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Det blev ikke helt det sommervejr, vi havde 
håbet, men alligevel fortæller mange om skønne 
ferieoplevelser til søs. Nu er de fleste tilbage igen, 
og klubhuset danner ramme om hygge og fortæl-
linger om sommerens oplevelser. Forhåbentlig 
giver sensommervejret mulighed for at udnytte 
vores fine, nye terrasse og de nye borde/bænke 
noget mere.

Desværre måtte medlemmerne undvære juni-
nummeret af Søhesten, og jeg ved, at mange har 
savnet det. I stedet udkommer dette ”sensom-
mernummer”, der er redigeret af Rud og Susanne 
Barnewitz.

I bestyrelsen har vi meget fokus på at forbedre 
forholdene og passe godt på vores sejlere og 
vores dejlige klubhus. Borgmesteren nedsatte i 
foråret en gruppe, der skal arbejde med udvikling 
af Sletten Havn. 

Det er ingen hemmelighed, at der er meget diver-
gerende interesser repræsenteret i gruppen – selv 
om alle er enige om, at vi skal passe endog meget 
godt på det helt unikke miljø omkring vores havn. 

Ingen havneudvidelse
Foreløbig ser det desværre ud til at ligge meget 
tungt med at realisere bådeklubbens ønske om at 

udvide havnearealet lidt mod syd, så der bliver 
plads til joller og omklædningsfaciliteter, og så 
vi kan beskytte klubhuset bedre mod kommende 
storme. 

Kælderen under foreningshuset kan ikke bruges til 
hverken sejltørring eller badning i to år p.g.a. fugt, 
så vi er meget glade for, at Fredensborg Kommu-
ne har opstillet en badevogn ved foreningshuset. 
Jeg har selv afprøvet den – badet fungerer fint, så 
tak for det! Vi har også fået etableret en vandhane, 
så kajakkerne kan blive behørigt skyllet efter 
brug. Også tak for det!

45 aktive jollesejlere
Disse forbedringer til trods er vi stadig i den 
situation, at vi har den smukkeste havn på hele 
Øresundskysten, men stadig med ringe faciliteter 
for især vores jollesejlere. De mangler plads til at 
tørre sejl og permanente omklædningsfaciliteter. 

Alligevel kan vi glæde os over en flot aktivitet: 
Der er 45 aktive jollesejlere, og vi har delta-
gere fra Sletten i både NM, EM og VM. Det er 
der grund til at være endog MEGET stolte af. 
Samtidig er der startet et bemærkelsesværdigt 
samarbejde med sejlklubberne i Espergærde og 
Snekkersten om at fastholde de unge sejlere, der 
”vokser ud af” optimistjollerne. Det ser ud til at 

”Test af redningsveste”
Foto: Eva Hofman-BangFormanden har ordet



have fungeret rigtig godt hen over foråret, og de 
tre klubber skiftes til at lægge havn til arbejdet. 

I alt afholder Sletten Bådeklub 3 stævner om året: 
Knarrstævnet i juni, Sletten Cup for optimister 
i august og Metal Cup i oktober, og selv om det 
engang skulle lykkes at få udvidet havnen, er der 
ikke planer om flere stævner. Det har vi ganske 
enkelt ikke mandskab til.

Kvinde kend din båd
I Sletten ønsker vi at sejle godt, men også sikkert! 
Derfor er der i foråret afholdt to arrangementer 
om sikkerhed. ”Kvinde, kend din båd” satte fokus 
på, at mindst to i en besætning bør kunne sejle bå-
den sikkert ud og ind af havnen og håndtere båden 
i en mand-over-bord (MOB)-situation. Ved det 
seneste arrangement lige før sommerferien gen-
nemgik Johannes redningsvestens ”anatomi”, og 
fire friske skippere sprang i det kolde havnevand 
for at tjekke, om de selvoppustelige veste nu også 
holdt, hvad brugsanvisningen lovede. Det gjorde 
de heldigvis. 

Sikkerhedstilbud
Næste gang vi sætter fokus på sikkerheden, ser 
vi meget gerne, at flere møder op. Selv garvede 
sejlere (også formanden!) lærer noget, hver gang 
vi mødes om sikkerheden.  Endelig er der sørget 
for yderligere sikkerhed på havnen, idet bådeklub-
bens benzinskab på sydmolen er skiftet til et nyt, 
der overholder sikkerhedsbestemmelserne – tak til 
frivillig arbejdskraft!

Plads til hygge
Vi ser frem til en sensommer med gode sejlads-
oplevelser, men også med fine arrangementer i 
klubhuset. Aktivitetsudvalget har allerede afholdt 
en forrygende sommerfest, og flere aktiviteter er 
allerede i kalenderen

Kom og vær med og vis, at Sletten Bådeklub 
foruden at være et godt sted at spise er en dejlig 
ramme om kammeratskab, sejlglæde og masser af 
spændende aktiviteter.

Med sejlerhilsen 
Eva

KABYSSEN 
     

Frokost: kl. 12.00  - 15.30

Aftenmenu: kl. 18.00 – 20.00
                            

Søndagsbuffet: Kl. 12.30 – 15.30

Vi laver også mad ud af huset.

Selskaber: Konfirmation, 
barnedåb, bryllup, fødselsdage etc.

Ring og hør nærmere
Se iøvrigt ugens meny på hjemmesiden

Kabyssen 
tlf. 4919 1548  - 2726 8641

Sletten Havn 10  - 3050 Humlebæk

Fra standerhejsning til  standernedhaling
 søndag kl. 12 - 20  

mandag - lørdag  kl.12 - 21
efter 22/10 tirsdag - lørdag  kl.12 - 20

Køkkenet er lukket alle dage kl. 15.30-18

v/Jacob Stougaard
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Metal Cup 2017
Tekst: Helle Schrader
Foto: Rud Kofoed

Siden 1979 er der hvert år den første lørdag i ok-
tober sejlet Metal Cup i Sletten. I år bliver ingen 
undtagelse: Kig ned på Sletten Havn lørdag, den 
7. oktober 2017 og se de store sejlbåde stævne ud 
på kapsejlads.

Det var brødrene og bådebyggerne Poul og Svend 
Øland fra Faaborg, der arrangerede den første 
Metal Cup. Dengang hed det Steel Cup, men 
siden er navnet ændret til Metal Cup, så både af 
aluminium og beton også kan  deltage. 

Brødrene deltager forsat med stor entusiasme. 
Poul har bygget en ny, flot aluminiumsbåd Rikke, 
der som regel er med i førerfeltet.

Deltagerbådene er meget forskellige i vægt, lige 
fra de gamle jernbåde til de lette nye aluminiums-
både. Derfor kan det være meget vanskeligt at 
udregne handicap i forhold til starttider. Det har 
der i flere år været meget røre og diskussion om. 
Når der naturligt må indgå et delvist skøn, kan 
det selvsagt være meget vanskeligt at udregne 
helt præcist, hvad der er retfærdigt, men det er 
lykkedes imponerende godt sammenlignet med 
andre kapsejladser, hvor lignende skævheder har 
indgået. 

Den navnkundige ’Whitebread Round The World 
Race’-sejler Jesper Norsk har stået bag den svære 
udregning i langt de fleste år. Siden Jesper flyttede 
med sin arbejdsplads til Kina er bådenes parame-
tre mailet til Kina for at blive analyseret. 

På dagen for Metal Cup foregår den endelige kali-
brering af kapsejladsbanen via Skype-forbindelse 
for at alle mål- og vejrmæssige aspekter kan indgå 
i at skabe de mest optimale forhold for afviklin-
gen af kapsejladsen med metal-mastodonterne.

Der kæmpes ikke kun om, hvem der bliver sejlad-
sens nummer 1. Der indgår også andre krævende 
opgaver – ofte af den kreative slags. Det kan være 
at skrive og synge en sang. Et andet kendt eksem-
pel er den opgave Sletten Bådeklubs metal-sejler 
Per Brinck-Lund løste og vandt på for mange år 
siden: Tegn en Metal Cup-stander! Det gjorde Per 
så godt, at det fortsat er hans Metal Cup-stander, 
der vajer over den markante kapsejlads. Det gør 
den også igen den 7. oktober og kan i øvrigt be-
skues i Sletten Bådeklubs klubhus.

Metalbådene er af en støbning, der kræver mange 
gaster. Det gør, at klubhuset også er smækfyldt 
om aftenen til middagen efter sejladsen. Metal-
sejlerne er generelt eventyrlystne og humørfyldte 
sjæle, der forstår at byde ind til alles bedste, så 
kedeligt har det aldrig været. 

Mange af de deltagende både er trofaste gen-
gangere, men næsten hvert år får jeg en tilbage-
melding fra en eller flere af bådene om, at de 
”desværre” må melde afbud, da de er på lange og 
eksotiske sejladser rundt om i verden.

Men kig ned i Sletten Havn den 7. oktober og nyd 
synet af metal-mastodonterne. Sidste år dukkede 
den første metal-båd med ren kvindebesætning 
op. Jernmændene tog overraskede imod udfor-
dringen. Om jernkvinderne mente det så alvorligt, 
at de vil gentage succesen, vil vise sig til oktober.

  

Brdr. Øland 
på båden Rikke
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Knarr-succes i Sletten
Tekst: Johannes Kildeby

Sletten Bådeklub var vært for Dansk Knarr Klubs 48. 
stævne i weekenden den 10. og 11. juni.
Det var et kvalifikationsstævne, hvor 22 både havde 
tilmeldt sig og talte det meste at eliten blandt Knarr
sejlerne.   
Lørdag kl. 11 gik den første start, eller rettere: Den 
skulle have gået, men næsten alle bådene tyvstartede.
Baneleder Michael Christiansen, SB, satte Flag I, 
der betyder, at alle både, der tyvstarter, ikke blot skal 
tilbage og runde startlinjen, men også runde et af 
startmærkerne. Hvis du f.eks. starter midt på startlinjen 
og tyvstarter, så skal du helt ud til et af startmærkerne 
og runde det. 
Men Flag I hjalp ikke. Næsten alle tyvstartede igen. Så 
satte Michael det sorte flag: At forstå:

 ”Alle, der tyvstarter, bliver diskvalificeret”. 
Det hjalp. - Med tre gode sejladser lørdag og 
to om søndagen blev stævnet en stor succes 
med følgende placeringer:
1.Lars Gottfredsen, Rungsted Sejlklub
2. Kim Bruhn-Petersen, SKS
3. Henrik Søderlund, KDY
4. Johan Prior Knock, Hellerup Sejlklub
5. Troels Bjerg, KDY. 

Sejlerne var glade for præmierne indkøbt på 
Louisiana museet.  -  Næste års stævne, 
nr. 49, er planlagt til den 16.-17. juni 2018.  

Sletten Havn  •  DK 3050 Humlebæk
Tel. 49 19 36 66  •  Fax. 49 19 06 99 • www.sletten-boats.dk - sb@sletten-boats.dk

SLETTEN BÅDEVÆRFT

Vedligeholdelse og service af din båd - Salg af udstyr.
Nyt teakdæk - Alt i reparationer i træ, epoxy og glasfiber.

Sprøjtemaling af fribord mv. - Motor og riggerarbejde
Alle former for forsikringsskader 

Knarr-stævnet sejles efter særskilte sejladsbestem-      
melser, udformet af Dansk Knarr Klub og den ar-   
rangerende sejlklub.
Det er vores mål at stævnet lever op  til de krav, 
Knarr Klubben har beskrevet i ’Anbefalinger for 
kapsejladsarrangører’, både hvad gælder de rent 
sejladsmæssige, men også, at der bliver lagt vægt 
på det sociale liv på land herunder, at der bliver 
serveret moleøl efter sejladsen lørdag.
Søndag er der frokostbuffet efter sejladserne.

Faktaboks
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Med Bente og Johannes Kildeby på sommertur gennem 
Götakanalen

I år skulle der rigtig sejles langt. Sidste år var vi 
kun på Christiansø og rundt i de danske farvande. 
Vi skulle sejle flere nætter igennem og komme 
hurtigt til Stockholm og på tilbageturen igennem 
Götakanalen til Göteborg og derfra hjem. 
Det var planen.
Afsted allerede fredag efter arbejde. Båden var 
pakket torsdag, så det var bare at slippe fortøjnin-
ger og sætte skiltet på grøn. Den første natsejlads 
blev aflyst p.g.a. vejret, så det blev til Magrethe-
holmen, Lynetten. Lørdag tidligt op og afsted 
allerede kl. 5, igennem Falsterbokanalen og frem 
til Kåseberga. Fin sejlads, men stadig ikke vejr til 
natsejlads over Hanøbugten. Søndag videre mod 
Hanø, men da vi nåede Simrishamn blæste det så 
meget, at vi sejlede i havn, selvom det stadig kun 
var formiddag. Mandag var vi indeblæst, selvom 
vindretningen var fin for den videre tur. Tirsdag 
afsted og ankomst til Karlskrona. Ikke den mest 
spændende havn, men distancemæssigt passede 
det godt. 

I havnen lå en 35 fods båd, der havde trodset 
vejret og var sejlet over Hanøbugten i det meget 
blæsende vejr. Sejleren havde bommet ufrivil-
ligt undervejs, med det resultat at hans bom var 
knækket. 
Onsdag videre østover til dejlige Kristianopel. 
Byen var historiemæssigt den nordligste danske 
bastion opført af Christian IV i 1600 mod sven-

skerne - med 6 meter høje bymure. I 1611 kom 
der 1500 ryttere med kronprins Gustav Adolf i 
spidsen og indtog byen. De efterlod kun præsten 
i live, så han kunne fortælle, hvad der var sket. 
Barsk historie.
Forbi Kalmar torsdag til Sandvig på Øland. Et 
hyggeligt sted, som vi husker fra tidligere, men i 
betydeligt varmere vejr end i år.

Nu var 1. uge næsten allerede gået, og vi var slet 
ikke nået så langt som planlagt. Rådslagning 
blandt besætningens fire medlemmer endte med, 
at det så ikke blev denne sommer, at vi nåede 
Stockholm, men at vi så ville bruge mere tid i den 
dejlige østlige skærgård.
Skærgården anduves ved Krågelund og vi finder 
en herlig ankerplads. Fuldstændig stille lille vig 
med kun to både, og hvor der bades fra båden. 

En oplevelse på 753 sømil og 58 sluser
Tekst & foto: Bente & Johannes Kildeby
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Farleddene følges nøje i den indenskærs sejlads 
til Vestervig. Rundtur og shopping i byen inden 
vi sejler til endnu en hyggelig lille ankerplads, 
hvor det kun er os, der ligger. Videre med stop 
i Fyrodden, hvor vi provianterer brød og diesel 
inden turen ud til Harstena, som er et vidunder-
ligt øsamfund, der op til slutningen af 1940’erne 
levede af sælfangst. 

Harstena ligger godt uden for de sikre farled med 
afmærkninger men vi ankommer uden proble-
mer og får en plads midt i centrum, blandt de få 
træhuse. 

Nu er det blevet tirsdag i ferieuge 2, og vores 
venner skal afmønstre onsdag i Søderkøbing. Vi 
sejler derfor nordpå og efterfølgende vestpå for 
at komme ind til starten af Götakanalen. Vi har 
over nettet booket og betalt 7.400 SEK for at sejle 
igennem hele vejen frem til Göteborg. Ikke billigt, 
selvom der ikke skal betales havnepenge de fleste 
steder. 

Vennerne afmønstrede og slusearbejdet skulle nu 
udføres af Bente og mig. Ved hver sluse hopper 
Bente af i farten med 2 fortøjninger, en forfortøj-
ning der er fastgjort til båden og en løs fortøjning. 
Bente skulle så gå op ad en skrænt til det niveau, 
hvortil båden skulle sluses op. Heroppe fastgjorde 
Bente den løse fortøjning til agter fortøjning og 
kastede den ned til mig, der fastgjorde den stramt, 
samtidig med at Bente gik fremad med forfortøj-
ningen og fastholdt båden indtil forfortøjningen 
pegede 45 grader opad og fremad, og jeg kunne 
stramme fortøjningen op med spillet samtidig med 
opslusningen. 

 Således foregik ca. 
44 slusninger opad 
af de i alt 58 sluser 
i Götakanalen. Vi 
var godt trætte om 

aftenen, men det er også en flot og spændende 
oplevelse. 

Utrolig mange landskaber passeres. Marker, 
skove, byer og på alle de søer vi skal sejle over.
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Ud over sluserne er der et hav af fjernbetjente 
broer, der skal åbne for os. Er man uheldig, at der 
kommer en turbåd, der fylder det hele i slusen, ja 
så må man vente, til den er blevet sluset igennem. 

mærkninger, der ledte ind til slusen. Vi sejlede 
igennem portene og opdagede, at lige indenfor 
den sidste grønne sideafmærkning lå kaskelot-
ten Brunhilde fra Nibe, som vi kender så godt. 
Vi besluttede at lægge os udenpå og ”snyde” den 
sidste grønne afmærkning. Vi havde næsten ingen 
fart på, men alligevel lød det fælt da kølen ramte 
stenen. BANK. Vi stod oppe på stenen og kunne 
ikke komme af. Ved hjælp af en fender kastede vi 
spilerfaldet hen til Brunhilde, som krængede bå-
den og fik bragt os flot igen. RESPEKTER ALTID 
AFMÆRKNINGERNE I SKÆRGÅRDEN!  

Det var begyndt at være blæsende om dagen. 8-12 
m/s. Ikke noget der gav problemer, når vi sejlede 
på kanalerne, men når man ligger stille i sluserne, 
så går der ikke lang tid før vinden svinger stæv-
nen ud, hvis man ikke er hurtig, eller det kan være 
svært at sejle væk fra en slusekant, når vinden 
presser båden ind mod kajen.

Endelig nåede vi Sjøtorp, udsejlingen til Vänern. 
Det var meget blæsende fra vest, 12-14 m/s. Vi 
skulle ikke ud på søen med dens krabbe bølger, 
så vi lå over resten af dagen. 

På et tidspunkt var der en turbåd, der ikke rigtig 
kunne komme ud af slusen. Den stod på grund. 
Kaptajnen bad alle passagerer om at gå længst 
frem i båden. Så kom den fri. 
Vi havde desværre brugt lidt for lang tid på østky-
sten, så vi havde lidt tidsnød. Vi havde håbet på at 
sejle ned til Vadstena kloster i Vättern, men nåede 
det ikke. Yderligere sejlede vi for motor over Vät-
tern, hvor vi egentlig kunne have sat sejlene. 

Da vi nåede den sidste sluse opad fra Søen Viken 
var vi i 91,8 meters højde. Der var tre ”porte”, 
som vi kalder dem med grønne og røde sideaf-
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Nu begyndte tiden at blive knap. Dagen efter 
var det fint vejr, og motoren kørte os hele vejen 
fra Sjøtorp til Vänersborg, 72 sømil. Vinden var 
imod hele vejen, men heldigvis mest under 5 m/s, 
så det var ok.

os med møje og besvær 
til Torekov i krab sø og 
modstrøm. I Torekov var 
der også havnefest og ret 
hyggeligt. 

Lørdag, vores sidste og 22. 

Dejlig fornemmelse, selvom der stadig var broer, 
herunder jernbanebroer, som man bliver nødt til at 
vente på går op. 

Næste morgen først 
til broen, der åbnede, 
og til den første sluse. 
Vi var nu nede i 44 
meters højde, men de 
store sluser ved Troll-
hättan kunne klare 
nedslusningen med i 
alt 6 sluser, til vi igen 
var i niveau 0. 

Fordelen ved at sejle mod uret rundt om Sverige 
er, at når man kommer til Göteborg, så er det ve-
stenvind, og man suser sydpå og hjem til Sletten.
 
Sådan var virkeligheden ikke i år. Vinden blæste 
8-12 fra sydøst og strømmen var 2 knob nord-
gående i Kattegat og 3 ved Kronborg. Det blev 
kryds til Glommen i regnvejr, men heldigvis var 
der havnefest med god musik. 
Næste dag kunne vi kun holde syd op med det 
resultat, at vi landede langt ude i Kattegat, hvor 
det blæste allermest den dag. Motor og forsejl fik 

sejlerdag. Fuld fart på til Kullen for sejl og videre 
sydpå. Vi landede ved Hornbæk og strømmen var 
fortsat voldsom. Motoren bragte os til Kronborg, 
og som afslutning fik vi en fin tur for sejl til Slet-
ten. Antal sømil: 753.
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Bo
lette

s Gæstebud

Bolettes Gæstebud
Bakkehuset

Gl. Strandvej 7 • 3050 Humlebæk
Tlf. 49 19 45 00 • www.bolettes-gaestebud
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Alt i nybygning og reparationer

HUMLEBÆK BÅDEVÆRFT APS
Gl. Humlebæk Havn • 3050 Humlebæk • Telefon 49 19 03 10 • Telefax: 49 19 32 04

Kajak
Tekst: Pernille Gøttler. Foto: Pia Hansen

Trods den kolde, regnfulde sommer har der været 
god aktivitet i Kajakklubben. Ni nye EPP 2*-roere 
er udklækket, og tre af de erfarne kajakmedlemmer, 
Claus Lunau, Mik Rasmussen og Christian Nielsen 
har været til første instruktør-kursus.

Så til næste år bliver vi mange, som kan undervise 
kommende medlemmer. Også i år har vi haft besøg 
af Lise Pingvin og hendes mand Aksel fra Gilleleje, 
som har lavet et hyggeligt weekend-kursus for dem, 
der vil lære at lave et grønlænderrul i kajakken.

Der er efterhånden så mange erfarne roere i klub-
ben, at der udbydes klubture til andre spændende 
områder af Danmark. Tidligt på året havde vi en 
hyggelig weekendtur på Susåen ved Næstved med 
telt og bålhygge. En tur til Sjællands Odde samt 
Møns Klint er der også blevet tid til. I skrivende 
stund er en tur til Roskilde Fjord under planlæg-
ning.

Der er kommet nyt legetøj til klubben i form af to 
oppustelige Paddleboards. De er dog ikke blevet 
brugt så meget denne sommer, da vi har en udfor-
dring med opbevaring af dem på havnen.

Omklædningsforholdene er nu blevet forbedret, 
da vi har fået en badevogn, som står ved vores 
kajakstativer. Det er fantastisk, at man kan få et 
varmt bad efter en kold tur på vandet.

En vandhane til at skylle kajakkerne med er også 
sat op, så nu er opgaven med at finde plads til 
opbevaring til sup, veste, skørt m.m. den sidste, 
før vi rigtig kan gå i gang med at give et ung-
domshold et go.

                                                    
*EPP 2-niveauet dækker grundlæggende fær-
digheder på fladt vand. Fokus er lagt på kontrol 
og manøvrering af kajakken. Der er fire EPP-
niveauer i havkajak-uddannelsen.
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Sejren er (næsten) vor…
Tekst & Foto: Rud Kofoed

Æresmedlemmet Rita Johnsson fik ideen: Lad os 
dog se EM-finalen sammen i stedet for hver for 
sig i ’de hjemlige bure’. 

Sammen med Per Brinck-Lund gik hun på ’bar-
rikaderne’. Aktivitetsudvalgets Susanne Barne-
witz mailede en il-besked ud til Bådeklubbens 
medlemmer og i løbet af nul-komma-nul var de 
telepatiske tråde aktiveret, forbindelsen ok og 
klubbens ’storskærm’ tændt søndag, den 6. august 
kl. 16 til EM-finalen i Kvindefodbold.

Trods det korte varsel myldrede lemmer, gæster 
og sultne frem og fyldte nærmest klubben, da det 
’historiske’ opgør mellem Holland og Danmark 
startede og skulle overbevise os om, at tiden al-
ligevel ikke var for kort til kvindefodbold. 

Det var den så alligevel: Efter at have banket 
selveste favoritten Tyskland 2-1 og vundet semifi-
naleopgøret mod Østrig 3-0 i en straffesparkskon-
kurrence efter 120 forudgående, målløse minutter, 
glimtede guldet inden for rækkevidde, men ’ach, 
du lieber…’. 

Det blev et ydmygende nederlag på 4-2 til de 
(nåja, dygtige) hollandske træskosparkere. Den 
var svær at sluge, og El-Hans blev ikke mange 
slurke gammel ved vores bord, før han forduftede 
til de hjemlige køkkengryder. Godt, storskærmen 
ikke var større, da det hele endte i hollandaise 
sauce og efterlod knuste, danske fodboldpiger 
som de sølvtabere, ingen gider interessere sig 
for…altså før dagen efter på rådhusene i Viborg 
og København, der lod som om det var guld.

Men midt i al den elendighed var der alligevel en 
sikker vinder: Bådklubmedlemmet Trine Gottlieb! 
Hun sad under hele kampen og fedtede med et 
hollandsk flag, mens vi så skævt til det. Men det 
var altså hverken medbragt til offentlig afbræn-
ding, eller spøg og skæmt, men tværtimod for at 
blive hævet med en vis stolthed: Trines mor var 
hollandsk og Trine selv snakker og skriver selv 
perfekt hollandsk. Hendes far var til gengæld 
fuldblodsdansker. Summa summarum: Det var 
en drømmekamp for den tvedelte sjæl. Trine var 
hundrede procent sikker på sejr - uanset resultatet!

Kavaleren Per Brinck-Lund udbragte et leve for 
Ritas initiativ. Det understregede, at det næppe er 
sidste gang, vi hører opfordringer til dyster andre 
steder end dem på søen. Stemningen tilskrev det.
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Sletten Havns kendteste Skipper fyldte både 60 og 
70 samme dag – i hvert fald i Helsingør Dagblad. 

Det illustrerer meget godt, at det aldrig er lige ud 
ad landevejen med ham. Til gengæld bliver det 
heller aldrig kedeligt. Han er så populær, at de 
færreste ved, hvad han hedder, men det er altså 
Peter Birch. Pyt, det gør hans søn Tarzan også, så 
en dag slår navnet nok igennem. 

I virkelighedens verden var det nu mest 60, Skip-
per fyldte. Samtidig rundede han 15 års bryllups-
dag med Henriette, så der var al mulig grund til at 
holde fest. Det gjorde han i to dage. Først med en 
kæmpe reception på dagen, tirsdag, den 8. august, 
i et telt, der fyldte hele hans have – og så igen 
samme sted lørdag, den 12. august for de nærme-
ste 80 familiemedlemmer og venner.

legendariske fregat-afbrændinger, der er gået hen 
og blevet et stykke markant kulturhistorie.

At Skipper så også accepterede nedrivning af 
Løgnens Tempel til fordel for truck-garage og 
andet nymodens grej, må vi se igennem fingre 
med, men det betyder, at det ikke længere er til 
at opdrive en ordentlig løgnehistorie på havnen! 
Alt, hvad der bliver sagt, er den pureste sandhed! 
Basta.

Det sidste år har Skipper været plaget af dårligt 
knæ, men på fødselsdagen skete miraklet: Ikke 
blot skinnede solen, men han smed ved gud også 
krykken og gik! Ikke nok med det. Tro det eller 
ej: Han dansede også efter fru Henriettes hånds-
pålæggelse - både med hende og børnebørnene. 
Ren fryd til Dirty Road-kvartettens rock’n’roll, 
der blev afløst af Humlebiernes ved lørdagens 
familiefest.

Den kørekortløse, men allestedsnærværende 
borgmester Thomas Lykke Pedersen kom sammen 
med sin byrådskollega Per Frost Henriksen, der i 
sin muntre hyldest kunne fortælle om, hvordan et 
to minutters møde med Skipper på havnen meget 
let kunne vare i otte timer. Og cyklede man ud, 
skulle man i hvert fald trække hjem – hvis man 
kunne! 

Også klubbens faste sprechstallmeister, Per 
Brinck-Lund havde svært ved at skjule sin ud-
bredte begejstring for havnens farverige Skipper. 
Så Per blev ung med de gamle, da han udstyrede 
sig med alverdens vokaler i vibrerende verber og 
kasket-rappede sit hyldestdigt til den fødselerende 
sømand, der nu er idømt landlov og straks har 
slået sig på jagt! 

Som en sletteboer indskød med et suk: -Puha, 
heldigvis er det mest i Sverige, han dyrker sin 
nye, skarpladte interesse…i Sletten bor vi jo også 
så tæt, så det…

Med masser af kys, kram og bægerklang må Skip-
per se det i øjnene: Det er nu, han skal tage hul på 
de glade 60’ere.
                                                                         rud   

De kendte stod i kø ved Pølsevogns-receptionen: 
Sletten Bådeklubs formand Eva Hofman-Bang 
lykønskede storsmilende med tak for godt sam-
arbejde med klubben, der jo er havnens største 
kunde. Skipper har i en menneskealder siddet som 
formand for Fonden for Sletten Havn. Nu er det 
Junior, der gør det, så forskellen er ens, siger han - 
og så er det rigtigt! 

Det er også Skipper, der står bag, når der skal være 
fest i havnen. Og her handler det altså ikke kun om 
en slingrevals ned ad Kolbøttevejen på vej hjem 
fra Sovseskuret, men især om de berømte Sankt 
Hans- og havnefester - og ikke mindst dem med de 

Skipper fyldte 60 med kys og kram og bægerklang
Tekst & Foto: Rud Kofoed
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HAVNEBETJENT 
TIL TJENESTE

I ti år var Mikkel Askman betjent og måtte slås 
mod autonome, men både har altid fyldt mest i 
hans tilværelse – også nu som værftsejer og hav-
nefoged i Sletten Havn

Tekst & Foto: Rud Kofoed

Mikkel Askmann, 49, er et af havnens kendte-
ste ansigter. Han er også en mand med mange 
kasketter: Ejer af Sletten Bådeværft, havnefoged, 
uddannet politibetjent, bådebygger og ikke mindst 
skipper af Savage Rose VII. 

Det var i 2007 Mikkel kom ind som partner 
sammen med Knarr-specialisten Ole Hiort, der 
i sin tid også stod for nybygningen af en af de 
største og mest vindende kapsejladsbåde ’Bukse-
snedkeren’. I dag bruges båden til teambuilding, 
firma- og kundearrangementer samt private sam-

menkomster og kan ses i Kalkbrænderihavnen i 
København.

Det var ’Buksesnedkeren’, der fascinerede Mik-
kel. I 1986 blev han uddannet på Molich-værftet 
i Hundested. Sidste år overtog han så Sletten Bå-
deværft som eneejer, da Ole Hiort gik på pension. 
Men på værftskontoret hænger stadig hans gamle 
politibetjent-kasket, men nu kun for sjov. 

-Jeg blev uddannet politibetjent i 1996. Jeg fik 
efter 10 år som bådebygger lyst til at prøve noget 
andet, mens jeg endnu var nogenlunde frisk. 
Hele mit liv var blevet både. Sammen med et par 
kammerater havde jeg bygget en båd for at sejle 
sydpå. Da jeg samtidig stod alene med min datter, 
søgte jeg ind på Politiskolen, kom ind og blev i 10 
år i politiet, fortæller Mikkel. 

Han blev bl.a. kriminalbetjent på Bellahøj, betjent 
i Gentofte og senest politianklager i to år i Hil-
lerød. Med den nye politireform spredte usikker-
heden sig, og ingen vidste rigtig, hvad der ville 
ske ud over, at man fornemmede en centralisering 
med en stor hovedstation i Helsingør.



15

-Jeg havde båd i Sletten og et godt venskab med 
værftets daværende ejere, Ole Hiort og Lars, der 
jo godt vidste, at jeg var udannet bådebygger og 
gav mig lov til at låne værkstedet. Da Lars så 
ville på efterløn, fik jeg muligheden for at vende 
tilbage som bådebygger, men kunne ikke rigtig 
finde ud af, om jeg skulle gøre det. Jeg havde jo 
min årlige, ganske vist dårlige løn i politiet, men 
til gengæld en god pension.

-Midt i overvejelserne blev jeg kaldt ind i til ryd-
ningen af ungdomshuset i København. Jeg havde 
netop taget fire fridage for at lægge nyt tag på 
mit lille hus i Espergærde, men der var ingen vej 
udenom. Jeg måtte ind og slås mod stadig mere 
skruppelløse autonome, der hensynsløst kastede 
med brosten. Det fik mig til at tænke: ’Det her gi-
der jeg altså ikke om 10 år. Hvorfor risikere livet 
ved at slås med idioter?

I 2007 var jeg tilbage som bådebygger i Slet-
ten. Sammen med mine bedste venner tilbage fra 
skoletiden - Anders og Michael - drømte jeg om 
at sejle jorden rundt. Vi havde ingen penge, men 
købte et tomt stålbådsskrog, Engholm 32, og fik 
den placeret i en lånt blikhal på Bakkegårdsvej, 
hvor vi fik fat i en høvlebæk og en båndsav og gik 
i gang med at bygge – fire dage ugentlig i to et 
halvt år.

KÆRLIGHEDEN VANDT
I august 1993 var ’jorden rundt’-drømmen kogt 
ned til, at vi skulle sejle til Caribien i 10 måne-
der. Vi tog forventningsfulde afsted. Jeg havde 
i mellemtiden fået en ny kæreste, som jeg var 
meget forelsket i. Hun ringede til mig undervejs 
og fortalte, at hun var blevet gravid. Det er ikke 
en besked, man overhører, så jeg blev selvfølgelig 
både glad, rørt og forvirret, men var ikke i tvivl, 
så jeg stod af i Portugal og tog hjem for at blive 
far.

-Det betød desværre, at jeg ikke nåede over Atlan-
ten med Anders og Michael. Men senere tog jeg et 
fly til Caribien og sejlede med dem der, inden jeg 
fløj tilbage igen.

Mikkels ældste, datteren Emilie, er nu 23. Senere 
blev han far til Otto, der nu er 15. Mikkel blev 
i 2013 gift med Pernille Askman Sletsøje og ud 
over børn og både er de til både hunde og heste. 
Mikkel er ’genbrugsmand’ om en hals og blev 

nærmest berømt for at skabe den idyl, han fik ud 
af et forfaldent mini-hus, han købte i Espergærde i 
2003. Men da parret blev gift og flyttede sammen 
med hver deres børn, var det nødvendigt at købe 
nyt, mere rummeligt hus, fortsat i Espergærde. 
Mikkel har sine rødder i Humlebæk, hvor hans 
forældre bor.

Da Mikkel, Anders Jessen (Watski-direktøren) og 
Michael Stenvang fik deres første båd, sad de og 
drak øl, da Savage Rose spillede i radioen. De tre 
’flipperfyre’ syntes, det var vildt og smukt, så de 
opkaldte spontant deres båd efter bandet. Nu er 
det Savage Rose VII, de sejler i.

-Man siger godt nok, at man ikke må omdøbe en 
båd, men vores kan altså ikke hedde andet end Sa-
vage Rose, fastslår Mikkel, der også er en ’gam-
mel’ musikalsk ’Led Zeppelin’-drømmer. Efter 
20 år blev hans gamle ungdomsorkester sidste år 
samlet til en ’mindekoncert’ på Bjerre Strand. Det 
har givet ham ny spillelyst, så…

Selv om bådebranchen har været under pres siden 
krisen, har Sletten Bådeværft rigeligt at lave.

-Det er klart, at når man kan rejse til Paris for 
348,- kr. i stedet for at tilbringe tre uger i regnvejr 
i en lille båd, så stiller det også nye krav om kom-
fort til bådene. Nu går mange i sort, hvis der ikke 
er køleskab og tørretumbler ombord. 

I 70’erne købte mange halvfabrikata og brugte 
årevis på at samle bådene. Nu er folk blevet 
meget mere magelige. Du kan købe færdigprodu-
cerede, udenlandske både til 7-800.000 på 35 fod 
og derover fra nye, så skal der selvfølgelig blive 
langt mellem nybygningerne hos os, hvor man 
måske snakker om at arbejde på en ny Knarr hele 
vinteren med en pris i million-størrelsen.
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EN PRESSET BRANCHE
- Branchen er presset, men her på Øresundskysten 
skal vi være glade. Mens store, velrenommerede 
svenske værfter har måtte lukke, fordi Polen eller 
andre kan producere billigere, så laver vi masser 
af reparationer og klargøring. Det er vores basis. 
Samtidig har vi et rigtig godt samarbejde med for-
sikringsselskaberne i forbindelse med grundstød-
ninger, sammenstød og mange andre reparationer. 
Også mange svenske kunder er kommet til, så vi 
har flere i kø i øjeblikket.

-Pudsigt nok ligger de to værfter i Sletten og 
Humlebæk så tæt på hinanden uden at give store 
problemer. Humlebæk Bådeværft har en anden 
kapacitet, end vi har, men vi er rigtig gode naboer, 
også hjulpet på vej af postvæsenet, fordi vi får 
hinandens pakker, så vi snakker meget foredra-
geligt sammen, siger Mikkel, der overvejer en 
lidt større kran, selv om den nuværende kan løfte 
95 pct. af bådene. Nu drømmer han om 15 tons i 
stedet for de nuværende 11,5.

AUTOMATEN GIVER FLERE PENGE
Siden automaten kom op, er der sket en fordob-
ling af de 45.000, vi plejede at kræve op om året. 
Vejret er afgørende for antallet af gæstebåde. 
Sidste år kom der 725. Det var 150 mindre end 
året før, hvor vejret var bedre. I Humlebæk har de 
omkring 1.000 gæster, bl.a. på grund af Louisiana. 

I stedet for autonome har du som havnefoged nu 
fået en automat at ’slås’ med i Sletten Havn.  Er 
det bedre end personlig betjening?

-Efterhånden er det almindeligt med automater 
i mange havne. Her hos os trængte der også til 
en opfriskning. Det krævede en fuldtidsstilling 
at billettere alle både morgen og aften, inklusive 

lørdag-søndag. Ved omlægningen kom havnefo-
geden på deltid. Det kan have den fordel, at mens 
der før i tiden kunne være en grund til at sejle 
tidligt for at slippe for strøm- og havnepenge, så 
er automaten der på fuldtid og mere et moralsk 
ansvar for den enkelte – og så kontrollerer vi 
løbende i stedet. Det er yderst sjældent, der bliver 
snydt i forhold til tidligere, siger Mikkel.

Mikkel tager sig af administrationen af Sletten 
Havns 115 pladser – og ventelisterne. 

-Vi har mange smalle pladser. Det kan være lidt 
problematisk i en tid, hvor bådene bliver bredere 
og bredere, siger Mikkel, der ofte løber ind i 
problemet med at få tilpasset bådstørrelser med 
bådepladserne.

-At være havnefoged er øretævernes holdeplads, 
men det tager vi med, siger Mikkel, der på trods 
af deltidsansættelsen er tilgængelig det meste af 
dagen.
-Det er praktisk for alle, siger Mikkel.
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Tekst: Niels Ole Sloth
80 optimimstjolle-, zoom-, 
FEVA- og 29er-sejlere fandt 
søndag, den 20. august 2017 
vej til Sletten Havn for at del-
tage i det traditionsrige Sletten 
Cup. 18 Sletten-sejlere gjorde 
det godt på de tre kapsejlads-
baner ud for havnen. Fronten toner sig op. Foto: Ingrid Marie Andersen 

Otte flittige sjæle brugte hele lørdagen på at gøre 
alt banemateriel klar til Sletten Cup. Normalt 
er fiskerne ret alene på havnen kl. 6, men her 
startede de første forberedelser søndag, hvor Peter 
mødte i Kabyssen for at gøre kaffe og rundstykker 
klar fra kl. 7 til de 37 frivillige hjælpere, der stod 
for afvikling af stævnet. Efter skippermøderne 
forlod alle Sletten havn – først dommerbåde og 
mærke-RIB for at lægge banerne, og til sidst 
sejlerne. 

Første start gik kl. 10, og der blev sejlet frem til 
kl. 16. Som altid, når vi afholder Sletten Cup, skal 
vejrguderne spille lidt med musklerne. Der var 
frisk vind fra morgenstunden, så de mindst erfarne 
sejlere, optimistjolle C, måtte vente en halv time 
på land, før de måtte sejle ud. Og dagens sidste 
sejlads kl. 15.30 fik besøg af en mørk og uhygge-
ligt udseende front med kraftig regn og vindstød 
på op til 20 m/sek. Da fronten kom forbi, var der 
heldigvis kun de erfarne optimister tilbage på 
vandet, så alle klarede det fint og kun få kæntrede 
i den kraftige blæst. 

Fra Sletten blev Esther Bojsen-Møller og Silje 
Cerup-Simonsen nr. 4 i 29er.
 
I FEVA blev Victoria Vestergaard og Emilie 
Hoffmann-Petersen nr. 5. 
I zoom blev Valdemar Bojsen-Møller nr. 7, og 
Emmelie Reed Rasmussen nr. 4 og Caroline Lu-
nøe Petersen nr. 3. 

I opti C blev Oliver Donatzky Pihl nr. 16, Simon 
Rothe Narp nr. 14, Alfred Holck nr. 13, Emil 
Clausen nr. 11, Storm Johannesen nr. 10, Magnus 
Johan Sloth nr. 8, Mads Boye Nielsen nr. 7. 
I opti-B blev Andreas Freytal Larsen nr. 11. 
I opti A blev Marcus de Leeuwe nr. 18, Florien 
Verbeek nr. 7, Carl Emil Sloth nr. 4 og Victor 
Melchior nr. 3. 

Så alt i alt en fantastisk dag i Sletten. Fra ung-
domsafdelingen en kæmpe tak til alle, som gav en 
hånd og sikrede et meget fint afviklet Sletten Cup 
2017. 

Præmieoverrækkelse opti A, Victor 3, Carl Emil 4 
og Florien 7. Foto: Niels Ole Sloth 

Start A-bane i 9 m/s Victor, Florien og Carl Emil
 Foto: Eva Hofman-Bang  

Sletten Cup 2017
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Caroline og Emmelie bidt af Zoom-VM 
Zoom VM 2017 i Råå, Sverige
Tekst: Lars Gandrup Petersen

De to sejlere, Caroline Lunøe Petersen og Em-
melie Reed repræsenterede Danmark ved Zoom8 
VM, 2017 i Råå i Sverige. Pigerne var afsted i 12 
dage. I dagene op til stævnet havde den danske 
klasseorganisation for Zoom8 arrangeret fælles 
træning for de danske sejlere, så sejlerne kunne 
vænne sig til de lokale forhold i den nordøstlige 
del af Øresund. 

Selve stævnet var en stor oplevelse for pigerne, 
og det blev afviklet under svære forhold, som stil-
lede store krav til sejlerne med meget springende 
vind. Nogle dage var der ingen vind, og andre 
dage var der meget stærk vind med op til 13 m/s 
fra vest og store bølger, hvilket naturligvis stillede 
store fysiske og tekniske krav til sejlerne.
 
Det var Carolines og Emmelies første interna-
tionale stævne. Der er meget, som skal læres, 
og konkurrencen var hård, så begge sejlere blev 
placeret i den nederste del af feltet, men det spil-
ler ingen rolle. Begge sejlere er kommet hjem en 
erfaring og oplevelse rigere, ikke mindst på det 
sociale felt. Efter træningen og kapsejladserne 
var der masser af tid til socialt samvær på tværs 
af klubber og nationer, nye venskaber er blevet 
skabt. 

En af de store oplevelser var indmarchen, hvor de 
danske sejlere sammen med de andre nationer gik 
gennem byen i Helsingborg. Det danske hold var 
klædt i rødt og hvidt, og hele holdet bar store og 
små danske flag. Alle de deltagende nationer var 
med til at skabe en fantastisk stemning. 
De to Sletten-sejlere er kommet hjem med en stor 
oplevelse og masser af inspiration og ideer til 
ting, der skal forbedres og trænes, og de ser begge 
frem til de kommende stævner i efteråret - og til 
flere internationale stævner fremover. 

Begge sejlere træner til daglig i et nyetableret 
træningsfælleskab, som Sletten har med Esper-
gærde og Snekkersten Sejlklub. Det er blevet 
etableret for at styrke og fremme et træningsmiljø 
for klubbernes teenagere efter, at de er stoppet i 
optimistjollen. Her skabes et træningsmiljø og en 

kritisk masse af sejlere for at fremme kvaliteten i 
træningen. Vi har nu en teenagegruppe på 20 sej-
lere fordelt på de tre klubber. Der trænes to gange 
om ugen og udover dette tager de også til stævner 
sammen, og har masser af socialt samvær efter og 
under træningen. 

Træningen foregår på skift i de enkelte klubber, 
typisk er man en måned i hver klub. 
Samarbejdet er en stor succes, hvilket kan ses ved, 
at klubben nu også får tilgang af medlemmer fra 
andre klubber, der søger dette træningsfællesskab. 

I skulle prøve at komme på havnen en aften og 
selv opleve den helt fantastiske stemning, der er i 
denne gruppe og i dette træningsfælleskab. 

Caroline og Emmelie under indmarchen.
Foto: Lars Gandrup Petersen
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Glad Silje: EM en fantastisk oplevelse 

Magnus Heegaard, Magnus Lundin Overbeck, 
Valdemar Hjernø Pedersen, Valdemar Bredtoft, 
Laura Kjær, Kathrine Isaksen Smith og jeg 
mødtes i Københavns Lufthavn mandag, den 26. 
juli for at tage til EM i Bulgarien. Vores træner 
Christian Rost og holdleder Olivie Nissen stod 
klar med store tasker og kufferter. 

Flyveturen tog ikke mere end 2,5 time. Vi fik os 
noget af et chok, da vi steg ud af flyveren. Der 
var virkelig varmt, og luften var meget fugtig. 
Men det var dejligt endelig at være fremme, efter 
at man havde gået og glædet sig til det i så lang 
tid. En minibus stod klar til at køre os til Hotel 
Bourgas. Kathrine, Laura og jeg skulle bo på et 
tomandsværelse, så der var lidt trangt. 

Dagen efter skulle vi pakke grej og joller 
ud. Vi brugte lang tid på det, fordi vi også 
skulle pakke schweizernes joller ud. Vi nå-
ede dog en lille tur på vandet, hvor vi fik lidt 
fornemmelse af, hvordan det var at sejle der.                                      

Bølgerne var anderledes, og vi skulle lige vænne 
os til, at vi engang imellem følte et dunk på svær-
det, fordi man stødte ind i en kæmpe vandmand. 
Dem var der nemlig mange af. 

Vi blev ramt af en voldsom byge, der var fyldt 
med meget kraftig regn, vind, torden og lyn, der 
gjorde, at vi var nødt til at tage ind igen efter ca. 
40 minutter.

Da vi så kom hjem til hotellet igen, fik vi aftens-
mad. Maden var egentlig ikke så anderledes end 
derhjemme. Der var både kylling, ris og pasta, 
men alligevel smagte det altså ikke så godt som 
hjemme. 

Alt i alt bød den første dag på en del anderledes 
ting, end vi var vant til hjemmefra: Maden, vejret, 
bølgerne, temperaturen med mere. Det næste par 
dage gik med træning og med at vænne sig til de 
nye vejrforhold, bølgerne og varmen på omkring 
35°. Dagen inden kapsejladsdagene begyndte, 
havde vi en hviledag på stranden, hvor vi spiste 
frokost på en pizzarestaurant. Og så begyndte det.

Optimist EM i Bulgarien 2017
Tekst: Silje Cerup-Simonsen 
Foto:  C. Heegaard & O.L. Nissen 
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Kapsejladsdagene

Jeg var lidt nervøs, men glædede mig samtidig 
virkelig meget til at sejle mod så mange andre 
nationer og se, hvilket niveau de var på. Jeg havde 
ikke noget mål, det besluttede jeg mig for allerede 
efter sidste udtagelsesstævne i Kerteminde. Jeg 
ville tage det som en oplevelse og bare have det 
sjovt, da det er mit sidste år i optimisten. Og jeg 
fik, hvad jeg gik efter. At være til EM med så 
skønne mennesker har været en sindssyg god 
oplevelse. Vi har haft det super sjovt, både på 
havnen, til vands, i poolen og på hotellet. 

Jeg endte på en samlet 48. plads i guldfeltet, hvil-
ket jeg er fint tilfreds med. Det var et meget hårdt 
felt, hvor det var svært at holde sin placering, 
eller sejle sig op til en bedre. Jeg fik lavet nogle 
rigtig gode starter, inklusiv et sort flag, som jeg 
er glad for, at jeg fik. Fremover vil jeg dog gerne 
blive bedre til det taktiske. Men jeg lærer meget 
af at lave fejl og tænke over, hvad jeg gjorde 
forkert og prøve at gøre det anderledes næste 
gang for at se, om det så virker. Hvis ikke, må jeg 
igen prøve på en ny måde. Til gengæld skal man 
selvfølgelig ikke lave så meget om på det, som 

fungerer fint i forvejen.- Hele turen har været 
helt fantastisk. Jeg lærte de andre sejlere bedre at 
kende – både dem fra Danmark og fra de andre 
lande, og jeg lærte en hel masse, som jeg kan 
bruge senere hen i andre bådtyper, eller i surfing, 
som jeg skal dyrke på Oure Efterskole, hvor jeg 
skal befinde mig hele det næste år.
                                                                       Silje
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Et NM man kan blive optimist af
Tre Sletten Sailing Team-sejlere var langt fra podiepladser, 
men havde en masse gode oplevelser i Pärnu i Estland
Tekst & foto: Niels Ole Sloth

Det netop afholdte NM for optimister foregik 
i år i Estland. Værtsskabet går på skift mellem 
Danmark, Sverige, Norge, Finland og Estland. 
Det danske hold bestod af 20 drenge og 14 piger, 
heraf en pige, Florien Verbeek og to drenge, Vic-
tor Melchior og Carl Emil Sloth fra Sletten, som 
via forårets tre udtagelsesstævner havde kvalifice-
ret sig til deltagelse. 

Der var afgang fra Sletten i to biler med kurs mod 
Stockholm. Lørdag eftermiddag kørte vi ombord 
på færgen, der på 16 timer krydsede Østersøen 
og ankom søndag middag i Tallin. Derfra et par 
timers bilkørsel mod syd til Pärnu, som må være 
Estlands svar på vores Hornbæk. 
Sejlklubben oversteg langt vores forventninger, 
en flot sejlklub med meget fine faciliteter. Guest-
house med 25 værelser, kæmpe båd- og sejlhaller, 
værksted, restaurant og flere stemningsfulde med-
lemslokaler til brug for spisning og hygge. Stort 
slæbested, masser af plads til jolleopbevaring og 
til camping rundt om sejlklubben. Et flot værts-
skab, som mange danske sejlklubber vanskeligt 
ville kunne matche. Overalt søde og imødekom-
mende mennesker, som alle talte godt engelsk, så 
vi aldrig mødte sprogvanskeligheder. 

Mandag og tirsdag var træningsdage. Tirsdag 
aften bød på en flot åbningsceremoni, hvor borg-
mesteren holdt tale, og deltagerlandende gik igen-
nem byen med nationalitetsflag og paradejakker. 
Alt badet i det flotteste solskin og sommervejr, så 
humøret hos de 34 danske sejlere var højt. 

De fire medrejsende danske trænere gjorde en flot 
indsats for sejlerne. Nordisk mester 2017 blev 
letten Martins Atilla. Bedste danske placering var 
en 8. plads til Sara Christensen fra Egå blandt de 
80 piger. Hos drengene var det en 14. plads til 
Nicklas Holt også fra Egå blandt de 101 drenge. 

For Sletten Sailing Team sejlerne blev de bedste 
resultater en 21. plads til Victor i guldfeltet og 
en 3. plads til Carl Emil i sølvfeltet. Hos pigerne 
sejlede Florien sig til en samlet 54. plads. 

I NM sejler piger og drenge opdelt modsat, hvad 
vi er vant til.  Alt i alt et flot afviklet mesterskab 
både på vand og på land. Efter en uge i Estland 
pakkede vi søndag sammen og kørte retur til Slet-
ten. 

Ilsted Tryk ApS Nivå Stationsvej 1, 2990 Nivå  
Tlf. 49 18 01 05 • post@ilsted.dk • www.ilsted.dk

Har du tanker om at skrive dine erindringer,
trykker vi for dig - fra 1 eksemplar og opefter.

Du kan levere færdigt materiale eller vi kan 
scanne fotos og hjælpe dig med at lave en færdig bog.

Ilsted Tryk
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Havkajak afdelingen
Selvom vinterkulden ligger 
over Danmark, er der stadig 
en håndfuld aktive roere som 
tager på vandet når vejret er til 
det. De er en fantastisk ople-
velse at mærke vinden bide i 

kinderne, og se den sneklædte kyst, de dage det 
var muligt. Et par sene eftermiddage har vi også 
været ud og ro i mørket, samt roet i morgenmør-
ket ind i solopgangen.

Med hjælp fra Fredensborg kommune, er 
vores kajak ”flåde” vokset med fem sprit nye 
klubkajakker. Så nu er der ingen undskyldnin-
ger for ikke at komme ned og 
være med. 
Vi starter nye kurser op i maj,     

   som vil blive slået op på både-     
   klubbens hjemmeside. 

Mens vi venter på foråret, er 
der arrangeret et foredrag for 
alle interesserede.       Pernille

“Varm kaffe er vigtigt når man er på solopgangstur i vinter-
månederne”

Slagter Bagger ApS  Ida Tesdorpsvej 8  3050  Humlebæk 
Tlf. 49 19 03 99  Info@slagterbagger.com  slagterbagger.com 

Åbningstider:
Mandag  9.00-18.00
Tirsdag   9.00-18.00
Onsdag   9.00-18.00
Torsdag   9.00-18.00
Fredag     9.00-18.00
Lørdag     9.00-14.00

En skøn uge med rigtigt sommervarme, desværre 
lidt for let vind til sejlerne, men skønt for de med-
rejsende familier, der alle nød den sommervarme, 

Carl Emil længst til 
venstre og Victor til 
højre sidder i vindstille 
på kapsejladsbanen i 
Østersøen og venter 
på vind....

som Pärnu bød på under vores ophold. En stor og 
varm tak til hele teamet i Pärnu Yacht Club, som 
var fantastiske værter for Opti NM 2017.
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GAMLE URE
repareres - hentes - bringes

Hilsen Fil-ur
Usserød Kongevej 37E 
2970 Hørsholm
Tlf. 45 76 00 19 - Mobil: 40 11 57 78
Åbent: Man-ons. kl. 11-15

VAGN & LARS JOHANSEN
Tømrer- og Snedkerfirmaet ApS

 Porthusvej 8A
 3490 Kvistgård
 Telefon: 49 17 71 41
 Telefax:  49 17 71 31

Lars Johansen  mobil:  20 26 03 36
Vagn Johansen  mobil:  40 21 74 69
Karsten Meldgaard  mobil:  20 44 05 67
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Stedet hvor du fi nder...

 

... professionel vejledning &

 betjening af sejlere

...stort udvalg

i bådudstyr og

sejlertøj

Nordhavnsvej 9   3000 Helsingør
Tlf. 49 20 00 44

www.kronborgmarine.dk

www.kronborg-baadudstyr.dk

Aktivitetsudvalgets
 efterårsprogram

    Janne Miller   Karsten Frese           Anett Hald            Bente Skovgård          Susanne Barnewitz

Efterårssæsonen starter med ÅLEFESTIVAL 
med stegt ål fra mandag, den 2. oktober til 
torsdag, den 5. oktober. 
Tilmelding i Kabyssen senest 2 dage før.
Pris: Dagspris. 

ANDESPILLET bliver i år afholdt 
onsdag, den 8. november kl. 20.00 under ledelse 
af Erik Otto. 

Der vil være 10 løbende spil om ænder og flæske-
stege, hvor der spilles på rækker og hele plader. 
Dertil kommer sidegevinster og ekstra spil om 
skinker, rødvine og andre præmier, der er sponse-
ret af lokale butikker og venlige udenbys firmaer. 
Andespillet bliver i år kun afholdt denne ene 
gang.

Vi gentager sidste års succes med en 
VILDTAFTEN.  
Det sker torsdag, den 16. november kl. 18.00. 
Jacob vil kreere en fantastisk lækker vildt-middag 
med alt, hvad der hører sig til. 
Tilmelding i Kabyssen senest 2 dage før. 
Pris: Dagspris.

Tirsdag, den 12. december kl. 18.00:  
JULESTUE FOR VOKSNE, 
med lækker mad og høj julehygge 

Aktivitetsudvalget og Kabyssen ønsker
hermed et muntert gensyn til et hyggeligt efterår
i Sletten Bådeklub
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Formand + Seniorudvalg
Eva Hofman-Bang
eva.hofman.bang@gmail.com
Mobil:  2082 9601
  
Kasserer + Webmaster:
Erik Møller-Madsen
emm@canon.dk
Mobil:  2164 5214

Bestyrelsesmedlemmer:
Kabysudvalg + Materiel land
Per Holmgaard
per.holmgaard@lexmark.dk
Mobil:  2338 8823
  
Kajakudvalg
Pernille Gøttler
pernillegottler@gmail.com
Mobil:  5073 0500

Materiel vand
Thomas De Leeuw
auto@hannadeleeuw.dk
Mobil:  3079 7833
  
Suppleanter:
Teknisk Udvalg
Peter Krarup
npk@krarups-snedkeri.dk
Mobil:  2088 3218
  
Lars Gandrup Petersen
lgp@clipper-group.com
Mobil:  4085 8182
  
Sekretær:
Susanne Barnewitz Christrup
susannebarnewitz@yahoo.dk
Mobil:  3013 7485
 
Aktivitetsudvalg:
Karsten Frese
frese@mbuna.dk
Mobil:  2015 0427

Kabysudvalg:
Per Holmgaard
(se bestyrelsen)

Sejladsudvalg:
Johannes Kildeby
jok@alectia.com
Mobil:  2010 4304
 

Onsdagssejladser
Gorm Arildsen
Ga@koda.dk
Mobil:  2016 6745

Ungdomsudvalg:
Linda Cerup-Simonsen
linda.cerup.simonsen@gmail.com
Mobil:  2830 4742
 
Niels Ole Sloth
niels@assurancepartner.dk
Mobil:  2811 2031
 
Teknisk udvalg:
Peter Krarup
(se bestyrelsen)

Kabyssen:
Jacob Stougaard
stougaardjacob@hotmail.com
Mobil:  2726 8641
 
Klubmåler:
Per Henriks
perhenriks@gmail.com
Mobil: 26 16 09 90

Klubblad:
Redaktion og annoncer
Susanne Barnewitz Christrup
(se sekretær)
 
Presse
Rud Kofoed
rud.kofoed@orange.fr
Mobil:   2123 0000
 
Bankforbindelse:
Handelsbanken i Fredensborg
Klubtøj - indbetaling: reg.nr.: 6301 kontonr.: 
1323 946
Klubbens hjemmeside
www.slettenbaadeklub.dk

Sletten Havn
Havnefoged Mikkel Askman
Mobil: 2872 8019

Bestyrelse og udvalg
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 Næste nr. af Søhesten
  

 Søhesten nr. 77 udsendes december 2017 
 
 Artikler og fotos sendes til redaktionen frem 
      til den 1. november 2017 
      E-mail: susannebarnewitz@yahoo.dk
 
      Redaktion: 

      Rud Kofoed og Susanne Barnewitz.

      Oplagstal: 800   

Tryk: Ilsted tryk 49180105

Aktivitetskalender 2017

September
06. Onsdagssejlads
10. ”Onsdagssejlads” kl. 10-12.30
12. Bestyrelsesmøde kl. 19.30
13. Onsdagssejlads

Oktober
02-05.    Stegt ål mandag – torsdag fra kl. 18.00
07. Metalcup 2017 kl. 10.00
11. Bestyrelsesmøde kl. 19.30
21. Standernedhaling kl. 12.00

November
08. Andespil kl. 20.00
15. Bestyrelsesmøde kl. 19.30
16. Vildtaften  kl. 18.00

December
12. Julehygge for voksne 18.00
13. Bestyrelsesmøde kl. 19.30
31. Nytårskur kl. 12.00

Ungdomssejlerne - træningsdatoer
Der henvises til kalenderen på
Bådeklubbens hjemmeside

Optimist stævner
25-27.08    Opti A-B rangliste E1, Skive

09-10.09    Opti A-B rangliste E2, DM
    Skovshoved

22-24.09    Opti C-B-A rangliste E3
    Harboe Cup Skælskør

30.09-    Opti A Hold DM, 
01.10    Peblingesøen

20-22.10     Opti A Herbst Pokal Sverin,
     Tyskland

På forsiden ser vi de 11 helt nystartede optimistjol-
lesejlere, som startede på at lære optimistjollesej-
lads hos Erik & Louis hver mandag 
kl. 17-19. Det her hold kalder vi for Opti C-ny. De 
lærer lynhurtigt, så fremskridt i sejlkundskaber ses 
fra uge til uge. 
Sidste år nystartede 12 optimistjollesejlere, som 
alle er fortsat i år, og det hold kalder vi Opti C, og 
de træner mandag og onsdag hos Stephanie og 
Victor. - Foto: Janne Miller 
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Afsender:
Sletten Bådeklub
Sletten Havn 10
3050 Humlebæk

Løgstrup, Larsen, Vernsted & Bloch ApS
Ejendomsmæglere, MDE · Strandvejen 354, 3060 Espergærde · Tlf. 4913 0100 · espergaerde@danbolig.dk · www.danbolig.dk

Løgstrup, Larsen, Vernsted & Bloch ApS · Tlf. 4913 0100 · espergaerde@danbolig.dk
Løgstrup, Larsen, Vernsted & Bloch ApS · Tlf. 4576 1400 · hoersholm@danbolig.dk

Få vind i sejlene hos danbolig
Lad os vurdere din bolig helt gratis

 Derfor skal du vælge danbolig!

Vores 2 butikker dækker hele kyststrækningen fra Hørsholm til Helsingør.
Vi er seriøse og top-engagerende ejendomsmæglere, der har fingeren på pulsen.

Vi sælger hver 3. bolig i byen, og har et stort lokalkendskab.

 

Thomas Bloch. Indehaver, ejendomsmægler, MDE, HD


