
I   sejlerskolen   har   vi,   som   mange   andre,   nydt   det   gode   sommervejr,   som   prægede   en  
stor   del   af   august.   Skolesejladserne   er   kommet   godt   i   gang   igen   i   den   gamle  
”Havfruen”   og   J-80’eren.   Der   øves   flittigt   i   bådhåndtering,   ”mand-over-bord”,  
havnemanøvre   og   sejltrim   mv.   Vi   ser   frem   til   den   endelige   duelighedsprøve   i   praktisk  
sejlads   lørdag   den   28.   september.   Alle   forventes   at   bestå   efter   grundige   øvetimer   på  
vandet.   Målet   er   nået:   Man   er   i   stand   til   at   håndtere   sin   båd   i   havnen   og   ude   på  
vandet   og   kender   reglerne!  
Den   14   september   deltager   to   hold   fra   klubben   i   Sejlerskole   Cup   i   Kerteminde,   en  
årlig   tilbagevendende   begivenhed,   som   vi   ser   frem   til.   Det   er   altid   interessant   at   se,  
hvad   de   andre   sejlerskoler   kan   præstere,   da   vi   arbejder   lidt   forskelligt.   En   stor   del   af  
landets   sejlerskoler   har   praktisk   sejlads   over   to   somre,   inden   de   går   til   prøve.   I  
Bogense   har   vi   kun   en   sommer   til   at   øve   i   fra   begyndelsen   af   maj   til   slutningen   af  
september.   Vi   ville   i   sejlerskolen   også   gerne   øve   over   to   somre,   men   kan   ikke   med  
kun   to   skolebåde,   og   samtidig   kræver   det   flere   instruktører.   –  
Det   helt   optimale   er:   Nyt   praktisk   sejladshold   starter   om   foråret   og   går   til   teoretisk  
duelighed   den   følgende   vinter   med   teoretisk   prøve   om   foråret,   de   samme   elever  
fortsætter   sejladsundervisningen   følgende   sommer   med   afsluttende   prøver   i  
september.   På   denne   måde   bliver   rutinerne   stærkere,   og   termerne   i   den   teoretiske  
undervisning   om   vinteren   bliver   meget   lettere   at   forstå   og   følge.  
Her   i   sommerens   løb   har   jeg   fået   temmelig   mange   henvendelser   om  
duelighedskurset   i   Bogense   sejlklub.   En   del   har   tilsyneladende   ikke   fundet   info   om  
kurset   på   klubbens   hjemmeside,   derfor   er   der   nu   sat   opslag   op   om   dette   i   klubben  
og   fremhævet   på   hjemmesiden.   Grundet   de   mange   henvendelser   undlader   vi  
yderligere   markedsføring   af   kurset   i   dags/ugepressen,   da   det   er   temmelig   dyrt.  
Den   24   oktober   kl.19.00   holder   Jens   Honoré   og   jeg   orienteringsaften   for   de   nye  
kursister,   som   ønsker   at   erhverve   sig   et   duelighedsbevis.   Vi   ser   frem   til   at   møde   nye  
potentielle   sejlere   og   klubmedlemmer,   samtidig   give   dem   en   god   oplevelse   i  
sejlklubben.  
God   sensommer   til   alle!  
Jørn   B.   U.  


