
I sejlerskolen er der ikke sket meget nyt siden sidste nyhedsbrev. Sommerferien er slut, instruktører 
og elever er i fuld gang med sejladserne i et lidt køligere vejr, end det ellers har været, hvilket er ret 
behageligt. 

En udfordring er de mange elever og en skolebåd, der kun kan sejle 6 aftener om ugen. Eleverne 
kommer dog heldigvis, som tidligere nævnt, i sejlerskole via private både, men disse er ikke så gode 
at bruge i prøvesituationen grundet størrelse, højt fribord m.v. Mand-over-bord øvelsen er meget 
lettere, når man med en hånd kan nå vandoverfladen og tage ”bjerge-mærsen”. Er fribordet højt, skal 
man bruge en sprællevende person, som selv kan binde faldet/ophalerrebet i redningsvesten for at 
blive reddet op igen. – Når man sejler er dette tema ret vigtigt at have overvejet: Hvad/hvordan gør 
man lige selv, hvis uheldet er ude? – Øv det! 

Anden weekend i september er der ”Sejlerskole Cup” i Kerteminde i DS-regi. Vi deltager også i år, 
foreløbig er et hold tilmeldt, – håber på et hold mere! Vores tilmeldte er af ”det stærke køn”, for de 
uvidende betyder det et ”damehold” med kvindelig instruktør, hvilket jeg synes er god reklame for 
Bogense Sejlklub. Vi har en aftale med Kerteminde Sejlklub om at prøve en af deres H-både nogle 
gange inden stævnet. En H-båd sejler lidt anderledes end en Maxi 77. I klubbernes sejlerskoler rundt 
om i landet er H-båden udbredt. – Nu håber jeg, damerne tager turen til Kerteminde og får prøvet 
H-båden, så de vil være godt forberedt til stævnet! 

Søndag den 07.10 har vi afsluttende prøver i praktisk sejlads. Det er dagen efter afriggerfesten. Det 
har forhåbentlig ingen negativ betydning. Det kan kun være med positive vitaminer i kroppen, når vi 
sejler ud og viser censor, hvordan det skal klares til søs! 

Torsdag den 25.10 kl. 19.00 er der introduktionsaften til den kommende vinters teoretiske 
duelighedskursus! – Har man efter den pragtfulde sommer fået lyst til at lære om navigation og 
sejlads, er man meget velkommen i Bogense Sejlklub denne aften. Forløbet omkring 
duelighedsbeviset m.v. bliver grundigt gennemgået. 

I øvrigt har flere af sejlerskole-eleverne købt både, som nu ligger i marinaen og fylder op. Det er ret 
interessant at høre om de forskellige bådhandler. En del har været i Sverige og købt 35 fods både 
grundet den billige svenske krone og dermed gode tilbud, nogle har solgt en mindre båd og købt en 
større, disse bådhandler foretaget under en måned. Der er dog lang vej, inden marinaen er fyldt op! – 
Den varme sommer har altså været dejlig! 

Fortsat god sensommer! 

 


