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FORMANDEN
har ordet
Tiden hvor det ene år rinder
ud og det nye år tager sin
begyndelse er ofte perioden,
hvor rigtigt mange mennesker træffer væsentlige forandringsbeslutninger.
For at komme videre i livet
er der en gang imellem behov for, at der bliver ”rørt
grundigt i gryden” om man
så kan sige. Om det så er
hensigtsmæssigt at store
beslutninger træffes på årets
sidste dag, kan man diskutere. Personligt er jeg uenig og
er af den overbevisning, at
beslutninger skal træffes og
føres ud i livet, når det føles
rigtigt og ikke fordi året rinder ud.
Så efter 9 år i BSS’ bestyrelse, dels som kasserer og i de
seneste år som formand, har
jeg valgt ikke at genopstille
til bestyrelsen her til den
kommende generalforsamling. Hvis jeg ser tilbage på
den forgangne tid, har der
været lagt ganske mange
timer og udført rigtigt meget
arbejde, som forhåbentlig
har været til glæde for BSS
medlemmerne, men som
desværre ofte konflikter med
det at have en erhvervskarriere, hvor arbejdsbyrde og
omfang ofte er ukendt.

Selvom meget af det udførte
arbejde i bestyrelsen måske
ikke er direkte synligt for de
fleste, så afspejles det ikke
desto mindre i de regnskabsmæssige resultater, som talmæssigt fortæller om udviklingen i ”forretningen BSS”.
Og generelt kan man sige, at
det gennem årene er lykkedes at holde udgifterne lavere end indtægterne, selvom
indtægtsgrundlaget over
tiden synes at smuldre.
En af mine målsætninger i
bestyrelsesarbejdet har været, at kontingentet skulle
holdes i ro, da det sammenlignet med vore naboklubber
har ligget i den højere ende.
Så selvom vi har indført
reducerede kontingenter for
visse grupper af unge og
ældre, er det sket uden at
opregulere kontingentet for
alle andre.
Og som regnskabet i dette
nummer af Lanternen viser,
er vi også en ganske solid
sejlklub med penge på kistebunden. Med omkring DKK
1 mio. i kontanter, svarende
til 2 års kontingent per medlem, er vi ganske godt rustet
til at manøvrere sikkert gennem krisen. Man kan sige, at
skuden BSS har fået fyldt

brændstoftankene op, så vi
nu ved hvor mange sømil vi
kan sejle. Men endnu udestår at finde ud af om vi skal
følge de sikre og kendte
waypoints, eller om vi skal
finde på en ny og spændende
rute, som kræver indlægning
af nye waypoints, som holder os fri af grundstødninger.
Og denne del af arbejdet vil
jeg overlade til en ny skipper. Og her vil jeg anbefale,
at I støtter op om Peter Bodins kandidatur, som ny formand for BSS. Trods sin
unge alder fejrede Peter sidste år 40 års jubilæum i
klubben. Så han er en ganske
erfaren ”skipper”, som vi
trygt kan overlade ansvaret
til, uanset om sejladsen gennemføres nat eller dag. I kan
læse mere om Peter på en af
de efterfølgende sider.
Og med disse ord vil jeg
ønske dig et rigtigt Godt
Nytår og en god generalforsamling tirsdag den 20.
marts 2012.
Rune Madsen
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Medlemsnyt

MEDLEMSNYT
Nye medlemmer
Bjørn Jeppesen
Anni Steffensen
Thomas Brauer
Michael Grouleff
Bjarne Spiegelberg
Dorthe Spiegelberg
Mogens Lauridsen

Jubilarer 2011
25 år: Jack Penther
Tom Andersen
Bent Burchart Christensen
40 år: Poul Erik Schmidt

Log ind på hjemmesiden
Få fuld adgang til alle informationer på
BSS hjemmeside.
Du skal blot gå ind på www.bss.dk og
under nyheder finder du linket.
Når du har sendt dine oplysninger får du
en mail med oplysning om adgangskode,
som du efterfølgende
selv kan ændre.

Godt nytår
Ønskes alle
Bss medlemmer

Udmeldte medlemmer
Ebbe Mortensen
Peter Klindt Petersen
Anette og Bo Jørgensen
Thomas Riviere Andersen
Jonas Flensbak
Jesper Sørensen
Dennis Malm
Frank & Susan Jørgensen
Erik Gersted
Kristian Johannesen
Mikhaell Lorenzen
Brian Thordal Nielsen
Lone Andersen
Leif & Marianne Jensen
Jakob Brix Zoega
Mette Andersen
Maria Olsen/Jonas Kollerup
Helle Egelund
Karina Nørgaard

Vi sagde i 2011 farvel til
Jan Wienike, G-broen
Elly Nielsen, H-broen
Flemming Maimann, N-broen
Steen Kongsbak, U-broen
Henning Thomsen, H-broen

Generalforsamling 2012
Lanternen nr. 1/2012
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Til medlemmerne af Brøndby Strands Sejlklub
Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling
i henhold til klubbens love.
Tirsdag den 20. marts 2012 kl. 19.00
på “ALBATROSSEN”

Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Valg af dirigent
Forhandlingsprotokollen
Beretning
Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse (vedlagt)
Forslag fra bestyrelse og medlemmer
Fastlæggelse af kontingent og indmeldelsesgebyr
for det kommende regnskabsår
7. Forelæggelse af budget til godkendelse (vedlagt)
8. Valg af bestyrelse, jfr. § 10
9. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
10. Eventuelt
Vi opforder medlemmerne til at møde talrigt frem således, at vi igen i år kan få en god
generalforsamling.
Bestyrelsen

Har du lyst til at komme i sejlklubbens bestyrelse og være med til at
præge klubben, så mød op til generalforsamlingen.
Du kan henvende dig til formanden for sejlklubben inden generalforsamlingen, eller du kan tilkendegive på selve generalforsamlingen, at
du ønsker at opstille.
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Regnskab

Balance
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Kandidater til BSS’ bestyrelse 2012
Jeg hedder Peter Bodin, er 51 år og har været medlem
af BSS i 40 år. Jeg er ingeniør og arbejder til dagligt
med sikkerhedsudstyr til fly.
Jeg er gift med Nina og vi har sammen 2 børn, som
også har været juniorer i BSS. I familien er vi aktive
ferie- og kapsejlere.
Som frivillig i BSS har jeg været instruktør i ungdomsafdelingen i 10 år og jeg har været klubleder for
BådNyt Sailors Cup i 2 år.
Det ville være mig en glæde at blive valgt til formand
for BSS, og hvis jeg bliver valgt, vil jeg arbejde for, at
BSS fortsat skal blive et naturligt samlingspunkt for
alle sejlere og deres familier.
Dan Pio Petersen, 50 år, været i havnen i næsten 10
år, har lært at sejle gennem sejlerskolen, er indkøber
af uddannelse, p.t. uden job, Holder meget af havnelivet og sejlerlivet og ønsker mere liv i Brøndby Havn

Jeg hedder Dorthe, jeg er 44 år. Jeg bor i
Hvidovre med min søn Kian på 10 år og
min hund og kat. Jeg har sammen med
min far, en sejlbåd som ligger her i havnen (Brøndby) ved R broen.
Jeg er vokset op med sejlermiljøet, men
har dog været væk en del år. Så derfor
nyder jeg nu i fulde drag at være
"tilbage".
Pt. er jeg i gang på sejlerskolen i havnen,
med navigation, og skal starte på den
praktiske del til marts, hvilket jeg glæder
mig rigtig meget til.
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Annonce
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Glimt fra 1.hjælpskursus den 21. januar 2012

Ny redaktør
Efter mange års stort arbejde har Birgit
valgt at stoppe som redaktør af Lanternen.
Som ny redaktør er det en stor udfordring af følge efter Birgit, og jeg har
glædet mig meget til at komme i gang.
Indlæg er velkomne, artikler, vittigheder, historier fra havnen - alt er velkomment og vil blive bragt, hvis der er
plads. Dog vil indlæg af stødende, religiøs eller politisk karakter blive sorteret
fra.

Betingelsen for at få
stemplet, er at du har betalt
kontingentet.

Inge Christophersen

Som mange nok vil have opdaget,
er Restaurant Albatrossen midlertidigt lukket, da restauratøren er fratrådt.
Bestyrelsen arbejder på at finde en
ny restauratør.

Medlemskort 2012
Medlemsnr.:
Navn:
Adresse:
Postnr.:

By:
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Havnens generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i S/I Brøndby Havn
Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i S/I Brøndby Havn
Onsdag d. 25. april 2012.
Generalforsamlingen starter kl. 19, og afholdes i Albatrossen.
Dagsorden iht. havnens vedtægter vil have følgende hovedpunkter:
1. Valg af dirigent og referent
2. Bestyrelsens beretning
3. Godkendelse af regnskab for S/I Brøndby Havn
a. Regnskab for 2011 til godkendelse.

4. Indkomne forslag, herunder fastsættelse af havnetakster
5. Godkendelse af budgetramme for det følgende regnskabsår for S/I Brøndby Havn
a. Havnens taksblad for 2013.

6. Valg af medlemmer til havnebestyrelsen
a. Næstformand
b. 2

og kasserer vælges i lige år
ordinære medlemmer vælges i lige år

7. Valg af suppleanter til havnebestyrelsen
a. 1 suppleant vælges i lige år
b. 1 suppleant plads er pt vakant, vælges for 1 år

8. Eventuelt
Vel mødt - Havnebestyrelsen
Deltagelse i havnens generalforsamling er betinget af, at den pågældende person ikke er i
restance til havnen.
På generalforsamlingen har hver bådpladslejer 1 stemme. Den enkelte bådpladslejer har kun
én stemme, uanset antallet af bådpladser han måtte leje.
Stemmeret kan udøves i henhold til fuldmagt. Ingen kan på egne vegne og i henhold til
fuldmagt afgive mere end 2 stemmer.
Opstillede kandidater skal være tilstede, eller have tilkendegivet sin opstilling ved skriftlig
fuldmagt.
Personer som driver erhverv på Brøndby Havn, eller som har deres hovedindtægt fra
arbejde på Brøndby Havn, er ikke valgbare til bestyrelsen

Kun gyldigt med BSS stempel

Sejlerskolen
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Så lykkedes det…..!
Brøndby Strands Sejlklubs Sejlerskole
er blevet certificeret!
Det betyder, at vi opfylder alle Dansk
Sejlunions krav til en god og sikker
sejlerskole. Som et led i certificeringen skal instruktørerne også opfylde
kravene til sikkerhed og førstehjælp.
Når dette læses, har alle instruktører
været på 1. hjælps kursus, og til efteråret efter endt sæson skal alle elever
også på 1. hjælps kursus, som et led i
deres uddannelse til gode og stabile
sejlere. Sikkerhed for alle er en væsentlig del af undervisningen.

båd, og 1. maj starter den nye praktiske sæson, der for nogles vedkommende slutter med en prøve først i
oktober, hvorefter de har deres duelighedsbevis.
I skrivende stund midt i januar har vi
plads til 2 øvede sejlere, 1 tirsdag og 1
onsdag. Men får vi flere instruktører,
er der plads til 6 nye elever, 2 mandag, 2 tirsdag og 2 torsdag.
Se på brochuren andetsteds i bladet,
og lad os høre fra dig!

Det betyder også, at vi igen mangler
Med sejlerhilsen og god sæson til alle.
instruktører. Vi har i år sagt farvel og
mange tak til flere mangeårige inAnna-Grethe Madsen
struktører, som har valgt at prioritere sejlerskoleleder
deres fritid anderledes. Er du en erfaren sejler, der vil medvirke til at lære
andre at sejle, er her muligheden. Du
behøver ikke at have undervisningserfaring. Det sørger vi for med eksterne
kurser i Dansk Sejlunion, sejlerskolens certificerede undervisningsmateriale her i klubben og erfarne instruktørers erfaringer.
Kom og vær med i fællesskabet. Det
er inspirerende, spændende og udviklende.
Vi starter som sædvanligt i marts med
en weekend med tovværkskursus og
læren om båden. I april skal de nye
elever lære at klargøre og søsætte en
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Sejlerskolen

Sejlerskolen

BSS’ Sejlerskoles nye
flotte brochure kan
fås ved henvendelse på
kontoret.

BSS Ungdom
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29er sejlere på DS Talenthold

BSS Ungdom 29er besætningerne Nicoline & Andreas og Filip & Mathias er
blevet optaget på Dansk Sejlunions
Talenthold 2012.
Optagelsen sker på baggrund af seriøst
arbejde, deres indstilling til sejlads og
kapsejladsresultaterne, som de har vist
gennem 2011 sæsonen.
I efterårsferien 2011 holdt Dansk Sejlunion træningslejr for ungdomslandshold
og talenthold på Oure Sport & Performance for ungdomsjoller. Træningslejren
spillede en væsentlig rolle for hvem der
ville blive optaget på ungdomlandshold
og talenthold. Filip & Mathias deltog i den
intense træningslejr, som var ledet af
kraftcenter trænere og olympiske kandidater. Foruden sejladsen havde træningslejren fokus på fysisk træning og fysiske
test.

Efterfølgende blev også Nicoline &
Andreas, der var forhindret i at deltage på
Oure, opfordret af Dansk Sejlunion til at
søge ind på talentholdet.
Optagelsen betyder, at sejlerne tilknyttes
Yachtklubben Furesøens 29er Talentcenter under Dansk Sejlunion, hvor de vil
modtage træning. Sejlerne har de seneste
år deltaget i 29er vintertræningen på Furesøen og er godt bekendt med forholdene.
De vil fortsat være sejlere i BSS og stille
til kapsejlads for BSS. Gennem Talentcentret vil de modtage ekstra træning og
få hjælp af Talentcenter trænere ved kapsejladser. De vil få tilbudt uddannelse
gennem Dansk Sejlunion, samt mulighed
for at følge Team Danmark tilpassede
ungdomsuddannelser.
Begge 29er besætninger har baggrund i
Feva jollen. Fevaen er blevet solgt med
støtte fra Dansk Sejlunion i 2007, 2009 og
2011. BSS Ungdom købte 2 Fevaer i 2007
og yderligere 2 i 2009.

BSS Ungdom
Side
20
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Nicoline & Andreas har siden 2007 sejlet
Feva i Sejlklubben Køge Bugt og vandt
Danmarksmesterskabet i 2010. Ved afslutningen af 2010 skiftede de til BSS
Ungdom for at sejle deres 29er.
Filip har ligeledes sejlet Feva siden 2007
i BSS Ungdom, primært sammen med
Julie. I 2010 vandt Filip & Julie med
hjælp fra Mathias den nationale TORM
rangliste i Feva, ligesom de var klart
hurtigste danske Feva ved VM 2010 i
Carnac.
Mathias har sejlet 29er i Vallensbæk
Sejlklub i nogle år, men stod ved udgangen af 2010 uden makker. Filip stod ligeledes uden 29er makker ved udgangen af
2010. Derfor indledte Filip og Mathias et
samarbejde i forbindelse med vintertræningen på Furesøen i vinteren 2010/11.
29er jollen er lillesøster til den Olympiske 49er jolle, som Danmark vandt OL
guld med i 2008. 29er’en er en meget
udfordrende båd, der kan sejle 10 knob
på kryds og 20 knob på skæring med
genakker. Det er en god båd at fortsætte i
efter at have sejlet Feva, idet begge er 2
mand-joller med storsejl, fok og genakker.
BSS Ungdom har ingen 29er joller, hvorfor besætningerne sejler i deres private
både.

Det er første gang sejlere fra BSS Ungdom optages på Dansk Sejlunions Talenthold, og det er et af resultaterne af
det seriøse og langsigtede ungdomsarbejde i BSS.

Både sælges
BSS sælger 2 stk. Ynglinge og en Dory
Begge Ynglinge er komplette. Dory jollen er
med 30 Hk påhængsmotor.

Mogens Hansen

BSS Ungdom
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2011 i BSS Ungdom
Aktiviteter
2011 har været endnu et år præget af et
meget højt aktivitetsniveau i BSS Ungdom, med over 100 dage med aktiviteter
hjemme i klubben, rundt om i Danmark
og i udlandet.
Kerneaktiviteterne består af breddeorienterede aktiviteter, hvor den ugentlige onsdagstræning er central. Der bliver sejlet i
Optimist, Tera, Feva, Zoom 8, Europa,
Laser og 29er joller. Denne træning er
støttet af teoriundervisning og kæntringsøvelse i starten af sæsonen samt kreds- og
klubmesterskab i slutningen af sæsonen.
Vi oplevede i august det højeste antal
unge sejlere i mange år, da 21 sejlere i 18
joller var på vandet – selvom 3 sejlere var
forhindret i at deltage. Vi er dermed tættere på vores kapacitet på 30 sejlere, end
vi har været de seneste år. Nye sejlere er
fortsat velkomne, og vi har mulighed for
at give dem gode oplevelser.
Den årlige sommerlejr i Stege, hvor sejlere fra hele Køge Bugt kredsen mødes i en
uge, sejler og sover i telt, er ligeledes en
af de vigtige aktiviteter. BSS Ungdom har
stor deltagelse i lejren af såvel sejlere som
instruktører.
De sejlere som har rutinen, lysten og det
personlige udstyr, der af hensyn til sikkerheden er nødvendigt, har mulighed for at
deltage i vintersejlads, så længe vandet
ikke er helt frosset til. Det kan være en
kold og udfordrende oplevelse, men det
giver også nogle særlige oplevelser og
god træning. Efter en lang og kold vinter
2010/11, savnede mange af vintersejlerne
at komme på vandet. Da temperaturerne
kom over frysepunktet blev der holdt godt
øje med istykkelsen ved slæbestedet. Den

første dag hvor det var praktisk muligt at
komme på vandet, blev der sejlet – selv
om det var en torsdag, hvor der ikke var
planlagt sejlads.
Internationalt deltog Filip & Mathias i
29er Eurocup i Frankrig, og 29er sejlerne
Nicoline, Andreas og Filip sejlede Firefly
ved de engelske skolemesterskaber i holdsejlads sammen med 3 andre sejlere fra
Køge Bugt kredsen.
For de sejlere som er interesseret i kapsejlads, er der ekstra teoriundervisning i løbet af vinteren, hvor sejlere fra hele Køge
Bugt kredsen er inviteret, samt kapsejladsorienteret træning en gang om ugen i
sommersæsonen.
Sejlere som har interessen og tilstrækkelig sejladserfaring, har mulighed for at
deltage i større eksterne kapsejladser. Det
er ikke en klubaktivitet, men sejlerne har
mulighed for at låne klubbens joller og
trailere efter aftale, således at de selv kan
arrangere deltagelsen. Ofte sker det i et
samarbejde mellem flere besætninger og
instruktører, som har mulighed for at støtte med følgebåd.

Side 22

Internationalt deltog Filip & Mathias i
29er Eurocup i Frankrig, og 29er sejlerne Nicoline, Andreas og Filip sejlede
Firefly ved de engelske skolemesterskaber i holdsejlads sammen med 3 andre
sejlere fra Køge Bugt kredsen.

Tendenser
BSS Ungdom har oplevet et meget lille
frafald i gruppen af sejlere som er over
14 år, og som f.eks. får travlt med skolen. Det er et område mange klubber,
ikke blot inden for sejlsport, har udfordringer med. Tidligere har vi også haft
et væsentligt frafald, men der er sket et
skift de senere år. Nogle væsentlige årsager til at sejlerne forbliver aktive, er et
godt kammeratskab mellem sejlerne, at
der laves tilbud som svarer til den enkelte sejlers behov, en del private både
og god forældre-opbakning.

BSS Ungdom

En anden positiv udfordring er at de
ældre sejlere bliver dygtige, og dermed
kræves der træning på et højere niveau
for at udvikle sejlerne. Trænerne i BSS
Ungdom har traditionelt været forældre,
som selv har sejlerbaggrund. Det skal
ses i forhold til nogle klubber, hvor man
har betalte trænere, som typisk rekrutteres blandt tidligere topsejlere.

For at imødekomme udfordringen med
de større sejlere har vi taget en række
initiativer. I 2009/10 udvidede vi aktiviteterne med vintertræning og tilføjede
kapsejladsorienteret teori med fokus på
regler, strategi og taktik. I 2010 tilføjede
vi en ekstra ugentlig træningsdag i sommersæsonen med kapsejladsorienteret
træning, hvor træningen er mere intens
og fokuseret, og hvor der stilles større
krav til sejlerne. Træningen tager udgangspunkt i sejlernes egne, erkendte
behov og undervisningsmateriale fra
Vi har fået store sejlere fra andre klubber, som kommer til BSS Ungdom for at Dansk Sejlunion og den engelske sejltage del i aktiviteterne, og vi har set sej- union RYA.
lere der har holdt en pause komme tilbaI Køge Bugt kredsen arbejder vi samge igen.
Det er en utrolig positiv udvikling. Den- men om at sikre gode tilbud til denne
gruppe sejlere, bl.a. ved at fokusere arne udvikling giver nogle strukturelle
bejdet på specifikke bådtyper. F.eks.
udfordringer for arbejdet i BSS Ungdom. Klubben har ret begrænsede tilbud fokuserer Sejlklubben Køge Bugt på
Hobbie 16 katamaraner og Laser-joller,
til sejlere som er for store til Tera og
Fevaer. Vi har 2 ældre Europa-joller og mens BSS Ungdom fokuserer på 29er
og Europa-joller. Generelt har vi et vælen ældre Laser-jolle, som bliver brugt
flittigt. Vi oplever derfor en stor tilvækst dig godt samarbejde mellem ungdomsafdelingerne i klubberne i Køge Bugt
af private joller. Det startede i 2009 og
kredsen. Det giver bedre tilbud til sejlertog fart sidst på sæsonen 2010, så der i
ne og inspiration til arbejdet hjemme i
dag er 1 Zoom 8, 1 Tera, 2 29er og 5
klubberne.
Europa joller.

BSS Ungdom

Vi er også meget opmærksomme på træningsmuligheder uden for BSS Ungdom,
bl.a. gennem relevante klasseorganisationer. De senere år har 29er’ne deltaget i
vintertræning på Furesøen, og Filip &
Mathias var i påsken på en uges træningslejr i Cavalaire i Frankrig med andre danske, norske, svenske og finske 29er besætninger. Freja, Louise og Neel deltog i
efterårsferien i Europa-jolle begynder
træningslejr i Sønderborg, mens Filip &
Mathias var på Dansk Sejlunions Landshold og Talenthold træningslejr i Oure.
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Hen over vinteren 2011/12 deltager Nicoline & Andreas og Filip & Mathias i vintertræning i 29er Talentcenter på Furesøen, mens Freja og Neel deltager i såvel
teori som sejlads i Skovshoved for Europa
joller.
En anden meget glædelig udvikling i
2011 er at der har været en god tilgang af
helt nye sejlere. Det er et område vi de
senere år har været svage på, men efter
sommerferien 2011 startede en god gruppe, og vi håber at denne udvikling vil fortsætte i 2012. Det er meget vigtigt for BSS
Ungdom at have sejlere i alle aldre.
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Kapsejlads resultater
Efter en række meget flotte resultater i
Feva og Tera klasserne i 2010, var det
forventet at 2011 ville være præget af
omstilling til nye bådtyper.
Der har været meget stor deltagelse af
BSS Ungdom sejlere på kapsejladsbanerne i 2011, og der blev lavet en række flotte resultater, hvor vi også så nye besætninger gøre sig gældende.

BSS Ungdom
Årets eneste internationale præmie gik til
Freja, da hun for andet år i træk sikrede en
ISAF VM Bronze i Tera Pro for piger og
blev eneste dansker på podiet. Louise blev
den næstbedste danske Tera Pro ved VM
– så det var et mere end godkendt resultat
for BSS Ungdom sejlerne.

Ved Harboe Cup, som er et af de store
danske stævner, vandt Filip & Mathias i
Malene & Sabine lavede flotte resultater i 29er klassen, mens Freja vandt i Tera Pro
Fevaen, hvor de sluttede på 3. pladsen på og dermed også sikrede det nationale
klassemesterskab.
den nationale TORM Grand Prix rangliste, ligesom de sikrede, at Køge Bugt
For de 2 29er besætninger Nicoline &
kredsmesterskabet gik til BSS Ungdom.
I alt gik halvdelen af kredsmesterskaberne Andreas og Filip & Mathias, var det et
vigtigt resultat at de kvalificerede sig til
til BSS Ungdom, idet Filip & Mathias
Dansk Sejlunions Talenthold 2012.
vandt i Hobbie 16, selvom de ikke sejler
den bådtype til hverdag og Freja vandt i
Man kan se en oversigt over samtlige kapEuropa-jollen. Med blot ét point for mesejladsresultater på BSS Ungdom hjemget var Caroline meget tæt på kredsmemesiden: http://ungdom.bss.dk
sterskabet i Zoom 8, men sluttede på 2.
pladsen.

BSS Ungdom
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Planer for 2012
Udvidelse af aktiviteter
2012 bliver atter et år med et højt aktivitetsniveau med over 100 dage med aktiviteter. I store træk kommer det til at bestå
af de samme elementer som 2011, med
træning om onsdagen, kapsejladstræning
om torsdagen og sommerlejr i Stege, forskellige former for teoriundervisning inden sæsonstart, samt vintersejlads.
Vi har undersøgt mulighederne for at
udvide tilbudet til sejlerne. Vi starter
således træningen onsdag og torsdag en
måned tidligere end vi plejer. Det er
primært for de sejlere, som har deltaget i
vintersejlads, for vandet er fortsat meget
koldt. Det er bl.a. gjort for at sikre at
sejlerne, som skal deltage i TORM Ungdoms Grandprix’erne er i god form til
første stævne i starten af maj. Ligeledes
fortsætter vi træningen onsdag og torsdag
en måned længere end vi plejer, ved at
starte en time tidligere i september, så
solen fortsat er på himlen mens vi sejler.

En del af arbejdet med at blive godkendt
som Ungdomsvenlig Sejklub bestod i at
udarbejde en strategiplan for perioden
2009-2011. Når vi ser tilbage på den, kan
vi se at de fleste mål er blevet nået – til
gavn for klubben og de unge sejlere.
Godkendelsen fra Dansk Sejlunion gælder
for 3 år ad gangen. Det betyder at vi i
samarbejde med udviklingskonsulent Jens
Peter Illum fra Dansk Sejlunion skal
gennemgå status i BSS Ungdom for at få
fornyet godkendelsen. Langt det meste
arbejde blev lavet i 2009, men der skal
udarbejdes en ny strategiplan som dækker
perioden 2012-2014. Et af fokusområderne bliver hvordan vi fortsat kan tilsikre
attraktive tilbud til den enkelte sejler,
således at de unge sejlere forbliver aktive
og med stolthed føler som sig som sejler i
Brøndby Strands Sejlklub.

Nationale stævner

Det forventes at en række sejlere fra BSS
I 2012 er det BSS Ungdom, som skal
Ungdom vil deltage i kapsejladser rundt
afholde Køge Bugt kredsmesterskabet den om i Danmark. De store stævner er Dansk
8.-9. september.
Sejlunions TORM Junior Grand Prix og
TORM Ungdom Grand Prix serier,
SailExtreme i Kerteminde, Harboe Cup i
Ungdomsvenlig klub
Skælskør samt DM. Derudover er der
Sæsonstart 2009 blev markeret med en
mere lokale stævner som VSK Grand Prix
stor indvielse af det nye BSS Ungdoms
og Kredsmesterskab, som er mere
hus, dåb af 2 nye Fevaer samt overrækkelse af diplom for at være godkendt som overkommelige at deltage i.
Ungdomsvenlig Sejlklub af Dansk
Sejlunion.
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BSS Ungdom

Internationale stævner
Som det ser ud på nuværende tidspunkt vil
der formodentlig være 29er sejlere fra
BSS Ungdom ved Eurocup i Frankrig i
påsken. EM for 29er bliver holdt i Sopot
ved Polens Østersø kyst, og umiddelbart
efter er der VM i Travemünde i Tyskland,
og der vil der BSS Ungdom sejlere formodentlig også deltage. Det vil give noget
god erfaring med store, internationale
stævner inden der i 2013 bliver holdt 29er
VM i Århus.
Mogens Hansen

SejlerBladet
fra Dansk Sejlunion
Udsendes gratis til alle
medlemmer.
Er du interesseret i at modtage dette?
Så henvend dig til Jette Lehrmann
Jensen. Her skal du udfylde en formular, hvor du accepterer at dine
adresseinformationer udleveres til
Dansk Sejlunion.

Havnefogeden
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Havnefogedens klumme
En ny sæson står
for døren
Jeg håber at I, ligesom jeg, ser frem til
Sæson 2012.
Der er kommet nye erhvervsfolk til havne. Må jeg ved denne lejlighed byde
dem alle velkommen.
Jeg vil begynde med Martin Hansen,
vores nye bådmægler. Havnebestyrelsen
og jeg håber hans forretning (Dansk
Sejl & Motor) må gå godt, i rigtig mange år.
Ny i havnen er også er Marinebizz som
ejers af Leif Jensen, som også ønskes
velkommen, med ønsket om en forhåbentlig lang succeshistorie i Havnen..
Leif er bådreparatør, og har overtaget
den store hal. Vi glæder os ligeledes til,
at han kommer i gang.
De er begge allerede godt i gang med
etablering mm. Gå f.eks. en tur og se
hvor flot området er blevet ved bådmægleren.
Vi må jo sige farvel til Havkattens ejere
igennem flere år: Helle og Torben. De
har valgt at takke af, og vi takker også
dem for den betydning de har haft, og
for det de har bidraget med i havnen.
Tak for det gode samarbejde, og I ønskes god vind - jeg lover at jeg nok skal
holde de nye ejere på mærkerne.
Havkattens nye ejere (som har haft båd
i havnen i mange år) Martin, Maiken &

Michael, nåede vi lige at hilse på, inden
der blev lukket for denne sæson. Det
bliver spændende, om de kan leve op til
den efterhånden velkendte kvalitet på
flæskestegssandwich. Held og lykke til
de nye ejere af Havkatten.
HUSK VINTERFORTØJNING
Det virker som om det er næsten uoverskueligt for rigtig mange at få fortøjningerne udført rigtigt!

Desværre har vi allerede flere gange i år
set effekten af ikke korrekte fortøjninger: Skader på egen båd, skader på havnens materiel – skader på andre både
osv. Alt sammen noget som den enkelte
pladslejer hæfter for.
Se reglerne på havens hjemmeside – de
er ikke så svære at overholde. Men bliver de ikke overholdt, risikerer du at din
kontrakt bliver opsagt!

Side 28

Sailors Cup

Sailors Cup 2011
Af Nina Bodin
Lørdag den 3. september var der for tredje
år i træk Sailors Cup i Brøndby Strands
Sejlklub, og stævnet må siges at være en
succes med en pæn tilslutning til både
selve kapsejladsen og til de tilhørende
arrangementer. Der var ca. 60 både til
start.
Det startede fredag aften med dejlig biksemad i Havkatten og dans og musik ved
Havnebanditterne til den lyse morgen.
Lørdag morgen kl. 7 var der morgenmad
på terrassen og skippermøde kl. 8, og vejret var godt med solskin. Kl. 10 gik første
start. En svensk båd lavede fejl i starten og
måtte udgå, men tog det med godt humør,
som ses på billedet..

Det var jo vældig interessant og i alle fald
mange gange bedre end sidste år med tåge
og regn. Kl. 17 var der ølsmagning for
stævnedeltagerne i klubhuset med stor
tilslutning, og specialøllene var interessan-

te at smage på!
Forud for dagen var der annonceret en
Mens bådene gik til start ud for havnens
fotokonkurrence, som alle kunne deltage i.
sydlige mole, stod interesserede publikum- De mange deltagerbilleder skulle indsenmer ved Havmågen og fulgte med via
des elekVHF-radio og ved brug af medbragte kik- tronisk og
kerter og fotografiapparater.
blev herefDH-bådene og flerskrogsbådene skulle
ter bedømt
sejle omkring 30 mil. Familie- og skolebå- af Brøndby
dene sejlede på en kortere bane efter søStrands
vejsreglerne. Det viste sig, at nogle af sej- Fotoklub.
lerne oplevede alt slags vejr undervejs!

Sailors Cup
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Sailors Cup 2011
Af Nina Bodin
er der en fin artikel om stævnet.
Det er frivillige personer i sejlklubben, der
står for den praktiske organisering af stævnet. Nogle af personerne har deltaget i
møder, planlægning og forberedelser i
løbet af året, og andre har mest eller kun
været med på selve dagen for stævnet. Vi
har også fået hjælp af personer fra andre
sejlklubber til dommeropgaverne m.v.
Vinderbillederne kan endnu ses på hjemmesiden.
Om aftenen var der sejlermiddag i klubhuset med en dejlig buffet. Herefter var der
præmieoverrækkelser og video fra sejladsen om dagen. Næste dag morgenmad i
klubhuset og afslutning af stævnet med
oprydning og samling for de frivillige
hjælpere. De sidste sejlere forlod havnen.
For os, der hører til i sejlklubben, var det
dejligt at se så meget liv og så mange friske og glade mennesker ved havnen. Det
var også spændende at møde de mange
deltagere, der bl.a. kom helt fra Nordsjælland, Sydsjælland og fra Sverige.
Alt i alt var det et vellykket arrangement.
Sailors Cup kommer igen i år lørdag den
1. september 2012 , så mød op og deltag.
Meld dig til enten DH-kapsejlads eller
familie- eller skolebådssejlads. Hvis du vil
være med på land, er du velkommen til at
melde dig som frivillig.
Sailors Cup er startet som et samarbejde
mellem BSS og BådNyt. I BådNyt nr. 452

Se hjemmesiden www.Sailorscup.dk
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Hvem er hvem

Bestyrelsens kontaktperson til
Havn:
Mogens Bruhn
36 75 46 01
Klubhus: Rune Madsen
40 85 13 05
Kommunikation:
Klaus Jul Jeppesen 22 26 15 24
Sejlerskolen
Klubleder: Anna-Grethe Madsen 21 48 99 28
Instruktører:
Benny Sørensen
Ejvind Allermann
Flemming Madsen
Lars Sørensen
Mads Buttenschøn
Nicholas Haamann
Niels Koldsø
Per Kobbernagel
Sten Quist
Torben Pedersen
Vagn Schultz

21 63 21 78
30 23 40 03
23 22 35 33
30 21 21 69
61 46 11 50
61 70 04 12
40 38 94 68
40 26 32 17
29 70 71 71
60 89 75 67
60 66 46 03

Bådsmænd: Ole Kielstrup
Regnar Hansen

24 91 42 05
28 88 02 84

65 år

Ungdom
Klubleder: Mogens Hansen

24 43 80 95

Instruktører:
Bjørn Kristensen
Kim Mortensen
Per Rønnei
Rikke Erch
Ulrik Petersen

22 74 44 83
23 73 72 13
20 99 88 30
24 24 09 00
23 25 23 25

Koordinator:

43 53 91 48

Peter Bodin

Aktiviteter
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AKTIVITETSKALENDER
FORÅR 2012
21. januar
20. marts
24. marts
25. marts
14. april
21. april
21. april
21. april
25. april
1. maj
5. maj

09.00 - 15.00
19.00
09.00
09.00
08.00 - 16.00
08.00 - 16.00
08.00 - 16.00
17.00
19.00
08.00 - 16.00

1. hjælps kursus
Generalforsamling BSS
Tovværk mv. Sejlerskolen
Tovværk mv. Sejlerskolen
Søsætning
Søsætning
Søsætning Sejlerskolen
Standerhejsning
Generalforsamling Brøndby Havn
Sæsonstart praktisk sejlads
Søsætning

Bådmotorer og tilbehør
NYT OG BRUGT
Ford Marine fra 50hK - Yanmar Marine fra 9hK. Også med S drev.
Enfield Z drev. Bowman manifolder - oliekølere og varmevekslere.
Marinegear: Borg-Warner - Hürth/ZF - PRM - Technodrive m.fl.
Søvandspumper - ophæng - dæmperplader - aksler - propeller flanger - koblinger m.m.
Nye og brugte reservedele til bl.a. Albin - Bedford - BMC - Bukh Ford - Leyland - Mercedes - Perkins - Yanmar - Volvo Penta.
Vi tager gerne din brugte motor i bytte.
Import, reparation, salg, service og reservedele.
RING OG FÅ ET GODT TILBUD!

Ledøje Diesel & Marineservice
Bent Norup Nielsen • Katrinelystvej 26 • 4180 Sorø
Tlf. 57 83 22 00 / 20 26 61 59
www.ledoejediesel.dk • bent@ledoejediesel.dk

Returadresse:
Brøndby Havnevej 20
2650 Hvidovre

Returneres ved varig adresseændring

Vores annoncører
og sponsorer ønskes
et godt år 2012!

