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Formanden har ordet ....
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Året der gik. 
Se venligst talen til standernedhalingen, side 12-13

Klubbens love: Formålsparagraffer.
Sletten Bådeklub har nogle love, som alle kan gå ind 
at hente på klubbens hjemmeside. I lovene er der fire 
formålsparagraffer. Nedenfor vil jeg gennemgå, om 
klubben, som den kører nu, lever op til disse formåls-
paragraffer.

-at fremme bådsportens kår i Fredensborg Kom-
mune?
Hvis vi tolker ”bådsportens kår” som muligheden for 
at komme ud at sejle, så er forholdene for seniorer, der 
ikke selv har båd, ikke så gode. Klubben har ingen sko-
lebåde, men kapsejlerne mangler ofte mandskab.
Nivå, som Sletten Bådeklub samarbejder med, har sko-
lebådene, og man er velkommen til at deltage i praktisk 
undervisning.
Ungdomssejlerne har derimod fantastiske muligheder 
med moderne materiel af joller og følgebåde af bedste 
kvalitet. Klubbens faciliteter med hensyn til omklæd-
nings - og opbevaringsforhold for materiel er derimod 
meget mangelfulde.

-at medvirke til medlemmernes dygtiggørelse i 
bådsportens teori og praksis - herunder uddannelse 
af juniorer?
Når det gælder dygtiggørelse af seniorer, så gør klubben 
ikke så meget. Et enkelt ”Mand over bord” kursus er det 
blevet til i 2016, men generelt er interessen ikke så stor 
blandt seniorerne. Igen henvises til Nivås sejlerskoler, 
hvor det er muligt at blive undervist til både dueligheds-
prøven og Y3.

Ungdommen derimod gør klubben fantastisk meget 
for. Professionelle trænere øver med klubbens lovende 
optimistsejlere flere gange om ugen og medvirker i de 
utallige stævner som ungdomssejlerne deltager i både i 
ind- og udland. En uddannelse og en aktivitet som klub-
ben er meget stolt over. 

Tilsvarende er der undervisning for klubbens kajakroere. 
Det er en ny afdeling, der er vokset meget de sidste år.

-at varetage medlemmernes interesser overfor ledel-
sen af Fonden Sletten Havn, andre myndigheder og 
organisationer
Fonden Sletten Havn og Sletten Bådeklub har et nært 
og godt samarbejde. Desværre er Havnen og Klubben 
ikke altid enige, fx med hensyn til den ønskede areal-
udvidelse. 
Øvrige myndigheder, såsom Fredensborg Kommune, 
har Sletten Bådeklub de allerbedste relationer til, og 
kommunen yder flot økonomisk støtte til klubbens ung-
domssejlere.

-at fremme sammenholdet mellem klubbens med-
lemmer.
Dagligt kommer der mange medlemmer i klubhuset, der 
er klubbens absolutte samlingspunkt.
Midt på dagen kommer nogle medlemmer dagligt. Om 
aftenen er der spisning for andre medlemmer i et ofte 
fyldt klubhus. Om onsdagen er klubhuset rammen for 
sejlere, der har deltaget i aftenmatchen. Når standeren 
skal op, ned eller det er nytår, så mødes rigtig mange af 
medlemmerne og råber HURRA for klubben.
Desværre er rammerne begrænsede, så nogle gange er 
der trangt i klubhuset. 

Som konklusion, er det min overbevisning, at Sletten 
Bådeklub lever op til klubbens loves formålsparagraffer.

2016 har været et flot år med mange gode sejleroplevel-
ser og store præstationer på kapsejladsbanerne. Lad os 
nyde vinterens aktiviteter i klubhuset, eller følge aften-
undervisningerne i Nivå.

Vi ses kl. 12.00 den 31.december til et glas rom.

Johannes Kildeby  

Året der gik.
Klubbens love: Formålsparagraffer.



Aktivitetskalender   2016 - 2017
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December 
14. Bestyrelsesmøde
31. Nytårskur kl. 12.00

Januar
7. Budgetmøde med udvalg og 
 efterfølgende Nytårskur for dem, 
 der har ydet en speciel indsats for  
 klubben i 2016.

14. Vildtaften kl. 18.00
  (se side 7)

18. Bestyrelsesmøde

29. Catwalkpræsentation af ny 
 klubkollektion kl. 16.00
 (se side 6-7)

Februar
8. Bestyrelsesmøde 
11. Vinterfest med 60’er -, 70’er - og lidt  
 80’er musik.

Steen Skånstrøm i klubbens mindste sejlbåd

Marts
2. Vinsmagning ved vinimportør   
 Lars Bjørn kl. 18.00

15. Generalforsamling

16. Mariann Albjerg fortæller om   
 ”Vinger i rummet”  -  om   NASA 
 og rumforskning kl. 19.30  (se side 7)

23. Mimi Jakobsen fortæller med 
              udgangspunkt i sin nye bog 
 ”Vendepunkter” om sit livs begivenheder  
 kl. 19.30 (se side 7)

April
2. Jazz kl. 16.00

8. Standerhejsning kl. 12.00

15. Arbejdslørdag
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Bestyrelse og udvalg
Formand
Sejladsudvalg
Johannes Kildeby
jok@alectia.com
mobil: 20 10 43 04

Kasserer
Web-master
Erik Møller-Madsen
emm@canon.dk
mobil: 21 64 52 14

Bestyrelsesmedlemmer
Ungdomsudvalg

Niels Ole Sloth
niels@assurancepartner.dk
mobil: 28 11 20 31

Kabys- klubhusudvalg
Materiel land
Per Holmgaard
per.holmgaard@lexmark.dk
mobil: 23 38 88 23

Havkajakkudvalg
Pernille Gøttler
pernillegottler@webspeed.dk
mobil: 50 73 05 00

Suppleanter
Seniorudvalg
Eva Hofman-Bang
eva.hofman.bang@gmail.com
mobil: 20 82 96 01

Materiel vand
Thomas de Leeuw
tluw@novonordisk.com
mobil: 30 79 78 33

Aktivitetsudvalg
Karsten Frese
frese@mbuna.dk
mobil: 20 15 04 27

Teknisk udvalg
Anders Bilde-Sørensen
abs@c.dk
mobil: 40 20 29 93

Sekretær
Susanne Barnewitz
susannebarnewitz@yahoo.dk
mobil: 30 13 74 85

Klubmåler
Per Henriks
perhenriks@gmail.com
mobil: 26 16 09 90

Klubblad
redaktion og annoncer
Anette Hjuler
anettehjuler@gmail.com
mobil: 22 14 63 64

Susanne Barnewitz
Rud Kofoed

Klubben
Sletten Bådeklub
Sletten Havn 10
3050 Humlebæk
Tlf: 49 19 15 48
CVR-nr: 302 184 34

Bankforbindelse
Handelsbanken i Fredensborg

Klubbens hjemmeside
www.slettenbaadeklub.dk

Sletten havn
Havnefoged
Mikkel Askman
tlf: 49 19 36 66 - mobil:28 72 80 19
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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

alle dage lukkes kl. 15.30 - 18

v/Jacob Stougaard
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Andespil oktober 2016 
Andespillet var en stor succes, og takket være de flotte gaver, kunne vi glæde os over et stort overskud.
Sletten Bådeklub siger tusind tak til alle, der var så venlige at sponsere de mange fine gaver. 
Tak til:
Sletten Fiskeforretning, Sletten Bådeklub og Kabyssen. Lars Bjørn Vinimport, Jette White og Hill Street.
Forretningerne i Nivå Centret:
Frk. Himmelblå, Da Vincis Pizzeria, Stender, Sidney og Co. og Matas.
Forretningerne i Humlebæk Centret: 
Frisør Vangedal, Sportsforretningen og Irma.
Strandvejsbutikkerne:
Brødsnedkeren, Ærenlund, Slagter Bagger, Alice Kayser og Hanne Pihl. 
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På gensyn på aktivitetsudvalgets vegne 
Karsten Frese – formand.

Karsen Frese
formand

Janne Miller Anette Hald Susanne Barnewitz Bente Skovgaard

Aktivitetsudvalgets kalender januar – april 2017
Lørdag den 14. januar kl. 18.00 
Vildtaften - Pris: Dagspris - Tilmelding i Kabyssen senest 2 dage før.

Søndag den 29. januar kl. 16.00  
GLÆD JER - Catwalk præsentation med ny 
klubkollektion - (læs mere modstående side) 

Lørdag den 11. februar kl. 18.30
Vinterfest med 60’er, 70’er og lidt 80’er musik

Torsdag den 2. marts kl. 18.00
Vinsmagning  ved vinimportør Lars Bjørn

Torsdag den 16. marts kl. 19.30
Mariann Albjerg fortæller om ”Vinger i rummet”   - 
om NASA og rumforskning.
Mariann arbejdede i 30 år på NASA’s Space  Shuttle-program og er den hidtil højest placerede dansker i 
NASA. Det var 30 år med store successer, men også to store ulykker. 
I dag er hun pensioneret og flyttet tilbage til Danmark, hvor hun sidder i DTU Space’s Advisory Board.

Torsdag den 23. marts kl. 19.30
Mimi Jakobsen fortæller med udgangspunkt
i sin nye bog ”Vendepunkter”  om sit livs 
begivenheder herunder også om sine år i Sletten. 

Den 2. april kl. 16.00 
Søndags Jazz – på menuen Gourmet Hotdogs 

Vi håber at kunne arrangere Torskegilde med 
Skipper  i april.
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Disse fem kvinder skriver sejlerhistorie ved at være de 
første, der udfordrer den ellers jernmandsdominerede 
Metal Cup-verden for sømænd med oplevelsestrang. Og 
de har ikke tænkt sig, at holde sig tilbage. 
De fem udgør den første hundrede procent kvindelige 
besætning på en stålbåd i Metal Cup-kapsejladsen, nem-
lig i Karat af Kalvehave. Vist har der før været kvinder 
ombord på stålbådene både officelt og uden at være 
indsmuglet som blinde passagerer, men her er det første 
gang, at både skipperen og besætningen er udelukkende 
kvinder. Og de er alle fem kendt for at være særdeles 
målrettede:
Lene Gammelgaard, 54, den første Skandinaviske kvin-
de, der nåede toppen af Mount Everest. Hun overlevede, 
mens det kostede flere af hendes nærmeste venner, 

Kvinder af stål
Nederst fra venstre: Lene Gammelgaard, Anne Kierulf, Eva Juul, bagest fra venstre: Lene Rohde og 
Gitte Schlüter.

bl.a. de anerkendte, amerikanske bjergbestigere Scott  
Fischer og Rob Hall, livet. Hun skrev bagefter bestselle-
ren ’Everest - vejen til toppen’, der udkom på 13 sprog. 
Senere har hun fulgt op med flere andre bøger om udfor-
dringer i livet som led i nogle af sine mange projekter i sit 
Human Innovation firma. 
Lene er uddannet cand. jur. , journalist og psykoterapeut. 
Everest gjorde hende i 1996 til et levende ikon og forbil-
lede for, hvad vilje betyder - nu også til søs som Metal 
Cup-sejler. Hun har dog før været søgående, bl.a.  på 
havkajak-ekspedion i Alaska.
Skipperen Anne Kierulf er en sej verdensomsejler, der 
kommer med en erfaring som et af besætningsmedlem-
merne på den kendte skipper Jesper Norsk’s ’hjemme-
byggede’ SAS Baia Viking, der i 1985-86 sejlede med 

i verdens hårdeste kapsejlads Whitbread Round The 
World Race og gennemførte i sejeste stil. Båden, der blev 
bygget på Sletten Bådeværft, eksisterer fortsat og ligger i 
nu Svanemøllen havn.
Ud over skipperen var også Eva Juul med som gast på 
Baia’s verdensomsejling - og som et af hendes slogans ly-
der: If you can dream it, you can do it! - Hun har en last: -I 
need Vitamin Sea! Og havvitaminer og andre gode miner 
udløste hun ved Metal Cup-dysten. Ud over sejlerlivet har 
de seje Baia-sejlere også delt gymnasietiden i Rungsted. 
Eva kan ’alverdens sprog’, så det har også været nøglen 
til det bl.a. det Frivilligcenter & Selvhjælp, hun har været 
involveret i i Hørsholm. 
Lene Rohde er kendt som Lene Fiskerpigen og er ud over 
at være en eminent sejler også en sprudlende tekstforfat-
ter. Hun er typen, der ikke løber fra ansvaret, men til det.
Lene er planfadder og har alene i år løbet mere end 
250.000 kr ind til udsatte piger i Bondo i Kenya med sin 
løbeklub Hippo Run, der arrangerer familieløb på Frede-
riksberg og Vesterbro i København. 
Det femte besætningsmedlem er Gitte Schlüter, Hun 
er niece til Danmarks statsminister gennem 10 år Poul 
Schlüter. Gitte er involveret i social- og ledelsesrådgiv-
ning  hos DaNova Consulting og ’sejltosset’, siger hendes 
besætningskolleger.
Med andre ord: Det er kvinder med vægt bag deres 
indsats, der nu gør deres entre i Metal Cups mandehørm. 
De vandt ikke i første forsøg, men blev tværtimod sidst - 
og havelåge-vinder. Alligevel er der grund til at tage deres 
’trussel’ alvorlig: -Næste år er det ikke ved havelågen, 
men lagt højere oppe på resultatlisten, de vil være vakse.

Stålkvinderne tog chok-præmien med en sang, de lavede 
på stedet og sanf den til afslutningsfesten:

Vi har sejlet Metal Cup - vi har roet uden åre
Vi har fået en havelåge uden at fælde en tåre..

Metal Cup-sejladserne indtager en særlig plads i Sletten 
Bådeklubs historie og vækker hvert år opsigt, når de 
store metalbåde udfordrer havnens pladsmuligheder  og 
indsejlingens dybde. I år lykkedes det igen - for 37. gang.
Vind var der ikke meget af, men så blev der så meget 
mere plads til det høje humør.

RESULTATET: 1. Aurora, 2. Rikke, 3. Freya, 4. Sara 
Maja, 5. Tara, 6. Kaya, 7. La Nina og 8. Karat

Tekst & Foto:
Rud Kofoed

Arrangøransvarlige  Helle Schrader og dommeren Else-
beth Borch overrækker sejren på et fad til skipperen Kim 
fra Aurora.  

Metal Cups længste båd, Tara, sejler mod mål for fuld 
spiler. 

 Flere fotos på: www.ajourpress.smugmug.com
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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

Alt i nybygning og reparationer

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

22

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
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Højtryk i september
Undervisning i 

Duelighedsbeviset
teoretisk del i NB

Henry Angelo har sendt os følgende:
i samarbejde med Christian 

Jönsson afholdes i Nivå Bådelaug - 
traditionen tro - et kursus i 

Duelighedsbeviset i den 
kommende vintersæson.
Undervisningen er lagt i 

februar og marts. 
Se side 20 i Søhesten nr. 73.

Information om kurset kan ses på 
http://nivaabaadelaug.klub-modul.

Læs den spændende beretning side 16-19

Omkring 35 sømil fra Sletten til Hallands Väderö

Mod Kullen om styrbord
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Bliv klog før skade.
Er skaden først sket, er der for sent! Med Pantaenius som 

forsikringspartner er du dækket ind 12 måneder om året, 365 dage om 
året, i vand eller på land. Du vil opdage, at forsikringsbetingelserne er let 
gennemskuelige og ikke indeholder ubehagelige undtagelser skrevet med småt.

Tyskland · Storbritannien · Monaco · Danmark · Østrig · Spanien · Sverige · USA · Australien

Pantaenius A/S · Østerbro 11 · 7800 Skive · Tel. +45 9751 3388 · info@pantaenius.dk

www.pantaenius.dk

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 
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HØJTRYK i september

Sejlads med Den røde ”ORM” til Torekov.
Dagene ligger foran os: Katten er i pension, Per pakker båd, Ekko-hunden skal med.  ’Orm’ 
forlader Sletten havn i strålende sol og vinden er SV 4-6 m/s. Målet er Hallands Väderö, kursen  

Medstrøm hjalp os hurtigt at sejle forbi Kronborg, og kort efter passerede vi  storskibsruten  
vinkelret på sejlretningen, som det er foreskrevet.  Nordpå langs Svenskekysten, rundt Kullens 
massive klippepynt, og hen på eftermiddagen lagde vi ind i Torekovs gamle fiskerihavn efter 32 
sømils sejlads. Her lå flere sejlbåde på efterårstur. I Torekovs brostensbelagte gader er tidligere 
fiskerhuse renoverede, og fungerer nu som sommerhuse. 

 Da det blev aften, satte vi os på volden ved den gamle galease, der er taget på land og nu fun-
gerer som museum for søfarten.  Mange skibsnavneskilte vidner om de forlis, som tidligere har 
fundet sted i strædet mellem Torekov og Hallands Väderö.  Det var før GPS’ens tid.  Vi nød 
solnedgangen sammen med Torekovs indbyggere, der lagde vejen forbi på aftentur.

Øens centrumPå vej til opdagelse på øen

Det gamle lodshus i Torekov over for Hallands Väderö

er sat mod nord, Det er tirsdag den 6. sep-
tember, så der er kun få andre lystbåde på 
vandet.  
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På Hallands Väderö.
Næste morgen sejlede vi de få sømil til Hallands Väderö, hvor søndenvinden på 6-7 m/s betød, at 
vi valgte den nordlige bugt, Sandhamn, hvor man ligger totalt i læ.  Dog var vi lidt betænkelige ved 
det, for på søkortet står, at ankring er forbudt i Sandhamn.  Derfor blev vi overraskede over, at der lå 
flere sejlbåde, bl.a. en svensk 26-fods Hallberg Rassy på svaj i bugten.  Årsagen til forbudet siges at være, at 
nogle både har ligget så de forstyrrede færgen, som kommer flere gange om dagen med folk på endagsudflugt.  

gjorde vi også. Singlehandsejleren hed John Clifford fra  Svanshall i Skälderviken.  Da han opdagede, 
at ’Orm’s hjemhavn er Sletten, fortalte han at han i 1970’erne var skipper på færgen ”Pendula”, der 
sejlede mellem Sletten og Hven. Det blev til flere anekdoter fra den tid. 

Den røde ”ORM” for anker i Sandhamn bugten.

På vej ind til ”tisse-tur med ”Ekko” ”

Nu sørgede vi for at kaste an-
ker langt inde i bugten.  ’Orm’ 
stikker kun 1½ meter, når sæn-
kekølen er trukket op.
  
Vi ankrede op, og den røde 
jolle kom i vandet.  Den 
tunge jolle klarer vi nu nemt 
ved at bruge spilerfaldet til 
at løfte den op i.  Ekko hop-
pede ned til os i jollen, og vi 
roede over til ankerliggeren.  
Vi spurgte, hvad ankerfor-
budet indebærer, og han sva-
rede: ”det skiter vi i” - så det 
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Hallands Väderö er naturreservat og fredet.  Den tilhører den svenske kirke.  Det er en klippeø med skov, 
marker og sumpområder.  Kvæg og får går frit på indhegnede marker og enge, og en stor sælbestand har 
indtaget de yderste skær.  Der er nogle få huse på øen.  Man kan gå øen rundt ad markerede stier, det tager 
et par timer.  

Dasedage på Hallands Väderö.
Vi roede ind på stranden.  Nu skulle Ekko i snor, 
hvilket bestemt ikke passede hende.  På et tids-
punkt så vi en kanin ganske tæt ved, den sad helt 
stille i et krat, den var næsten tam.  Ekko satte i et 
hyl og rev næsten Per omkuld. Men kaninen blev 
roligt siddende og missede med øjnene.  Vi gik til 
øens nordvestlige punkt, hvor fyret er.  De gamle 
fyrmesterboliger bliver nu brugt som feriehuse.  

Tilbage på båden kom et par sæler svømmende.  
Nu, hvor vi lå for svaj, vendte ’Orm’ med vinden, 
så der hele tiden var læ i cockpit’et, hvor froko-
sten blev nydt.  Et kig ind over bugten, stranden, 
skoven, solens glitren i det blå vand, stilheden, 20 
graders varme: hvad mere kan man ønske sig?  Vi 
havde ikke bedre vejr på sommerturen i år!    Per 
fik en tur med dykkerudstyret, som har ligget og 
ventet i årevis.  Vandet var krystalklart.  Da det blev 
mørkt, gnistrede morilden, når vi strejfede vandet 
med en åre.  Stjernerne sås tydeligt på den mørke 
himmel, for der er ingen generende lys på øen.

 Endnu en dag med sol:  Om morg-
nen er den første udfordring: Ekko 
skal i land for at tisse, så vi springer 
ned i jollen og ror ind.  Om aftnen er 
det samme cirkus: vi har endnu ikke 
lært hende at gøre det ombord.  I dag 
blev det øens sydlige del, vi besøgte.  
Turen gik gennem løvskoven med 
de høje, slanke træer.  Da vi kom ud 
af skoven, mødte vi engdraget med 
den sydlige bugt, Kappelhamn.  Her 
lå en enkelt sejler.  Der ligger en 
3-4 huse, og køerne kom os i møde.  
Ude på skærene mod vest kunne vi 
se sæler, man skal bruge kiggert for 
at se dem rigtigt.  På vej tilbage til 
Sandhamn gik vi langs vestkysten, 
og her mødte vi en flok får.  De tra-
skede fredsommeligt af sted.  Godt, 
at Ekko var i snor!

Fyret på Nordvest siden af Väderö’en

Skipper Per klar til årets dykkertur
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Da det blev weekend fortsatte højtrykket, vi kom op over 25 grader, og havvandet var 20 grader. Der 
kom masser af både, som ankrede i bugten.  De mindre motorbåde lagde sig ind ved klippen, så de kunne 
komme direkte i land.  Der blev et mylder af glade mennesker på stranden, folk svømmede og pjaskede,  
ja stemningen var sydlandsk.  Ved aftenstid, da den sidste færge var sejlet, blev her mere stille.  Men lidt 
efter solnedgang måtte vi gå ned i kahytten, det blev for koldt at være oppe i cockpit’et.

Mølle havn.
Vejrudsigten varslede, at højtrykket svækkedes.  Derfor 
besluttede vi at lette anker og sejle til Mølle på Kullens 
vestside.  Henover Skälderviken gik det i let sydøstlig vind, 
og vi fandt en fin plads i Mølle havn, hvor vi kunne ligge 
langskibs.  Det er meget nemmere for Ekko – og for os – 
når vi går i land gennem ”gate’en” i bådens side, i stedet 
for via stævnen.  Det var stadig lunt.  Mølle ligger klinet 
op ad klippesiden, der er læ, og varmen fra bjerget mærkes 
markant.  Her var megen aktivitet, bl.a. af flere busfulde 
vandrere.  Men Kullen er så stor, at det ikke er svært at finde 
skovområder, hvor man går for sig selv.  Her gik vi med 
Ekko, som fik lov at løbe frit.  Den nat sov hun i 10 timer!  
Vi fandt ved et tilfælde et hyggeligt spisested, en kombina-
tion af pottemageri og restaurant med gårdhave.  

I den lune aften sad vi ude og spiste.  Det var midt i september og det var næsten som at være i Italien. 
Vi sejlede hjem til Sletten i pænt efterårsvejr, sol og 24 grader. 
Nu kan vinteren bare komme an – vi har solskin og sejlerminder i rygsækken!

Oktober 2016
Foto:  Per Brinck-Lund 
Tekst:Trine Gottlieb

Sandhamn bugten i week-enden midt i september

Krukmakeriet & Cafe har åbent fra kl. 10.00 til LATE
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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

Ostemanden i Humlebæk
Vi sælger oste 
med karakter og 
smagsnuancer, nogle 
egenskaber man ikke kan 
fremelske i de moderne 
"almindelige" oste.
Ostene er lavet på et 
mejeri, i ostekar og vendt 
i hånden af mejeristen, og 
det kan smages….

Kom ind og smag en "rigtig" ost

de er ikke dyrere, bare bedre...

Vi kan det meste...
- Osteborde
- Tapaspølser
- Lækre vine
- Specialiteter
- Tips og Lotto
- GLS pakkeshop
- og meget mere.

Humlebæk Strandvej 52, 3050  Humlebæk   29 36 05 62

Sletten Fiskehus
Sletten Havn

Alt godt fra havet
Åbningstider:

Hverdag 930-1730, lørdag kl. 900-1300

Lukket mandag

49 19 00 26
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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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For de klubmedlemmer, som interesserer sig lidt for kølbådesejlads, kan vi hermed 
offentliggøre resultaterne for klubmesterskaberne i Sletten Bådeklub for sæsonen 2016.
Der er regnet med 18 sejladser og 4 fratrækkere for de dårligste resultater.
Der er medtaget de både, som har sejlet med deltagernr. som repræsenterer Sletten Bådeklub.
Og løbssammensætningen er, som den har været igennem sejlsæsonen for de sejladser der er afholdt 
fælles mellem Sletten Bådeklub og Nivå Bådelaug.
Med sejlerhilsen Mandskabet på Chili.

Klubmesterskab, kølbåde 2016   

1. start, 1. og 2. løb 
Bådnavn  Bådtype  Skipper  Deltager nr. Sejl nr. Point Placering Præmier 

Chili  Luffe 44  Leif Henriks  123 D 31 20 1 I 
Silver Surfer Stern 33  Jens Peter Hervil 132 D 1 53 2 II 
For  BB 10 meter  Jens Boisen Møller 144 D 29 77 3 
Mamia  Hanse 350  Ingeman Klausen 142 D 210 82 4 
Savage Rose VII X-401  Mikkel  120 D1186 89 5 
Sletten Sailing Team J70  NN  117 NN 93 6 

2. start 3. løb 
Ace  Granada Regatta Thomas Weber 130 D 22 19 1 I 
Mallemuk  Bavaria 33  Chr. Schulz  107 D 7 36 2 

3. start løb 4 
Thilde  Knarr  Niels Ole Sloth 180 D 94 24 1 I 
Jetlag  H-båd  Lauge Sletting  104 D 616 37 2 
Pinafore  Supero 24  Per Andersen  147 D 1 44 3 
Sirius  Knarr  Ole Hjort  101 D 120 63 4 

 

For de klubmedlemmer, som interesserer sig lidt for kølbådesejlads, kan vi hermed  

offentliggøre resultaterne for klubmesterskaberne i Sletten Bådeklub for sæsonen 2016. 

Der er regnet med 18 sejladser og 4 fratrækkere for de dårligste resultater. 

Der er medtaget de både, som har sejlet med deltagernr. som repræsenterer Sletten Bådeklub. 

Og løbssammensætningen er, som den har været igennem sejlsæsonen for de sejladser der er afholdt  

fælles mellem Sletten Bådeklub og Nivå Bådelaug. 

Med sejlerhilsen 

Mandskabet på Chili. 
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Det lille grantræ 
En tradition blev født i Sletten Bådeklub, da Anders Bilde - Sørensen tændte det 
flotte, store juletræ på den nyanlagte terrasse fredag d. 25.november.  
Den ca. 15 år gamle nobilisgran, som havde haft sin opvækst i Store Lyngby med 
udsigt til ”Arrehavet”, var sponseret af Skippers lillebror, Preben Birch.
Det blev fejret i overværelse af mange klubmedlemmer og med festlig jazzmusik 
leveret af NObeljazztet.
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UROEN 
DØD
En af havnens 
kendte piger, 
Hanne Kulikiewicz, 
bedre kendt som 
Uroen, valgte den
29. september 
at sige farvel til 
dette liv. Det skete  
kun et år efter, 
at hendes mand 
gennem de sidste 
13 år Skildpadden 
alias Søren Jensen 
døde efter fem års 
kamp mod kræft. 
De blev begge 73 år. 
Det var anden gang, at Hanne måtte lægge en ægte-
mand i graven. Den første var sømanden og kaptajnen 
Arno Kulikiewicz, som hun fik knapt 30 år sammen med 
inden han også døde af kræft - i 2001.  
Hanne fulgte en tragisk familietradition. Både hendes 
elskede far, mor og bror valgte selv deres dødsdag. 
Det prægede hendes skæbne, skønt hun udadtil altid 
var den livsglade, hjælpsomme kvinde, der havde 
masser af smil til overs for andre.
Alt hvad hun ville var at danse...Temaet prægede både 
hendes liv - og bisættelsen fra Torpen Kapel den 6. ok-
tober ved Charlotte Ellermann. TV-2s kendte sang blev 
afspillet, inden Uroen blev båret ud i sin kiste, som det 
store følge havde påmalet med de smukkeste blomster 
i Hannes yndlingsfarve: Blå. 
Bagefter var der traditionen tro gravøl og fuldt hus også  
i Sletten Bådeklub.
Rud      

Annonce

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

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
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Kabys versus Restaurant

Jeg vil i det følgende ikke underholde med min ferie, 
selv om det kunne så sådan ud. Det jeg vil fortælle 
om, er de oplevelser, jeg fik her i vores havn, i vores 
Bådeklub, mens jeg under min ferie var hjemme for 
at tilse mit hus. Tømmepostkasser, slå græs, osv.osv.
Med total tømt køleskab, - jeg har været bosidden-
de i mit sommerhus igennem 3 måneder -, så var 
det helt naturligt at gå ned i klubben og få et måltid 
mad. Det viste sig desværre ikke muligt. Der var 
optaget, bordene reserverede, - ” alles bezets” –, 
skilte over det hele! Vel at mærke ikke een gang, 
men de gange jeg var hjemme.

Det var og er selvfølgelig ikke værre end, at jeg i 
stedet kunne tage til Rungsted eller Nivå sejlklub. 
Det skete og det sidste sted mødte jeg vores egne 
folk, som var i samme situation. 
Ved at lytte dengang og nu  til samtalen på havnen, 
ser det ud til, at mine oplevelser omkring reserva-
tion, er den gennemgående regel og ikke en und-
tagelsen. Reservationerne af borde er tæt ved total. 
”Det er ikke længere en sejlklub/ bådeklub, det er 
en restaurant”; var og er en gennemgående sætning.
”Bådeklubben er organiseret under Dansk Sejluni-
on, og ikke under HORESTA”; var en andet.  Jeg 
skal ikke trætte med flere, specielt ikke de mere 
personrelaterede.

Men et eller andet er gået galt. 
Lars Dyrskjøt påpeger i sit indlæg i juni nummeret 
af Søhesten på nogle årsager. Klubbens medlem-
merne har åbenbart læst indlægget, for det diskute-
res, - og man ser den voldsomme forøgelse af med-
lemstallet til ca.900 personer, som hovedårsag.  

”Disse nye medlemskaber er ikke knyttet til sej-
lads eller lign”..” Medlemskabet er hovedsageligt 
et restaurations-medlemsskab.” Trist at lytte til. 

Man gættede og gætter på at indtag af så mange 
medlemmer uden sejlinteresse, var sket for at ska-
be økonomi til de ønskede bygningsmæssige udvi-
delse. Bestyrelsen havde boostet medlemstallet for 
at skaffe penge til deres idéer om  ombygning. Det 
er en interessant tanke!

Der er regler for brug af klublokalet. Jeg erindrer 
dem, men lyttede med interesse til de mange ud-
lægninger.  Der herskede stor usikkerhed og alt for 
mange, måske selvskabte versioner af disse reg-
ler. Lars Dyrskjøt nævner i sit indlæg nogle meget 
markante ændringer. Dem var jeg ikke bekendt 
med. Så godt at jeg ikke har været skråsikker, men 
forholdt mig lyttende.  

Det ville være klædeligt, hvis reglerne blev slået 
op i klublokalet så alle kan se dem, det oplevede 
jeg tydeligt forleden, hvor der var en varm, hed 
diskussion om dette ”uvæsen”, som man kaldte 
det, igen blev debatteret, og de mange private ud-
lægninger blev markedsført. 

Referater og elektroniske hjemmesider er ikke en 
god undskyldning for åbenhed.

Og at det er et uvæsen, det er det, fordi det er skidt 
for klublivet, og her mener jeg skidt for de cirka 
90-100 aktive sejlere og de ca. 50-60 tidligere nu 
”pensionerede” sejlere, som har deres gang i klub-
huset. De er triste, vrede og føler sig fortrængte 
fra deres sociale liv med hinanden i klubben. Fra 
maritime ”løgnehistorier” og andet godt fra havet.
Alle  medlemmer er lige, - rigtigt, - men der er 
medlemmer, som er mere væsentlige end andre. 
De findes netop i den gruppe, som jeg opregnede. 
De giver klubben legitimitet overfor Dansk Sejl-
union, - de er klubbens nerve, - de er skabere af 
klubben, - de stiller op til arrangementer og aktivi-
teter af både maritimt og social karakter, - de arbej-
der gratis, - de vedligeholder osv..(De må nu pænt 
drage til Nivå). Det er  denne kreds jeg har lyttet 
til, og  det er her ordene om den opståede ubalance 
i klubbens liv og er et emne. 

Presset på klublokalet er stort, for stort! Det gæl-
der vel for hele havnen. Findes der viden om hvad 
Bestyrelsen for Havnen siger til at bådklubben har 
boostet sit medlemstal. En udredning og afklaring 
er en påtrængende og væsentlig bestyrelsesopgave 
i det resterende bestyrelsesår.           

Mvh   Ole Kamperlund
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Svar fra bestyrelsen

Da bestyrelsen blev bekendt med Ole Kamper-
lunds indlæg til Søhesten, besluttede formanden at 
invitere Ole til et møde med bestyrelsen i forbin-
delse med det næstkommende bestyrelsesmøde, 
som blev afholdt d. 12. oktober.

Efter formandens velkomst fik Ole ordet og for-
talte om, hvordan bestyrelsen i sin tid, da Ole var 
formand, havde gået efter at udvide medlemsantal-
let fra 350 til 500 medlemmer for at understøtte 
omsætningen i Kabyssen, så man kunne fastholde 
en forpagter. 

Dengang blev medlemmerne orienteret herom, og 
Ole opfordrede til, at den nuværende bestyrelse på 
samme vis orienterede om baggrunden for, at med-
lemsantallet nu er over 900. 

Han gengav i øvrigt et antal rygter om, hvor-
for vi har modtaget nye indmeldelser og om, at 
ikke-medlemmer lyver sig ind for at spise. Han 
opfordrede til synlighed omkring reglerne om-
kring lån, leje og antal mulige reserveringer. (se 
i øvrigt referat af mødet på klubbens hjemme-
side).

Vi havde en god debat om emnet, og det viste sig, 
at kernepunktet er oplysning og mulighed for re-
servation i Kabyssen. Ole vedgik, at han efter at 
have fået telefonisk afslag på reservation faktisk 
ikke var gået ned for at se, om der var plads alli-
gevel. Flere af bestyrelsesmedlemmerne er flittige 
brugere af Kabyssen, og ingen har oplevet, at det 
var umuligt at finde en stol og få et måltid mad, når 
man ønskede det.

I bestyrelsen er vi enige om, at når debatten rej-
ses, skal vi selvfølgelig forholde os til den. Vi er 
også enige om, at vores klub netop er en klub, hvor 
en tom stol betyder plads til en til, der vil snakke, 
drikke en øl eller spise et måltid mad. Det er IKKE 
en restaurant, hvor man kan reservere et bord og 
så regne med, at man har det for sig selv, hvis der 
er tomme pladser. Det kan man ikke, og det skal 
selvfølgelig synliggøres!

Vi er også enige om, at vi så at sige har et luksus-
problem. Stort set alle andre sejlklubber døjer med 
manglende medlemstilgang – eller ligefrem fal-
dende medlemstal, og deres klubhuse er gabende 
tomme, fordi det er umuligt at opretholde en ”Ka-
bys”, når medlemstallet er så lavt. Vores klubhus 
summer af liv. Der er altid folk, og man kan altid 
kigge ind for at få en snak, en øl eller et måltid god 
mad. ”Min sjæl, hvad vil du mere!”, kunne man 
sige, når der stort set også altid er en stol at finde, 
hvis man rykker lidt sammen.

Dertil kommer, at det store medlemstal og den der-
med følgende store kontingentbetaling er grundla-
get for klubbens arbejde. Ikke mindst i ungdoms-
afdelingen, hvor der udføres et stort, frivilligt 
arbejde med børn og unge. 

Det koster at holde grej og træning i orden, og både 
medlemskontingentet og omsætningen i Kabyssen 
bidrager væsentligt hertil. 

I bestyrelsen har vi den holdning, at vi skal skabe 
grundlaget og rammerne for, at de unge kan sejle, 
og det grundlag har vi blandt andet i kraft af det 
store medlemstal. Men vi ved også, at pladsen i 
klubhuset desværre er begrænset, og at vi er ved 
at nå et ”mætningspunkt” i forhold til antallet af 
medlemmer, så derfor har bestyrelsen nedsat et 
lille udvalg til at drøfte, hvordan vi bedst får løst 
vores ”luksusproblem” og får det til at glide bedre, 
så vi ikke alene har mange medlemmer, men også 
glade og tilfredse medlemmer. Under alle omstæn-
digheder vil vi fremover være mere tydelige med 
reglerne for brugen af klubben. Og der vil fortsat 
blive krævet medlemskab af enten Sletten Både-
klub eller af en anden sejlklub for at få lov til at 
spise Jacobs gode mad.

Med venlig hilsen Bestyrelsen



Afsender:
Sletten Bådeklub
Sletten Havn 10
3050 Humlebæk
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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


