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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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Poul Erik Nielsen 

med nytårskuren, hvor vi var samlet omkring 100 af 
klubbens medlemmer til nogle hyggelige timer med 
tryllende indslag af Trylle-Nissen.  
 
Årets standerhejsning blev afviklet efter samme op-
skrift som sidste år, hvor vi havde en rigtig fin dag 
med grillstegt pattegris, musik og hygge i klubhuset.  
 
Der har året igennem været en masse ugentlige 
aktiviteter for ungdom, sejlerskole, tursejlads, kapsej-
lads, SUP og seniorhygge. - Det er fint, at vi i klubben 
kan tilbyde en bred vifte af gode forskellige tilbud for 
vores medlemmer ud over klubbens faste fælles 
aktiviteter. 
 
Først på året havde vi en debat vedr. tur og hyggesej-
lads, hvor der blev opfordret til at tur-, hygge- og 
kapsejlads skulle prøve at samles om fælles afvikling. 
Dette gav desværre anledning til en del turbolæns, 
hvilket jo ikke var vores hensigt, da vi egentlig ønske-
de at styrke disse tilbud ved fælles afvikling og ikke 
mindst fælles hygge i klubhuset efter sejladserne. 
 
Det er rigtig fint, at der stadig sejles torsdags-
hyggesejlads, hvis blot dette som en af klubbens 
aktiviteter også bliver forankret og styret underlagt 
klubbens sejladsudvalg og ikke mindst, at der tilsikres, 
at de bådejere/skippere, som deltager i denne klubak-
tivitet, så også er medlem af vores klub. 
 
Vi må ligesom være enige om, at en deltagelse i 

klubbens aktiviteter, det være sig ungdom, sejlersko-
le, kapsejlads, tur/hygge sejlads, SUP og ikke mindst 
vores seniorklub, selvfølgelig må kræve, at de delta-
gende så også er medlem af klubben. 
Det er jo netop disse mange gode aktiviteter, der 
skal fastholde og ikke mindst tilsikre ny tilgang af nye 
medlemmer til Bogense Sejlklub. 
 
Klubben kan i dag mønstre et medlemstal på 365. 
Alderssammensætningen i klubben fordeler sig 
således: (Tallene i parentes sidste år ved samme tid)  
0-25 år: (45) 45 stk. 25-40 år: (33)36 stk. 40-50 år: 
(55) 57 stk. 50-60 år: (82) 81 stk. 60-70 år: (107) 98 
stk. 70 + år: (48) 48 stk. Det er positivt, at vi stadig 
fastholder vores medlemstal, men vi skal stadig have 
fokus på at tiltrække flere ny og yngre medlemmer, 
så vi er rustet til en forventet nedgang på baggrund 
af vores aldersmæssige sammensætning i klubben. 
 
På landsplan samarbejdes der fortsat med at tiltræk-
ke endnu flere nye medlemmer til de maritime miljø-
er, og i den anledning blev der igen i år afviklet 
”Havnens dag”, hvor klubben i samarbejde med 
Nordfyns Kommune, Nordfyns Erhverv og Turisme 
samt en masse andre aktører deltog som en del af et 
rigtig godt og omfattende program. 
 
Vores gamle nøglekort er blevet historie, da vi har 
fået udskiftet alle vores låse, således at der fremover 
skal bruges en lille elektronisk nøglebrik, som klub-
bens medlemmer kan få udleveret mod et depositum 
på 50kr. Det er et system med forskellige muligheder 
for kodning, og ikke mindst kan vi nemt annullere en 
nøgle i systemet, hvis nogen melder sig ud eller evt. 
taber deres nøgle.   
 
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 at styrke 
klubbens fremtidige aktiviteter. 
 
Poul Erik Nielsen 
Formand 

Formandens beretning 
ved Poul Erik Nielsen 
 
Som I lige har kunnet høre 
fra de enkelte udvalgs 
fyldige beretninger, så har 
der været rigtig god gang i 
klublivet med en masse 
aktiviteter og tilbud til klub-
bens medlemmer. 
 
Året 2017 blev skudt i gang 
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Beretning fra Sejlerskolen 
Igen har det været et travlt år i sejlerskolen med nye 
elever og medlemmer til klubben! – Dejligt, da det har 
medført godt med liv og aktiviteter i lokalerne! 

Vi startede duelighedskurset i november 2016 med 14 
elever efter at have afholdt informationsmøde om 
forløb og indhold. Kursusmaterialerne køber vi hos 
Weilbach i København, vi har været tilfredse med dem 
og har derfor ikke ændret noget ang. indkøb. 

Kursisterne blev registreret som medlemmer af klub-
ben og fik materialerne udleveret. Disse gennemgås 
for få et godt overblik ang. pensum, som man skal 
igennem. Og så varer det ikke længe, inden de første 
lidt mærkelige termer begynder at dukke op og medfø-
rer spørgsmål ang. betydning og vigtighed. Her skal 
man forklare sig rimelig psykologisk for ikke at 
”skræmme” folk væk, hvilket man meget nemt kommer 
til. Der kommer en hel del, som skal huskes: gradnet-
tet, sømil, retvisende, misvisning, deviation og bereg-
ning af kurser med de forskellige benævnelser. Dette 
kan lyde svært, men det går ret hurtigt godt, når man 
bruger lærebogens skema, som giver god synlighed i, 
hvordan beregningerne foretages. Dertil kan der så 
komme et par ”drillepinde” i form af vind og strøm, 
som kan skubbe os ud af kurs. Derfor er det meget 
vigtigt, at vi har mange lektioner over vinteren til at 
lære pensum: ca. 50 lektioner hvilket medfører en god 
progression! – Dette pensum kan man ikke klare på 
en weekend! 

Når vi nærmer os jul, har vi været en del gode opga-
ver igennem, alle har behov for lidt afslapning. Så 
sidste torsdag før juleferien slapper vi af og får et 
dejligt foredrag af Lilian og Helge med flotte billeder 
fra deres mange lange sejlture, et rigtigt strejf af 
”Fjerne kyster”! – Efter juleferien taler vi om de flotte 
billeder og med disse, og det vi har hørt, er motivatio-
nen på plads til ny lærdom. 

Kurset fortsætter med masser af opgaveløsning vinte-
ren igennem med enkelte afbrydelser, nogen skal på 
vinterferie til solen eller sneen. Den endelige prøve i 
teorien nærmer sig. Inden denne holder vi internt 
nogle prøvesituationer. Den endelige prøve gennem-

førtes den 30.04.2017, alle bestod, censor havde god 
humor og var meget tilfreds! 

Skolebåden ”Havfruen” skal gøres klar til den prakti-
ske sejlads, vi er kommet ind i maj måned og håber 
på godt vejr til dette. Eleverne er flittige med at vaske 
og polere båden. Bunden har lige et problem med 
noget rust, som ikke burde være der, idet den blev 
sandblæst året før og primet efter reglerne. Snakken 
omkring dette problem tog lidt tid inden bundsmørin-
gen blev færdiggjort og båden søsat. I fællesskab 
kom masten på, rigget til med sejl og udstyr. Sejlads-
undervisningen kom i gang midt i maj. Grundet man-
ge elever sejlede båden hver aften ugen igennem. 
Ulrik har også i år været i gang med elever i J-
70’eren, håber meget at andre vil være instruktør i 
denne båd, da den er meget populær hos eleverne! 

Instruktørsiden er blevet bedre, flere er kommet til, 
men der er behov for endnu flere, så den enkelte 
instruktør kan aflastes en gang imellem af en reserve. 
De nuværende instruktører har gjort det rigtig godt og 
skal have en meget stor tak for deres arbejde, - det 
har ikke været lige let med det sommervejr, vi har 
haft. En del gange er det blevet til havnemanøvre i 
meget blæsevejr. 

Første lørdag i september er der altid ”Sejlerskole-
cup” i Kerteminde. Hvert år er det spændende, om 
der er interesse for at komme til Kerteminde og delta-
ge i en H-båd mod andre H-både? Det endte med at 3 
hold fra Bogense tog til Kerteminde og gjorde sig 
gældende på en positiv måde. Et hold er 3 personer + 
instruktør! 

Den 16.09.2017 blev prøvedagen for praktisk sejlads. 
Alle mødte i klubhuset kl. 09.00 til morgenkaffe og 
rundstykker. Censor deltog, stemningen var god og 
vejret fint til prøveaflæggelse. Alle bestod, censor var 
meget tilfreds med niveauet! - Igen stor ros og tak til 
instruktørerne! 

I Sejlerskolen har vi også afholdt en studiekreds med 
det formål at få et VHF-certifikat! 
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For at eje og betjene en maritim VHF radio med DSC 
(Digital Selected Call) skal man have et SRC certifikat 
udstedt af Søfartsstyrelsen. SRC-certifikatet udstedes 
på grundlag af en bestået prøve. 

Sejlerskolen tilbød kurset i januar måned 2017 i form 
af en studiekreds, og der meldte sig 15 personer, som 
ønskede kurset. Vi holdt opstartsmøde, betingelserne 
blev forklaret og hvorledes forløbet var. 

Kurset købes af Dansk sejlunion. Rabat kan man få, 
når der er mindst 7 personer deltager. Online-kurset 
er udviklet af Marstal navigationsskole, men udbydes 
af Sejlunionen, og man skal have en pc, som kan gå 
på internettet. 

Studiekredsen forløb godt. En del mødtes i sejlklub-
ben, andre studerede selv. Prøven kunne afholdes 
her i sejlklubben, idet vi blev registreret som prøveaf-
holder hos søfartsstyrelsen. Kravet fra dem var, at vi 
skaffede en tilsynsførende, som ikke er medlem af 
klubben. Da dette var på plads, blev prøvedagen 
aftalt, og vi modtog kuverterne med prøverne. Selve 
prøven forløb også godt. Alle afleverede besvarelser-
ne inden tidsudløb. Besvarelserne blev returneret til 
Søfartsstyrelsen, som rettede dem. 

 

10 bestod og fik beviset, og af de resterende 5 tog 3 
til omprøve i Århus og bestod alle 3! 

I januar måned 2018 tilbyder sejlerskolen igen en 
studiekreds med henblik på, at man kan få oven-
nævnte certifikat. Der kommer et opslag på sejlklub-
bens hjemmeside om det! 

Her til slut inden året helt er slut, havde sejlerskolen 
et informationsmøde om det kommende kursus. Der 
er lidt nyt, idet søfartsstyrelsen uddelegerer speed-
båds- og duelighedsprøven til andre. Dansk sejlunion 
har fået opgaven sammen med andre. Selve pensum 
ændres der ikke på, men man vil i DS gøre meget ud 
af at have et højt niveau og tydeliggjort i antal under-
visningstimer, som kræves for at gennemføre due-
lighedskurset. 

Til ovennævnte informationsaften her i sejlklubben d. 
26.10 kom der 32 personer, som gav udtryk for at få 
et duelighedsbevis. Dette er en meget voldsom stig-
ning i forhold til tidligere! – Vi har fået en stor udfor-
dring, som skal klares! 

Rigtig god vinter! 

Jørn Brolund Ulriksen 

”Havfruen” lægges til kaj efter endt prøvesejlads 

Speedbådskørekort 
I starten af juni måned afholdtes kursus i speedbåds-
sejlads. 14 deltagere var med. Den teoretiske under-
visning forløb over to aftener. Det er lige kort tid nok, 
da der er en del teoretisk stof, der skal gennemgås og 
læres. Belært af denne erfaring vil fremtidige kurser 
blive udvidet med en ekstra aften. 
 
Den ene undervisningsaften havde vi besøg fra sejler-
skolen i Kolding Sejlklub. Formålet med deres besøg 
var at se, hvordan den elektroniske tavle fungerer i 
undervisningen  og bringer merværdi ind i gennem-
gangen af det teoretiske stof. 
 
Selve prøven  afholdtes søndag den 11. juni, og igen 
oplevede vi en dag med  megen blæst, hvilket be-
sværliggjorde hastighedssejladsen ude på det store 
vand. Alle blev våde men bestod.  

Censor nævnte efterfølgende, at alle kursister klarede 
både den teoretiske og den praktiske del  rigtig godt. 
 
Til stor glæde for mig som underviser deltog to elever 
sammen med deres pædagoger fra  Bogense Hel-
dagsskole, og disse to elever bestod også. De var 
utrolig stolte heraf. 
 
Næste Speedbådskursus med mig som underviser 
ligger p.t noget ud i fremtiden p.g.a. udenlandssejlads 
hele næste sæson. Jeg vil dog, såfremt der stadig er 
brug herfor, genoptage aktiviteten i sæsonen 2019. 
 

Jens Honore 
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Beretning fra Kapsejladsudvalget 

Sejlersæsonen 2017 er nu ved sin ende. 
Vi har haft en rigtig god sæson både i form af kapsej-
lads og hyggesejlads. 
Vi startede sæsonen med et fælles møde for at se, om 
vi kunne samles mere omkring aktiviteterne i klubbens 
interesse. 
 
Vi havde en fin dialog på dette møde, og vi har ændret 
en del om tirsdagen med henblik på at få flere hygge-
sejlere med. Vi er ikke helt i mål med projektet endnu, 
men vi prøver lignende tiltag i den kommende sæson. 
 
Vi har haft rigtig mange fine sejladser om tirsdagen, 
og vejret har som regel været med os, således at vi 
kun haft nogle få aflysninger grundet for meget vind. 
 
Efter sejladserne har vi igen i år haft hyggelige aftener 
med lækkert mad fra vores altid gode madhold. 
Jeg vil gerne takke alle hjælpere både på vandet og 
på land for jeres store arbejde. Uden jer havde vi ikke 
denne aktivitet i klubben. 
 
Bogense Sejlklub var igen i år med i sejlsportsligaen, 
hvor vi var rundt og vise klubflaget i 4 danske havne. 
Det var vores mål at vi kunne blive i 1. division. 
 
Vi lå hele året lige under nedrykningsstregen, og 
selvom vi egentlig sluttede godt af ved det sidste 

stævne i Skovshoved, var det desværre ikke nok, - det 
endte med at blive den allersidste sejlads, der blev den 
afgørende. Det var utrolig tæt og spændende men 
desværre ikke nok til at blive i 1 division. 
 
Næste år sejler vi i 2. division, som også bliver spæn-
dende. Her håber vi på at kunne gøre det så godt, at vi 
igen rykker op. Sidst vi var i 2. division vandt Bogense 
som bekendt dette år. 
Trods nedrykning har humøret altid været højt og det er 
også kendetegnende ved vores holdnavn (Happy Sai-
lors). 
 
Vi afholdt i år et ligastævne for H-både, hvor det blev til 
3 dage med fuld knald på. 
Under stævnet havde vi det flotteste vejr, og vi fik gode 
sejladsbetingelser på vandet. 
Sejlklubben har fået meget ros for det flotte stævne, vi 
afholdt, og det har ydermere resulteret i at vi næste år 
er blevet tildelt at arrangere danmarksmesterskaberne 
for netop H-bådene. Så det bliver utrolig spændende. 
 
Igen tak til alle hjælpere, som var med under stævnet, 
både på land og vand. 
Vi vil i udvalget takke for en fin sæson og vi ses til 
sæsonen 2018. 
 
Ulrik Meyer Nielsen 
Kapsejladsudvalget 
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Beretning Aktivitetsudvalg 2017 

Efter afriggerfesten sidste år puslede vi i aktivitetsud-
valget med tanker om en anderledes fælles sæsonaf-
slutning, men den gamle opskrift blev også brugt i år 
– vi får at se, om der sker ændringer til næste år. 
 
Onsdag d. 7/12 havde klubben besøg af Anders 
Brandt fra TV2-vejret. En fast del af et sådant arran-
gement er tilbuddet om fællesspisning, som rigtig 
mange tager imod. 
Ved 19-tiden startede Anders så på sin fortælling om, 
hvordan han var blevet interesseret i vejret, og hvad 
denne interesse havde ført med sig. Man fik nogle tip 
til, hvordan man selv kunne være sin egen meteoro-
log – men han nåede ikke at fortælle alt, hvad han 
egentlig havde på programmet. 
 
Nytårskuren stod i magiens tegn – Tryllenissen satte i 
hvert fald nogle tanker igang hos nogle deltagere, for 
hvad skete der egentlig – hvordan gør han ? 
Klubhuset var atter fyldt med glade mennesker – et 
arrangement, der ser ud til fortsat at kunne samle 
rigtig mange af klubbens medlemmer. Som sædvan-
lig var der efter underholdningen mulighed for at få 
serveret suppe og tarteletter. 
 
Midt i den mørke kolde tid havde vi besøg af Leo 
Schmidt og hans kone, som havde taget turen over 
Atlanterhavet til De vestindiske Øer. Leo er både 
sejler og meget interesseret i historie og kultur, hvilket 
vi helt klart fik indtryk af under foredraget - understøt-
tet af mange fine billeder. 
 
Til den traditionelle suppedag Skærtorsdag indviede 

 vi et nyindkøb – en kæmpegryde på gasblus. Det 
virkede fint – det letter arbejdsgangen, når der skal 
laves store portioner og det er nødvendigt for igen var 
der mange i klubhuset for at få varmen, noget at spise 
og en snak. 
 
Standerhejsningen d. 22/4 foregik i rigtig dårligt vejr – 
hele arrangementet blev flyttet om til hovedindgangen 
bare for at få en smule læ. Men intet kan jo slå sejler-
folket ud, så på trods af vejret havde vi en fin dag – 
sejlersæsonen skulle jo skydes i gang. 
 
Til H-bådsstævnet assisterede vi i køkkenet – den 
helstegte gris er et hit blandt meget sultne sejlere. 
 
Vi snakker meget i aktivitetsudvalget om, hvordan vi 
kan samle så mange af klubbens medlemmer som 
muligt til de forskellige arrangementer. 
Traditioner kan være gode at følge, men de må ikke 
blokere for nytænkning. Vi modtager meget gerne 
ideer – tanker – skitser til nye tiltag/måder at gøre 
tingene på. 
 
I løbet af vinterhalvåret påtænker vi at afholde 1 - 2 
klubarrangementer – indhold og dato kendes ikke 
endnu. 
 
Husk nytårskuren søndag d. 7/1 fra kl. 10.00 
 
Aktivitetsudvalget 
Ole – Torben - Birger 
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Fortsættes næste side Billede fra Snekkersten Skotterup Sejlklub 

Beretning 2017 SUP-udvalget 

Afdelingens målsætning for i år var uændret i forhold 
til sidste år; vi ønskede at opretholde en ugentlig 
aktivitet med træning og derudover mere generelt at 
markedsføre afdelingen for at skabe opmærksomhed 
for sporten og klubben - og om muligt tiltrække flere 
udøvere. 

Markedsføringen har vi blandt andet gjort ved at 
uddele foldere med reklame og derudover ved aktiv 
deltagelse i aktiviteterne på land i tilknytning til Palby 
Fyn Cup, hvor der blev udbudt gratis prøveture og 
berettet om fordelene ved medlemskab af Bogense 
Sejlklub i almindelighed og om SUP-sporten i særde-
leshed. Samme set up blev ført på Havnens Dag den 
10. juni. Der var ved begge lejligheder stor interesse 
for vores aktiviteter. Foruden den almindelige udbre-
delse af kendskabet blev der konkret en enkelt yderli-
gere udøver som følge af disse reklamefremstød. Det 
var godt at konstatere. 

Derudover afholdt vi i eftersommeren et kom og prøv-
arrangement for klubbens medlemmer, hvor det var 
tanken, at man kunne afprøve sporten og medtage 
en bekendt, som måske ikke på forhånd havde kend-

skab til BS, alt med henblik på igen at udbrede dette 
kendskab såvel som at afprøve vores konkrete tilbud. 

Det viste sig, at vi havde valgt en ualmindelig uheldig 
dag dertil med regn og blæst. Ikke desto mindre var 
der ca. 10 entusiastiske besøgende, og det gav en 
herlig oplevelse på vandet. Også denne aktivitet 
medførte en ny tilmeldt udøver – så det var en suc-
ces. 

Vi har dog også haft lidt frafald, og mangler generelt 
udøvere – så derfor opfordres alle i klubben til at 
komme og afprøve aktiviteten – det er sjovt, sund og 
billigt. 

Og vi tør med sikkerhed love bedre vejr næste sæson 
– det kan ikke blive ringere end 2017! 

Og til trods for det har vi haft herlige timer i havnen, i 
lagunen og på havet. 

Jens Erik Steenfeldt 



 

 

Ungdomsafdelingen beretning 2017 
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Siden sidste generalforsamling har vi haft en god 
vintersæson med hygge, teori og den traditionsrige 
julefrokost i december for alle sejlere og deres foræl-
dre. 
Inden vi sluttede vintersæsonen, var vi en tur i Lille-
bælt Bowlingcenter med efterfølgende spisning. 
Som de foregående år var arrangementet med hele 
familien og vi fyldte 9 baner. 

Sommersæsonen startede i april (inden standerhejs-
ning) med tilrigning af joller og efterfølgende hotdogs. 
Vejrmæssigt har sommeren været meget våd, men på 
magisk vis har vi de fleste uger været på vandet, 
optimisterne mandag aften og FEVA’er både mandag 
og onsdag. 
De gange, hvor det har blæst for meget eller for lidt, 
har der været gang i vandplaskeri. 

Da trænerne havde forskudt ferie, sejlede vi i år også i 
det meste af sommerferien. 
 

http://kloakservice.eu/
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Efter sommerferien var 5 friske optimister til kapsej-
ladsstævne i Thurøbund Sejlklub hos vores elskede 
træner, Anne, som vi måtte sige farvel inden sæso-
nen, da en ond mand (kæreste) bortførte hende til det 
sydfynske. 
 
Hen imod slutningen af sæsonen var de også til kap-
sejladsstævne i Vejle – og de er klar til mere i næste 
sæson! 
 
Sidste weekend i september var 3 FEVA-joller og en 
følgebåd til Harboe Cup i Skælskør – med overnat-
ning på motel. - Alle sejlere, trænere og hjælpere 
syntes, at det var en fantastisk weekend. 

 
Søndag den 8. oktober holdt vi afslutningssejladser i 
temmelig meget blæsevejr, men efter at have flyttet 
optimistbanen ind i vores dejlige, rummelige havn, 
kunne sejladserne fortsætte, og der blev fundet nye 
klubmestre. 
 
I ugen inden efterårsferien pakkede vi jollerne sam-
men, og nu glæder vi os, til det bliver forår igen. 
Gennem vintersæsonen mødes vi hver tredje uge og 
har lidt teori, hygger og spiser aftensmad sammen, 
det er godt for sammenholdet, at man ikke helt glem-
mer hinanden. 
 
Træningen af de unge sejlere følger 
principperne i DS’s ”Aldersrelateret 
Trænings Koncept” (ATK), og for at 
holde inspirationen hos trænerne og for 
at sikre ”fødekæden” af nye trænere, 
instruktører og hjælpere var der i sidste 
vintersæson flere på DS-kursus blandt 
andet ”Træner 1”. 
 
Det er også planen at uddanne trænere 
i den kommende sæson. 
I foråret fik en af de unge sejlere (over 
16 år) og to forældre også Speedbåd-
skørekort, så de kan hjælpe til med at 
sejle i klubbens RIB’er. 
 
Mange af vores optimistsejlere er blevet 
lidt større og har fået mod på mere 
kapsejlads. Som beskrevet ovenfor har 

været til et par stævner i efteråret, godt hjulpet af 
aktive forældre.   
Vi har helt sikkert planer om at deltage i flere stævner i 
den kommende sæson. 
 
Vi sluttede sæsonen med ”fuldt hus” – alle 14 optimist-
joller og alle 5 FEVA’er er i gang, så i den nye sæson 
skal vi måske ud og finde mere grej☺ 

 
På ungdomsafdelingens vegne 

Jacob Kronborg Andersen 
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Tilmeldingsoplysninger kan også sendes til: 

info@soesport.dk 
Sejlsportens Sikkerhedsråd 

Carl Jacobsensvej 31 2500 Valby 
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Materialeudvalgets beretning 2017 
Der har gennem sæsonen ikke været indkøbt noget 
videre nyt materiel og ikke været de større nedbrud 
på klubbens materiel. 
Vi har dog haft nogle ekstra udgifter på reparationer 
af DS gummibåden   
Rib-bådene og jollerne er kommet på land og vil 
henover vinteren blive gennemgået og gjort klar til 
2018. 
Motorerne vil ligeledes få lavet service.  
Der er bestilt nye lejer til den ene trailer til fevajoller-

ne, som vil blive skiftet i løbet af vinteren. 
Pocajollens motor er blevet stjålet. Forsikringen dæk-
ker, og der vil blive købt en ny inden sæsonstart 2018. 
Vores værktøjskasse, som er blevet indkøbt til brug 
imellem udvalgene, er ligeledes blevet stjålet, og der 
vil blive anskaffet en ny. 

 
På vegne af materialeudvalget 

Lars Jacobsen 

Beretning Brisen 
Jeg har nu lavet Brisen siden 2012.. Det er blevet til 
ca. 20 udgaver af bladet. 
Nu er vi nået til en erkendelse af, at et fysisk blad er 
blevet overhalet af den virkelighed, vi lever i nu. 
 
Nyheder i Brisen har jo til alle tider været overstået, 
inden bladet nåede ud til læserne. 
I dag sker alt på nettet, og alle har en forventning om, 
at nyhederne er ude i næsten samme sekund, som de 
sker. Derfor ser bestyrelsens forslag til fremtidig ny-
hedsorientering ud som sådan:  
 
Brisen ophører med at udkomme efter næste num-
mer, som indeholder udvalgenes beretninger fra 
generalforsamlingen. Samtidig nedlægges Brisen som 
udvalg. 
  
Der oprettes et nyt udvalg, Informationsudvalget, som 
får til opgave, dels at indsamle små beretninger og 
billeder om stort og småt i klubben, dels at opdatere 
om nyheder på BS hjemmeside. 
Udvalget kan bestå af f.eks. 3 medlemmer. 
  
Et af udvalgets medlemmer udnævnes til redaktør. 

Redaktøren får til opgave at modtage historierne og 
(efter evt. korrektur) lægge dem på klubbens hjem-
meside under et nyt menupunkt, der kommer til at 
hedde Informationsudvalget. Samtidig forsvinder 
menupunktet Brisen, men underpunktet “Brisen arkiv” 
bibeholdes under den nye menu. Historierne lægges 
ind på hjemmesiden løbende. 
  
Der oprettes en ny side, som får et sidehoved, der 
ligner det fra Brisen, men som i stedet kommer til at 
hedde “Nyheder og info”, hvor de forskellige historier 
kan lægges ind. Menupunktet “Brisen arkiv” bevares. 
 
 Samtidig opfordres medlemmerne til også at komme 
med indlæg, som udvalget kan vælge at bruge, så-
fremt de har en lødig karakter. 
  
Disse ændringer træder i kraft primo februar, da det 
ville være her, at det næste nummer af Brisen skulle 
have kommet. 

 
Jens Honore 

… Og hvorfor stopper redaktøren så? 
Det har, lige siden jeg fik min første båd i 1996, været 
min store drøm at sejle ned gennem Europa gennem 
floder og kanaler. Gennem tiderne er det da også 
blevet til en del kanalsejlads, men grundet de korte 
ferier, man byder lærere, har det været begrænset til 
nordlige Tyskland. Et år sejlede vi til Berlin. 
 
Jeg gik på pension her i efteråret efter 39 år i Folke-
skolen, og det gjorde det muligt at opfylde drømmen. 
Derfor er der rykket et halvt år ud af kalenderen, hvor 
jeg skal sejle turen fra Bogense til Port Sant Louis via 
Paris og hjem igen. 
 
Jeg regner med, at det bliver en fantastisk tur. Hele 
turen er planlagt på nuværende tidspunkt, alle kort er 
anskaffet og båden er gjort klar til turen, så nu afven-
ter jeg bare, at det bliver 15. april, hvor turen starter. 
Hjemkomst er planlagt til slutningen af september. 
 
Hvis du er interesseret i at se ruten eller læse om 
turen, kan dette gøres på min hjemmeside 

www.katimaje4.dk 

Her kan også findes turopdateringer, og der ligger et 
link til turens Facebook-side, hvor der vil komme 
turberetninger, billeder og videoer m.m. 

Tak for denne gang. 
Redaktøren 

http://www.katimaje4.dk


 

 

Beretning Palby Fyn Cup 

Desværre havde vi igen i år en tilbagegang i deltager-
antallet. Om det skyldes en generel nedgang, eller 
ikke, det er svært at sige. 
 
Palby Fyn Cup udvalget har drøftet det og tror, at det 
skyldes, at i år lå det samtidigt med Kristi Himmelfarts-
dag, og i samme weekend var der kapsejlads i sejl-
sportsligaen. 
 
Fyncup har tidligere været afholdt i forbindelse med 
Kristi Himmelfartsdag, og dengang var der ikke en 
tilbagegang. 
 
Desværre var der kun 273 tilmeldte, hvilket er en 
tilbagegang på ca. 10% fra sidste års deltagerantal på 
302. 
 
Fra starten af året, hvor de første både blev tilmeldt, 
var der frem til selve sejladsen, hele tiden lidt færre 
både der tilmeldte sig. 
Vi håbede på at det ændrede sig til sidst, men des-
værre ikke. 
 
Nok om det og lad os se, hvordan det går næste år. Vi 
har på nuværende tidspunkt åbnet op for tilmeldingen 
til næste års sejlads. 
Vi plejer først at gøre det efter nytår, men vi har på 
nuværende tidspunkt lige så mange tilmeldte både til 
næste år, som vi plejer at have i januar. 
 
Vi havde også i år opsat en 16 m2 storskærm på plad-
sen, så der kunne vises lidt fra sejladsen. Det skulle 
have været en 20 m2 storskærm, men den fornødne 
tilladelse til at opstille sådan en skærm, var ikke nået 

at komme. 
 
Som vi oplyste sidste år, så havde vi i år kamera på 
start- og måltagningsbåden, som sendte live fra star-
terne og måltagningen via et webkamera. 
Så nu er der endnu mere at se på for dem, som er på 
land. 
 
Der blev også sendt live fra fire deltagende både 
under sejladsen, et tiltag som udvalget har fået man-
ge positive tilkendegivelser for. 
 
Som noget nyt i år blev der suppleret med 3 store 
touchskærme på land, hvor man kunne søge informa-
tioner og se resultater. 
 
Som sædvanlig var det en speciel oplevelse fredag 
morgen med de mange sejlere til fælles morgenbord 
og skippermøde. 
 
I år var det også Nordfyns Kommunes borgmester 
Morten Andersen, der bød velkommen til Bogense, i 
høj flot solskin. 
 
Han takkede både Palby Marine og Bogense Sejlklub 
for det store arbejde, der lægges i dette flotte arrange-
ment, som tiltrækker mange sejlere og andre til Bo-
gense. 
 
Vejrudsigten blev herefter præsenteret af TV2 med 
Anders Brandt i spidsen. 
 
Anders Brandt gav som sædvanlig en god og fyldest-
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gørende vejrudsigt til sejlerne med blandt andet kraftig 
medstrøm i Lillebælt. Udsigten var mere sejlervenlig, 
end prognoserne ellers havde lovet og opfordrede til, 
at man huskede den gode solcreme, da vejrudsigten 
ikke lovede en sky på himlen hele vejen rundt om Fyn. 
 
Sejladsen blev skudt i gang fredag, hvor de mange 
både blev sendt af sted mod Lillebælt først. 
De første starter var med svag vind, og jo flere starter 
der blev afviklet, jo svagere blev vinden. 
 
Den første båd der kom i mål var en flerskrogsbåd, og 
det var lørdag kl. 17.29.30 med en sejltid på 27 timer 
59 minutter og 30 sekunder. 
 
Den første kølbåd kom i mål lørdag kl. 17.41.58 kun 
ca. 12 minutter efter den første flerskrogsbåd. 
 
Den sidste båd kom i mål søndag formiddag kl. 
11.56.10 med en omsejlingstid på 48 timer 56 minut-
ter og 10 sekunder. Det var en tursejler fra Bogense, - 
godt kæmpet i de svage vindforhold. 
 
Der var ingen rekord i år med den hurtigste omsej-
lingstid, heller ikke rekord på den længste sejltid for 
den hurtigste båd. I 1997 tog det næsten 32 timer for 
den hurtigste båd. (31:59:29). 
 
På grund af de forholdsvise svage vindforhold, var der 
92 både der udgik. 
 
Således har 167 både gennemført PALBY FYN CUP 
2017. 
 
Også i år havde alle både en Tracker med ombord, 
som fungerede rigtig fint under hele arrangementet. 
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Der var hele tiden styr på hvor de var, og om de 
sejlede forlæns eller baglæns. 
 
Samarbejdet med BG&IF støtteforening forløb som 
sædvanlig uden problemer, og der var som altid styr 
på de opgaver, vores egne hjælpere fra sejlklubben 
skulle løse. Tak til alle de frivillige, som igen brugte 
mange frivillige timer på dette arrangement. 
 
Jeg vil igen i år opfordre alle til at gøre en aktiv ind-
sats for at vi får flere deltagere. 
Snak positivt om sejladsen, når I møder andre sejlere, 
og opfordre dem til at deltage. 
Undskyldninger om målerbrev og manglende gaster 
gælder ikke længere, da 
tursejlere kan deltage, og vi nu også har doublehan-
ded sejlads. 
 
Jeg synes også, jeg kan se en del nye sejlere i hav-
nen her og i andre havne. Opfordre dem til at deltage, 
om ikke andet så som tursejler. Vi vil rigtig gerne have 
endnu flere deltagende både med. 
 
Til sidst vil jeg på udvalgets vegne takke de mange 
hjælpere og sponsorer, som hvert år er med til at 
sikre, vi kan gennemføre et så stort arrangement med 
succes. En særlig tak til vores hovedsponsor, Palby 
Marine. 
 
Vi glæder os til, at alle igen møder op, når stævnet 
næste gang afvikles den 25. – 27. maj 2018. 
 
 
På Palby Fyn Cup udvalgets vegne 
Poul Jørgensen 
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http://www.sejlsport.dk/mere/baadforsikring
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http://albani.dk/


 

 

Se nyheder på klubbens hjemme-
side under punktet Informations-
udvalget. Arkivet for Brisen bibe-
holdes. 

Tak for denne gang 

 

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

