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Formanden har ordet ....
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Sommerferien!

Er generationsskiftet    
kommet?

Har vi misforstået 
borgmesteren?

Sommerferien!
Det har været en fin sommer, i hvert fald der hvor 
Manon har været. Bornholm, Chr. Ø og ø-hop rundt 
Sjælland. Dejligt, men ikke de mange sømil, som 
for en gammel sejler stadig tæller. Derfor er planen 
allerede til næste år Stockholm, Inshallah. Håber 
andre feriesejlere også har haft en god sommertur. 
Vi mangler gode turbeskrivelser i dette blad, til 
venlig opfordring. Navigare vivere est.

Er generationsskiftet kommet? - 
I øjeblikket er der mange både til salg i havnen. 
Mange sejlere har sejlet nok sømil og ønsker at 
gå i land, eller ønsker at finde en anden fritids-
fornøjelse. Havnen har oplevet at have plads i 
overskud, hvilket vist ikke er sket før i nyere tid. 
Havnens formand, Niels Frederiksen, har - næ-
sten bekymret – udtrykt, at Havnen bør levere lidt 
mere service overfor havnens sejlere. Helt nye, 
men absolut dejlige udmeldinger. 
De initiativer Havnen har taget, dels den nye bøl-
gebryder inde i havnen og dels en kommende 40 
meter lang læmole, er begge meget kærkomne til-
tag. Tiltag, der gerne skulle give mere rolige for-
hold inde i havnen og ved indsejling. 

Når det så sker, at både bliver solgt, og der kom-
mer nye sejlere til havnen, er det opløftende at se 
den entusiasme de har, og deres flittige brug af 
bådene. 

Velkommen til havnen og velkommen i klubben. 

Har vi misforstået borgmesteren?
For et år siden indkaldte borgmesteren til møde i 
Strandlyst. (Se Søhesten december 2015). 

Mødet var kommet i stand, fordi Sletten Havns 
Interessenter, havde nedstemt Sletten Bådeklubs 
(SB) ønske om en arealudvidelse ind mod land. En 
udvidelse som ville kunne have løst alle klubbens 
problemer med pladsmangel. 

På mødet tilkendegav SB sine ønsker om facilite-
ter og omklædningsforhold for de unge sejlere og 
kajakroerne. 

Den 2. februar i år var SB til møde på Borgmester-
kontoret. Her fremlagde vi igen vore ønsker ved-
rørende Strandlyst.

Hvad er så status i dag? Kommunen er i gang med 
at fugtisolerer kælderen. Der findes ingen kendte 
planer for hvad der mere skal ske med Strandlyst, i 
hvert fald ikke nogen som SB kender til. 

Det skal indrømmes, at Borgmesteren aldrig har 
lovet SB noget konkret, men SB havde store for-
ventninger for et år siden, da det lå i luften, at NU 
ville Strandlyst blive sat i stand bl.a. andet til glæ-
de for SB. 

SB har i dag, stadig ikke noget konkret at forholde 
sig til, ingen indretningsplaner og ingen tidspla-
ner, dog har vi lige, i skrivende stund, modtaget 
Kommunens Budgetforlig, hvor der er afsat to x 
500.000 kr. for de kommende år til istandsættelse 
af Strandlyst. Lad os håbe at SB kan få en god 
dialog med Kommunen så vi snart kan finde en 
løsning på klubbens store omklædnings- og plads 
problemer.  

Ses til stander nedhalingen den 22/10.

Johannes Kildeby  
 



Aktivitetskalender   2016

3

September 

13. Bestyrelsesmøde 

14. Onsdagssejlads 

18. Onsdagssejlads 

23.-25. Opti Harboe Cup 6. ranglistestævne,  
 Skælskør 

26.-30. Ålefestival                                                                  
 (se side 7 Aktivitetsudvalget)

Oktober 

01 Metalcup

02. SB Klubmesterskab opti, 29er 

02. Dåb af vores nye J70 - alle er               
 velkomne 

07.-09. Opti Hold DM Peplingesøen
 København 

12. Bestyrelsesmøde 

21.-23 Herbstpokal i Schwerin Tyskland  
 opti A 

22. Stander nedhaling 

26. Andespil

November 

09. Bestyrelsesmøde

December 

14. Bestyrelsesmøde

Næste nr. af Søhesten
  

Søhesten nr. 74  udsendes december 2016
 

Artikler og billeder skal afleveres til 
 redaktionen senest den 21. november 2016. 

                              Redaktionen:       
Ansvarshavende redaktør: 

Anette Hjuler

Forsidefoto: Janne Miller

Oplagstal: 800

Tryk: Ilsted tryk 49180105.Den nye båd J 70 blev
 rigtig vel modtaget 
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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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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

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

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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Bo
lette

s Gæstebud

Bolettes Gæstebud
Bakkehuset

Gl. Strandvej 7 • 3050 Humlebæk
Tlf. 49 19 45 00 • www.bolettes-gaestebud

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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Aktivitetsudvalgets aktiviteter efterår og ½ af vintersæsonen 2016
I uge 39 - fra mandag d. 26. 9. til og med fredag d. 30. 9. -  afholder vi ”Ålefestival” med stegt ål. 
Tilmelding i Kabyssen senest 2 dage før. Pris: Dagspris. 

Andespil bliver i år d. 26. oktober og kun denne ene gang.

Vores nye klubkollektion af smart tøj bliver præsenteret ved en mannequinopvisning i løbet af efteråret. 
Nærmere besked på mail.

Vin – eller ølsmagning også i november.

Mulighed for vildtaften – undersøges.

Karsen Frese
formand

Jane Miller Anette Hald Susanne Barnewitz
Bente Skovgaard

I december afholdes en fredagsaften 
med julehygge, med Confit de Canard på 
menuen. 

Vi arbejder med at få underholdningen på 
plads.

Alt dette med nøjagtige tider vil komme 
på klubbens hjemmeside og udsendes pr. 
mail. 

På gensyn 
på aktivitetsudvalgets vegne 

Karsten Frese – formand.
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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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Kom ned og se de store 
både sejle ud, og kæmpe 
om pokalen, og ikke 
mindst æren af sejren 
over de andre både.

Lørdag aften er der den 
store Metal Cup fest, 
hvor klubhuset altid er 
fyldt til bristepunktet.

Helle Schrader

Metal Cup i Sletten 
lørdag den 1. oktober 

Igennem de sidste 37 år er der 
hvert år, den første lørdag i oktober, 
blevet afholdt Metal Cup i Sletten.

Allerede fredag aften ankommer 
de store både, da de fleste både 
kommer langvejs fra.
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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

Alt i nybygning og reparationer

HUMLEBÆK BÅDEVÆRFT APS
Gl. Humlebæk Havn • 3050 Humlebæk • Telefon 49 19 03 10 • Telefax: 49 19 32 04
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Fælles kajaktur til Susåen
I starten af juli havde kajakafdelingen den første rigtige fællestur med overnatning. Turen gik til Susåen, 
som ligger tæt ved Næstved. Vi var seks friske kajakroere og den lille kajakhund, Karla. En utrolig smuk 
tur hvor første halvdel snor sig igennem mark og skov fra Vrangstrup og ud til Tystrup og Bavelse søerne.  
Efter den første kåde start med snak og grin, blev naturen beundret og nydt i mere stilhed. Da vi nåede 
søerne, var vinden taget lidt til, men vi kom fint ned til en dejlig lejrplads, hvor vi nød vores frokost. 

Turen derfra og til vores overnatningssted var en del 
kortere, så der var rigelig tid til at slå lejr og hygge med 
mad og bål. Lidt kolde øl og gin/tonic kom frem, og vi 
morede os med røverhistorier. 

Dag to var turen ind til Næstved. Desværre var der bro-
arbejde lige før Herlufsholm, så vi gik glip af den flotte 
bygning, som ligner noget fra en Harry Potter film, når 
man sejler forbi. 

Vi håber at få flere ture som denne til næste år.
Pernille Gøttler
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”Danser i måneskin, lisså tæt kind mod kind ....”
ja, det endte den dejlige sommer – og dansefest 
d. 19. august så med, efter at vi først havde nydt 
Kabyssens lækre og veltillavede menu:
½ hummer a la hovmesteren, oksemørbrad med 
lækkert tilbehør og endelig afrundet med kaffe, 
sponsoreret af Frellsen kaffe.

Aftenen - med 65 deltagere - startede med vel-
komstdrikken, inden Bente Skovgaard - på Aktivi-
tetsudvalgets vegne - bød velkommen, og vi kunne 
finde vores pladser ved de smukt dækkede og pyn-
tede borde.
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Aftenen var tør og mild, så der var mulighed for at sidde og stå udendørs og hygge-
snakke – og ryge en enkelt cigarillos, eller to. 

Imens månen som et ekstra smukt tilbehør stod kuglerund op over Sverige, startede 
dansen til Flemming ”Flipsides” enmands orkester. Herefter var dansegulvet i ”Gobe-
linsalen” fuldt besat med de glade medlemmer og deres gæster, imens månen dannede 
sin sølvstribe på Sundets vand.
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Tak til medlemmerne af Aktivitetsudvalget, Anette Hald, Bente Skovgaard, Janne Miller, Susanne Barnewitz 
og Karsten Frese, for et flot arrangement.   -   Fotos: Anette Hjuler.
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VHF samt Mand Over Bord

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

Søndag d. 26. juni var der i Sletten Bådeklub in-
viteret til et mini kursus i MOB samt VHF radio.

Vi var 7 både repræsenteret inkl. formand Johan-
nes’ båd, ikke mange - Sletten Bådeklubs med-
lemstal taget i betragtning.

Vi mødtes kl.10 over en kop kaffe, hvor Johannes 
indledte med at fortælle om sikkerhed om bord: 
redningsvest , (som mange af os sejler uden), liv-
line etc. – ting som vi alle vidste, vi skulle ha’ om 
bord – derefter fulgte skrækhistorierne om folk, der 
var faldet over bord – og desværre ikke alle havde 
overlevet.

Johannes gennemgik derpå teorien om VHF radioen 
i korte træk og ikke mindst brugen af DISTRESS-
knappen; vi tilhørere havde nogle spørgsmål, men 
jeg tror nok, de fleste nikkede anerkendende til for-
mandens indlæg.

Men så blev vi dirigeret ud i vores både, for nu 
skulle vi efterprøve vores kunnen. Et par besætnin-
ger havde deres både liggende i Humlebæk, så de 
kom ned i Slettenbådene.

 Vi fik også et par flinke folk med om bord, og nu 
skulle vi rigtig vise dem, hvad vi formåede i vores 
fine, nye båd og ikke mindst, hvad radio samt navi-
gationsudstyr kunne.

Først skulle alle både kalde hinanden på kanal 77 i 
havn – men hvordan var det nu lige ??  …….

 Efter et par minutter måtte Flemming og jeg lige 
sikre os, at vores ”gæster” ikke var journalister fra 
BÅDNYT, da vi nødig ville se os selv udstillet i 
bladet. 

Vi fik sejlet ud af havnen, og Johannes fortalte 
over VHF’en, at vi skulle smide en fender over 
bord samt trykke på MAND OVER BORD knap-
pen – det gjorde vi også, men intet skete, for vi 
havde ikke holdt trykket i 5 sec.  

Vi øvede mange gange både visuelt og at sejle kun 
på GPS’en  - vi lærte også, at for at slette MOB 
skulle vi ligeledes holde tasten inde i 5 sec.

Da vi igen mødtes i Bådeklubben, viste det sig , at 
samtlige besætninger havde haft  en lærerig ople-
velse.

Det er så nemt at have den der falske tryghed med: 
at vi har VHF, MOB-knap osv., men hvordan er det 
lige, at man bruger udstyret ??

Jeg kan kun anbefale, at alle går med næste gang, 
der gives et sådant mini-kursus – 2 timer varede det 
– og vi blev meget klogere – for det var HANDS 
ON tilmed i egen båd. 

Skrevet af Lynn Wittrup (Båden: LYNN) 
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Nødvendigt redningsudstyr: livline – redningsvest – flydebøje med flydeline.
Også ungdommen var med for at lære.

Svensk familie anskueliggjorde forman-
dens ord: bær altid redningsvest. 

Klar til turen på vandet med en del af det nødvendige grej – 
denne kølige søndag:  varme jakker til hele familien.

Søndag d. 26.6. 2016  ”Mand over bord øvelse” - 1. del teorien på land ved formanden   
Fotos: Anette Hjuler



20

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 / teoretisk del i den kommende vintersæson.
Alle klubmedlemmer i klubber under Dansk Sejlunion er velkomne til at tilmelde sig kurset. 
Undervisningen er lagt i februar og marts.
Information om kurset kan ses på: http://nivaabaadelaug.klub-modul.
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Aftenstemning sommer 2016 i Sletten Havn
Foto: Kevin Antonio Andreasson
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Der manglede frivillige hjælpere ved Sletten Cup – 
det traditionsrige optimistjollestævne d. 21. august, 
så vi fik via mailen en opfordring til at melde os. 
Egentlig havde jeg ikke tid, for vi skulle rejse på ferie 
samme eftermiddag, men det lød alligevel så sjovt, 
at jeg meldte mig til at hjælpe om formiddagen. Det 
fortrød jeg ikke.  - Det blev en herlig dag.

Alle hjælpere mødtes til morgenskafning i klubben 
kl. 7. Det var tidligt på en en søndag morgen – men 
stemningen var høj og forventningsfuld, og vejret 
tegnede godt. Det var lige lovlig stille, men ikke koldt 
efter årstiden. Vi havde fået bemandingsplanen ud i 

Sletten Cup 2016
forvejen, så jeg vidste, at jeg skulle være mandskab 
hos Ole Bruhn på dommerbåden frk. Bruhn på FE-
VA-banen. Der var først fælles breefing og dernæst 
en glimrende gennemgang af dagens udfordringer 
ved baneleder Camilla.

Og så til søs! Det er rigtig mange år siden, at jeg 
selv har sejlet kapsejlads og deltaget som besætning 
på en dommerbåd. Faktisk er det så længe siden, at 
det føltes nyt og lidt spændende. Vi fandt positionen 
nord for havnen, banen blev lagt ud, og skuddene lød. 
Starten forløb fint, og feltet bevægede sig sindigt af 
sted. Med kun få sekundmeter vind gik det ærligt talt 
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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

noget trægt, og vi blev lidt bekymrede. Da første båd 
nåede bundmærket, havde sidste båd endnu ikke run-
det topmærket, så det var umuligt at tilpasse banen, 
hvorfor Camilla skød sejladsen af – til stor ær-gelse 
for den førende båd.

I første omgang syntes jeg også, det var lidt ærgerligt, 
men jeg blev hurtigt klar over, at her havde den retti-
dige omhu rådet: Ikke så snart havde vi fået samlet jol-
lerne omkring os, før tågen lagde sig som en dyne. Det 
var nu blevet frokosttid, og jollerne blev hjulpet i havn 
af ribbådene, og til sidst blev besætningen på dommer-
båden hentet. Efter få sekunders sejlads i ribbåden var 
Frk. Bruhn totalt forsvundet i tågen, og vores rorsmand 
konstaterede tørt: ”Vi sejler stik vest, for så må vi vel 
ramme kysten, og så kan vi følge den ned til havnen”. 
Det viste sig at være en klog disposition. 

Jeg kan ikke huske, hvornår jeg sidst har sejlet i så tæt 
tåge. Det var bestemt ikke rart, og da vi kom i havn, 
gav vi os straks til at tælle ”vores” joller igen. Alle 
var der heldigvis! 

Trods den usædvanlige vejrsituation var stemningen 
fin i havnen, som sydede af aktivitet – velorganise-
ret aktivitet. Madpakkerne blev fordelt, og alle blev 
mætte. Efter frokost måtte jeg hjem, for en anden sej-
lads ventede: feriecruise på Donau. Men jeg havde 
oplevet en herlig formiddag sammen med glade børn, 
fornøjede forældre og masser af frivillige. Det kan 
meget anbefales at tage en tjans, næste gang ung-
domsafdelingen kalder!

Tågen lettede efter frokost, og på klubbens hjemme-
side kan du finde resultaterne af dagens sejladser. Der 
var også Slettensejlere på podiet! 

Eva Hofman-Bang



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


