har haft lidt fremgang i år, men 
flere ville være helt perfekt, både for os 
samt for hele sammenholdet i klubben. Vi 
vil i den forbindelse igen oplyse at første 
gang, man kommer, er gratis og helt uden 
binding. Så kære alle med båd i klubben 
eller uden båd, kig forbi om tirsdagen kl. 
17.45 og kom med ud på vandet til nogle 

hyggelige sejladser.  
Vores dommerhold har gennem sæsonen 
lavet nogle meget fine baner, som tilgode-
ser både tur- og kapsejlads. Vores gode 
madhold har været klar hver tirsdag aften 
med rigtig lækkert mad. i år har de både 
budt på smørrebrød samt grillmad på ter-
rassen. Super lækkert. Stor tak til Torben 
og Ole. I to fuldender virkelig vores sejlads-
aftener.   
 
Herfra vil vi blot ønske alle jer sejlere en 
rigtig god eftersårssæson. 

 
 

Med sejlerhilsen 
 

Ulrik Meyer 
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Fortsættes næste side 



 

 

Fra ringe sigtbarhed til lys forude 
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På en strand ved ”Fuglereservatet” vest 
for Bogense kom det til mig! DU SKAL DA 
LÆRE AT SEJLE! 

Det var i sensommeren 16, og jeg var ude 
at gå tur. Kursen var sat mod Bogense, 
da jeg, endnu engang, blev draget mod 
havet. Vandrerygsækken blev smidt i san-
det og støvlerne sparket af, og dèr lå jeg 
så på stranden og lyttede til ”sagte” må-
geskrig og småbølger, der brød mod 
strandbredden…….”Lære at sejle”…det 
var jo det eneste rigtige! I mange år har 
jeg været draget af havet, men aldrig hav-
de jeg overvejet at sejle! 

HVORFOR…var det ikke faldet mig ind 
før! 

Beslutningen blev taget, og ikke længe 
efter havde jeg forhørt mig i Bogense 
Sejlklub og fået at vide, at der startede et 
duelighedshold op i efteråret. Jeg meldte 
mig til, og det var, skulle senere vise sig, 
det nemmeste! 

Der var mødt pænt mange op til introafte-

nen og med en nogenlunde ligelig forde-
ling af kønnene. På den første rigtige af-
ten var vi 16 ivrige og videbegærlige due-
lighedselever med vidt forskellig erfaring 
udi sejlads. De fleste havde sejlet en del 
år og havde nu besluttet sig for at dygtig-
gøre sig i tågehorn, fyrkarakterer, vigereg-
ler og ikke mindst navigation. Især sidst-
nævnte, skulle det vise sig, blev  min stør-
ste udfordring. 

Vi var dog et par stykker, der aldrig havde 
sejlet før, og for mit eget vedkommende 
kunne vores (meget tålmodige) instruktør 
lige så godt have talt kinesisk, for jeg for-
stod ingenting. Retvisende nord, misvi-
sende nord, deviation, styret kontra sejlet 
kurs! Bidevind (eller bittevind), vindøjet, 
bøjer der stod midt i det hele og nærmest 
i vejen og med forskellige slags striber, 
der (logisk nok!!) viste noget om blinkfre-
kvensen. Skibe, der absolut skulle sejle i 
mørke, så man var nødt til at lære at iden-
tificere disse på skibslysene og meget 
meget mere!! 

Kæmpe mundfuld! Jeg kan forstå, hvis 

http://kloakservice.eu/
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mine medkursister af og til fik nok af mig 
og mine spørgsmål, men de var meget 
tolerante, og var de irriterede, så mærke-
de jeg det i hvert fald ikke. I starten var 
jeg ofte nødt til at rejse mig og gå, så jeg i 
min frustration ikke skulle ødelægge det 
for alle andre. Hvorfor kunne min instruk-
tør dog ikke lære mig alt det her? 

Men jeg sad heldigvis ved siden af en 
rummelig medkursist, som hver gang ud-
fordrede mig til at blive lidt længere. ”Nu 
har du været her en halv time længere 
end sidste gang, det går jo fremad med 
dig” og ”Vent lige, jeg tror jeg kan forklare 
dig det på en anden måde”, sagde han, 
og det var første skridt til gennembruddet. 
Andet skridt  var, da jeg erkendte, at min 
instruktør bare ikke kunne lære mig det 
hele. Jeg var nødt til at sætte mig på min 
flade og terpe! Elementært….men bedre 
sent end aldrig! Og terpe gjorde jeg! Mit 
liv bestod i den periode af arbejde, prakti-
ske gøremål og terperi, for der var bare 
en masse, jeg skulle have indhentet. Men 
stille og roligt fik jeg henover vinteren 
bygget min teoretiske viden op. 

Det hjalp yderligere, da 
et par af “de skrappe-
ste” på holdet foreslog, 
at vi lavede en studie-
gruppe, så vi i fælles-
skab kunne bide skeer 
med navigationens 
svære kunst. Som sagt 
så gjort, og det skulle 
blive nogle hyggelige og 
givtige aftener med løs 
snak, skarp koncentrati-
on på stoffet og rigeligt 
med kaffe og kage. 

Tiden for selve duelighedsprøven nærme-
de sig dog, og den spændte stemning var 
til at tage og føle på i ugerne op til. In-
struktøren fortalte, at prøven plejede at 
være hyggelig, men DET havde jeg ikke 
fantasi nok til at forestille mig. Om natten 
drømte jeg vilde drømme om lodsbåde, 
der var efter efter mig og kæmpe slæbe-
både, der grundstødte, fordi jeg ikke kun-
ne mine vigeregler og derfor tvang dem til 
desperate handlinger. Alt dette blev ak-

kompagneret af tågehorn i gyserstil. 

Efterhånden var jeg sikker på, at jeg ville 
fejle massivt, men instruktøren forsikrede 
mig om, at det gjorde jeg ikke. Der var 
nemlig ingen i klubbens historie, der hav-
de dumpet før!.... Hm, den udmelding 
hjalp ikke rigtigt, for nu var jeg sikker på, 
at jeg skulle blive den første i klubbens 
historie. MEN trods vilde fantasier om 
total ydmygelse terpede jeg videre, og 
dagen for prøven oprandt. 

Vi startede ud med kaffe og rundstykker, 
men appetitten var ikke stor for mit ved-
kommende. Efter kaffen placerede vi os 
ved bordene, og her skulle vores navigati-
onsopgave fremføres. Censor begyndte 
sin tour de force, og selvfølgelig havde 
jeg (uforvarende) fået mig placeret som 
den, der sidst blev ”afhørt” 
udi  navigationens svære kunst. 

Jo livet skal mærkes! 

Censor så helt rar og almindelig ud, og 
instruktøren fik ret. Det BLEV faktisk no-
get, der lignede hyggeligt, også lidt sene-
re inde ved eksamensbordet med en 

masse spørgsmål om 
skibstyper, vigeregler, 
fyrkarakterer o.l.  Censor 
sluttede sin afhøring af 
mig af med ordene “Så er 
det udenfor døren med 
dig, for nu gider jeg ikke 
høre mere på dig” Dette 
udsagn kunne tolkes beg-
ge veje, syntes jeg, så 
lettelsen indfandt sig 
først, da min instruktør 

fortalte, at jeg var bestået. 

Her har jeg lyst til at smide hundredvis af 
smilyer ind, for sjældent har jeg været 
så  lettet. Alle kom ganske rigtig igennem, 
og jo det VAR hyggeligt, men for mig var 
det ingen tur i parken, og det at nogle 
stykker af os lavede en studiegruppe, mit 
terperi i de sidste måneder og min side-
kammerat fik mig endeligt igennem den 
tætte tåge og godt i havn. 

Ann Edsberg, Sejlerskolen 
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Tilmeldingsoplysninger kan også sendes til: 

info@soesport.dk 
Sejlsportens Sikkerhedsråd 

Carl Jacobsensvej 31 2500 Valby 
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http://www.sejlsport.dk/mere/baadforsikring
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http://albani.dk/


 

 

Næste nummer af brisen udkom-
mer online medio november 2017. 
Deadline 15. oktober 2017 

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.  

http://www.picgifs.com/graphics/boats/graphics/boats/41381/graphics-boats-617821/

