
Standerhejsning 2018

Velkommen til Bogense Sejlklubs standerhejsning 2018.

Vi står nu overfor starten på en forhåbentlig rigtig fin sejler 
sæson for Bogense Sejlklubs medlemmer, hvor vi må håbe der 
kommer lidt mere af det gode og fine sejlvejr end det vi 
oplevede i fjor.

Vi har hen over vinteren fået en del nye medlemmer i klubben, 
hvoraf en stor del af disse er nystartet på sejlerskolen.

Jeg vil gerne benytte lejligheden til at byde såvel disse som 
øvrige nye medlemmer velkommen i Bogense Sejlklub.

Sejleskolen afholdt sidste weekend den teoretiske eksamen 
omkring duelighed, hvor alle 20 elever bestod med glans. Stort 
tillykke med det, - og ligeledes en stor ros og tak til vores 2 gode 
og engagerede instruktører: Jørn Ulriksen og Jens Honore`.

Som sagt så står nu overfor starten på en ny og aktiv sæson i 
Bogense Sejlklub.

Klubbens udvalg og frivillige hjælpere er igen klar med en masse 
tilbud og aktiviteter i den kommende tid. 

Ungdommen starter med sejlads mandage og onsdage, 
tirsdagssejladserne starter op i næste uge, sejlerskolen afvikler  
praktisk sejlads, man kan få prøvet sine evner af på SUP- board, 
der er seniorhygge 2 gange om måneden, og først i maj måned 
starter torsdagshyggesejladserne op igen.

Pinseturen går i år til Snaptun, hvor vi mødes Lørdag den 19. maj 
til fælles grill og hygge i Snaptun Marina, og om søndagen vil der 
ligeledes være mulighed for deltagelse i en fælles tur med den 
lille færge over til Hjarnø. 

Vi håber rigtig mange har mulighed for at møde op og deltage i 
dette fine sociale arrangement. 

Ugen efter Pinse fra den 25-27 maj er det atter tid for afviklingen
af Palby Fyn Cup, hvor hele havnen og kajerne kommer til at 
boble af liv og aktiviteter.

Der bliver igen opsat en kæmpe storskærm, hvor der løbende 
vises livestreaming fra starterne, målgang og dysten ude på 
vandet. Og som noget nyt vil der være et filmhold som følger 
med hele vejen rundt.

Lørdag den 9. juni er det igen tid for afholdelse af havnens dag, 
som man landet over afvikler for at skabe interesse for de 
maritime aktiviteter som klubber og havne kan tilbyde.

Der vil denne dag være en masse aktiviteter på havn og marina, 
hvor vi her fra klubben er aktivt med på kajen for at vise hvad vi 
har at tilbyde.

Vi afholder også åben båd ved proviantbroen, hvor vi vil forsøge 
at samle en del af klubbens både, så interesserede kan få en snak
omkring det at sejle. Hvis nogen af jer skulle have lyst at deltage, 
så hører vi gerne fra jer. 



Lørdag den 16. juni er der Njordsejladsen, som igen afsluttes 
med fælles grill og hygge ved sejlklubben efter sejladsen.

Sejladsudvalg har i år sagt ja til at arrangere DM for H-både, som 
afvikles her i Bogense fra den 5-8 juli, hvor der bliver travlhed 
både på land og vand med at servicerer de omkring 100 sejler. 

Jeg vil i den anledning rette en tak til Nordfyns Kommune, som 
har indvilget i at yde et tilskud til vores DM stævne.

Hvis vi kigger lidt ud over marinaens SV del kan vi se der dels er 
etableret et nyt legeredskab i form af en tømmerflåde tovbane 
og lidt længere ude er der ved at blive etableret yderligere 
grillpladser ned ved stensætningen mellem flydebroerne.

Det er rigtig dejligt at se der kommer nye og fine tiltag til gavn 
for os brugere, og ikke mindst nye aktiviteter for børnene.

Med udgangspunkt i dette samt klubbens mange nævnte 
arrangementer, så bliver der rig mulighed for aktivitet og hygge i 
og omkring Bogense Sejlklub.

Vi har i år lagt op til muligheden for lidt salg og bytte af grej, hvor
der til dette er opsat borde langs klubhuset. 

Så det er bare med at komme frem med diverse ting fra 
gemmerne, og få gang i handelen.

Som alle ved har vi fået nyt nøglesystem, og til dem der evt. 
ønsker at få en nøgle, så er jeg klar til evt. at udlevere nøgler, når
vi lige har fået lidt mad.

Vi skal nu have sat klubstanderen som start på en forhåbentlig 
god sæson med masser af godt sejlvejr.

Nu vil ungdomsafdelingen sørge for at hejse standeren.

Så synger vi klubsangen 

Bogense Sejlklub Længe leve  …….

Derefter er ALBANI igen vært ved en øl eller vand.

Og kl. 12.30 er vores aktive udvalg med Birger, Ole og Torben 
klar med helstegt pattegris med tilbehør, som klubbens 
medlemmer kan købe for 50,- kr. 

Rigtig god sejlsæson til jer alle.

 


