
Vi skriver nu september måned og kan med glæde se tilbage på en super sommer med masser af fint 
sejlvejr på kalenderen, hvor det fine vejr har betydet, at alle klubbens aktiviteter på vandet har kunne 
gennemføres som planlagt, og ikke mindst så har det været optimalt for vores elever på sejlerskolen, 
som under høj sol og svage vinde har kunnet øve sig i den praktiske sejlads. 

Sejladsudvalget afholdt 5.-7.  juli stævne for DM i H-Båd, hvor hjælperne på vandet i 3 dage sørgede 
for, der blev gennemført en masse rigtig fine sejladser. 

 

På landjorden blev de 100 sejlere og 30 hjælpere dagligt serviceret af klubbens trofaste ”køkkenteam” 
+ hjælpere, som sørgede for morgenmad, madpakker, diverse grillaftener og ikke mindst den 
afsluttende festmenu om lørdagen. 

De deltagende sejlere og H-Bådsklubben havde masser af ros til Bogense Sejlklub for afviklingen af 
et super arrangement. 

 

Jeg vil også benytte lejligheden til at takke Kapsejladsudvalget og de mange hjælpere for den super 
indsats der blev ydet, hvilket vi i Bogense Sejlklub kan være rigtig stolte af. 



For 3 år siden investerede vi i en J 70 sportsbåd, som dels skulle anvendes til at udbygge/fastholde 
antallet af yngre sejlere, og dels være et tilbud til de af klubbens medlemmer, som havde lyst til at 
prøve kræfter med at sejle/dyste i denne type sportsbåd. 

Desværre har interessen og aktiviteterne omkring båden ikke levet op til vores forventninger, hvilket 
betyder at bestyrelsen har besluttet at sælge båden. 

Hvis der evt. senere skulle vise sig et grundlag/interesse for denne bådtype, som mange andre 
klubber i dag har stor succes med, ja så må vi se på om der evt. skal anskaffes en igen. 

Bestyrelsen har i stedet besluttet at der skal investeres i 1-2  H-Både, som er en konsekvens af den 
stigende interesse for deltagelse i sejlerskolen, hvor klubben står og mangler både til undervisning af 
eleverne, og ikke mindst kan disse både jo også dels bruges af de ældste sejlere i 
ungdomsafdelingen og dels anvendes til kapsejlads og eventarrangementer i klubben. 

Vi kan begynde at skimte den tid, hvor sommeren går på hæld, hvor vi igen skal have bådene på land, 
klubbens grej skal pakkes sammen, og hvor klubstanderen igen skal stryges, hvilket traditionen tro 
afsluttes med den årlige afriggerfest i klubhuset lørdag den 6. oktober. 

Bestyrelsen håber at se rigtig mange af klubbens såvel nye som tidligere medlemmer til en hyggelig 
aften med mad, fest og musik i klubhuset, når standeren stryges. 

Jeg vil ønske alle en forsat god eftersommer på vandet. 

Med sejlerhilsen 

Poul Erik Nielsen 
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