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                  Nyt fra bestyrelsen

Johannes Kildeby
Formand

Knud Sant
Kasserer

Niels Ole Sloth
Ungdomsafdelingen
optimist & 29’er

Jesper Jespersen
Materiale vand

Per Tullberg
Materiale land

Pernille Gøttler
Suppleant 
Havkajak-udvalg

Erik Møller-Madsen
Suppleant
Web-master

I sidste nummer af Søhesten skrev vi under denne overskrift, 
at vi fremover vil informere mere præcist om hvad der sker 
på bestyrelsesmøderne. Der har således været afholdt tre 
bestyrelses-møder, med referater på i alt 11 sider. Pladsen til 
rådighed her i Søhesten gør det derfor vanskeligt, at referere 
alle punkter. Vi må således nøjes med de større og mere bety-
dende punkter.

Økonomi
Enhver god klub har brug for en god økonomi, for at tilbyde 
medlemmerne et attraktivt medlemskab. Klubbens nye regn-
skabssystem er stadigt nyt, og i den seneste periode har forbe-
redelserne til årsregnskabet og budgettet for 2015 fyldt meget. 
Der er temmelig meget at lære og ændre, før vi kan vise et 
regnskab for de enkelte udvalg, og dermed se hvad de enkelte 
aktiviteter trækker af medlemskontingenter osv. Mange besty-
relsestimer er gået med denne opgave, men nok endnu flere for 
Annette og Knud. Men det bliver godt det er vi sikre på.

Aktivitetsudvalget
Bestyrelsen har vurderet, at et arrangement som f. eks. Ande-
spil skal give et større overskud, set ikke mindst i lyset af det 
meget store antal sponsorpræmier der er tale om. Vi kan ikke 
være bekendt over for byens handlende, at præmierne vindes 
for en ganske beskeden indsats. Et andespil er som et lotteri, 
det er med til at hjælpe klubbens økonomi.

Kabysudvalget
Vi har i bestyrelsen talt om muligheden for at ændre lidt på 
udsmykningen i klubhuset, for herunder at gøre plads til et 
område hvor klubbens sponsorer kan have deres logoer mv. 
præsenteret. Det fortjener de, og det vil forhåbentligt skærpe 
interessen for at blive sponsor.

Sejladsudvalg
Udvalget har haft travlt med flere møder med Nivå Bådelaug 
om tættere samarbejde i kredsen af sejlklubber i den nordvest-
lige del af Øresund. Der har ligeledes været afholdt møde med 
disse klubber, der alle ser positivt på et samarbejde inden for 
flere dicipliner. 

Teknisk udvalg
Der har været brugt megen tid på at evaluere de tilbud der 
er kommet på en tiltrængt ny spildevandspumpe. Alle husker 

Høringen af medlemmerne

Foreningshuset og Kommunen

Status og fremadrettet

    Formanden har ordet ...

Høringen af medlemmerne
I sidste nummer af Søhesten havde vi spurgt 
klubbens medlemmer om deres holdning til, om der 
var nogen ting, som klubben vil kunne gøre bedre, 
gøre anderledes eller om der var forslag til nye tiltag.

Da svarfristen var udløbet den 18. oktober, var der 
kommet mange gode svar og forslag. Forslag der 
spænder vidt, og som også omhandlede forslag til, 
hvad Kabyssen skal servere.

Bestyrelsen og udvalgene vil gennemgå de indkomne 
forslag og prøve at realisere så mange af dem som 
muligt. Se svarene side 13.

Personligt synes jeg, at der mangler sejlerrelate-
rede arrangementer, som for eksempel praktiske 
sejlerøvelser som ”mand over bord” samt 
teoriundervisning i navigation og kapsejlads. Ole 
Bruuns foredragsrække om turen igennem de 
Europæiske floder har været en stor succes. Tak til 
Ole for det store arbejde.

Udvidelsen, foreningshuset og Kommunen
En dag blev jeg ringet op af Thomas Lykke 
Pedersen, som spurgte, om det ikke ville være en 
god ide, hvis han indkaldte Fonden Sletten Havn, 
Beboerforeningen, De erhvervsdrivende på havnen, 
Havnens venner og Sletten Bådeklub til et møde 
på Rådhuset vedrørende muligheden for at finde en 
løsning på de pladsmæssige problemer, som Sletten 
Bådeklub har på havnen. 

Mødet blev ikke på Rådhuset men i Foreningshuset, 
hvor Borgmesteren orienterede om, at 
Foreningshuset ikke ville blive solgt som ellers 
planlagt. 

Kommunen vil arbejde på at sætte kælderen i 
stand til brug for jolle- og kajaksejlere. Ligeledes 
vil Kommunen undersøge mulighederne for, 
at Bådeklubben kan udnytte haven, udenom 
Foreningshuset, på en mere optimal måde. 

Bådeklubben har fået til opgave at fremsende sine 
ønsker til Kommunen for indretning af kælderen 
og øvrig brug af Foreningshuset. Efterfølgende vil 
Kommunen vende tilbage med hvilke muligheder, 
de har for at imødekomme klubbens ønsker.

Klubben søger stadig en lagerhal til opbevaring af 
joller og RIBs, ca. 100 m2, så hvis nogen kender til 
ledige lejemål, hører vi gerne? 

Status og fremadrettet
Vi må konstatere, at medlemmerne stadig synes, 
det er besværligt at tilmelde sig arrangementer på 
klubbens hjemmeside. Kontakt evt. Susanne på     
tlf. 3013 7485.

Da vinteren byder på mange gode arrangementer, 
arbejdes der på at finde en måde, hvor tilmeldingen 
kan ske mindre kompliceret.

 Slut op om vintersæsonens mange arrangementer, 
hvis du har lyst, det gør de andre!

Johannes Kildeby
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  Aktivitetskalender 2015/2016
December:
10.   Julestue for voksne kl.18.00. 
         Menu: Confit de Canard, musik og    
        pakkeleg

31.   Nytårskur kl. 12.00

Januar:
OBS! Klubben er lukket i den første uge
åbner igen tirsdag den 12.

07.   Budgetmøde

16.   Nytårskur for bestyrelse og udvalg

20.  Bestyrelsesmøde

28.   60’er Rock
        Menu: Rijstafel kl. 18.00

Februar:
04.    Foredrag ved pilot Jan Rasmussen om       
         søredning kl. 19.30

10.    Bestyrelsesmøde 

11.   Vinsmagning ved vinimportør             
        Lars Bjørn

18.   Klubben er helt eller delvis lukket 

 Næste nr. af Søhesten  
 Søhesten nr. 71 udsendes marts 2016. 
Artikler og billeder skal afleveres til           
redaktionen senest den 14. februar 2016. 

 Redaktionen:      
Ansvarshavende redaktør: Anette Hjuler

Oplagstal: 725   
Tryk: Ilsted tryk 4918 0105.

Marts:
06.    Klubben er helt eller delvis lukket

09.    Fælles sangaften kl. 20.00

10.    Foredrag ved Morten Ullmann                    
         kl. 19.30 (se side 9)

13.    Bestyrelsesmøde

16.    Generalforsamling

31.    Jazz kl. 18.00

April:
02.    Gourmetaften ved Jacob og       
         Aktivitetsudvalget
         Tilkendegiv gerne, allerede nu, din  
         interesse i at deltage til Kabyssen

06.    Bestyrelsesmøde

09.    Standerhejsning kl. 12.00

16.    Arbejdslørdag. 

22.    Klubben er helt eller delvis lukket

Mere information vil fremover blive udsendt 
pr. mail, ved opslag i klubben samt på klubbens 
hjemmeside: www.slettenbaadeklub.dk
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Aktivitets udvalg
Karsten Frese, formand
Stubbedamsvej 57 B
3000 Helsingør
frese@mbuna.dk 
Tlf.:  49761305 
Mobil:                201504 27

Kabys udvalg
Per Holmgaard
(se bestyrelsen) 

Sejlads udvalg
Johannes Kildeby
(se bestyrelsen)

Ungdoms udvalg
Linda Cerup-Simonsen
Teglgårdsvej 133
3050 Humlebæk
linda.cerup.simonsen
@gmail.com
Mobil:  28 30 47 42

Teknisk udvalg
Anders Bilde-Sørensen
Bregnevænget 38
3050 Humlebæk
abs@c.dk
Tlf.:   49 19 25 88
Mobil:                  40 20 29 93

Havkajak udvalg
Pernille Gøttler
(se suppleanter)

Sekretær
Susanne Barnewitz Christrup
susannebarnewitz@Yahoo.dk
Tlf.                        30 13 74 85

Kabyssen
Jacob Stougaard
Gerdavej 13
3060 Espergæde
stougaardjacob@hotmail.com
Tlf.: klubben 49 19 15 48
Mobil:  27 26 86 41

Klubblad
Redaktion og annoncer
Anette Hjuler
anettehjuler@gmail.com
Tlf.   22 14 63 64

Klubmåler
Per Henriks
perhenriksdk@gmail.com
Mobil:  26 16 09 90

Klubbens hjemmeside
www.slettenbaadeklub.dk

Web-master
Erik Møller-Madsem
(se  suppleanter)

Klubben
Sletten Bådeklub
Sletten Havn 10
3050 Humlebæk
CVR-nr.: 302 184 34

Bankforbindelse
Handelsbanken i Fredensborg

Sletten Havn
Havnefoged
Ole Hjort og Mikkel Askman
Tlf.:  49 13 27 72
Mobil:  20 40 27 72

Bestyrelse og udvalg
Formand  
Johannes Kildeby
Baunebjergvej 107
3050 Humlebæk
jok@alectia.com
Mobil:  20 10 43 04

Kasserer  
Knud Sant
Strandhøjsvej 5
3050 Humlebæk
ks@valcon.dk
Tlf.:   49 15 16 22
Mobil:  40 20 07 72

Bestyrelsesmedlemmer
Jesper Jespersen
Gl. Strandvej 286
3050 Humlebæk
jesper.jespersen@sas.com
Tlf.:  49 19 11 10
Mobil:  51 38 77 78

Niels Ole Sloth
Kystvej 31 A
3050 Humlebæk
niels@assurancepartner.dk
Mobil:  28 11 20 31

Per Holmgaard
Nivågården 39,1
2992 Nivå 
per.holmgaard@lexmark.dk
Mobil:                23 38 88 23

Suppleanter

Pernille Gøttler
Langebjergvej 310 C                    
3050 Humlebæk  
pernillegottler@webspeed.dk                           
Mobil:                 41 53 20 21

Erik Møller-Madsen                                                        
Ravnbjerggårdsvej 206                                                          
3480 Fredensborg                           
emm@emm@canon.dk         
Mobil:  21 64 52 14
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Farverne er nu skiftet fra vores yndlingsfarve, 
havblå, over gyldent efterår, til mere gråt i gråt.

Med sejlerne i vinterhi, mange både på land 
og lang tid til næste års standerhejsning, er det 
formodent-lig kun enkelte kajakroere, der trodser 
bølgerne og øver sig i nogle grønlændervendinger 
– måske endda udstyret med harpuner til fangst af 
diverse flyvefisk.

Så er det Aktivitets- og kulturudvalget, der for al-
vor kommer på banen med indendørs aktiviteter i 
klubben; andespil, foredrag, jazz med dans, sang 
og kulinariske oplevelser.

Tak for flotte artikler og spændende beretninger, 
der er prydet af fotos fra nær og fjern. ”Nyt fra 
bestyrelsen” er dækket af Knuds tale ved Stander-
nedhalingen. 

Der er appetitvækkere til kommende medlemsaf-
ten med foredrag.

Endnu engang hyldes dygtige ungdomssejlere for 
deres flotte præstationer på vandet, og årsberet-
ningen er dejlig positiv læsning. 

Rud har taget mange 
dejlige fotos og lavet fine 
reportager og hentet små 
anekdoter, som I kan læse 
de mørke vinteraftener, 
imens I ser frem til næste 
sejlersæson i Sletten 
Bådeklub.

KABYSSEN 
v/Jacob Stougaard     

Frokost:
Tirsdag – lørdag kl. 12.00  - 15.30

Aftenmenu:
Tirsdag – Lørdag 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

Kabyssen 
tlf. 4919 1548  - 2726 8641

Sletten Havn 10  - 3050 Humlebæk

Fra 1.12.2015 - 15. 04. 2016
lukket mandag - søndag lukkes kl. 17.00

andre dage lukkes kl. 20.00
Se iøvrigt ugens meny på hjemmesiden

Nyt fra 
redaktøren

Tak til alle vores annoncører, og velkommen til 
nye.

Anette Hjuler
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Standernedhaling 
lørdag den 24. oktober ved Knud Sant

Samtidig med at kanonen blev affyret kl. 12 af 
Erik Otto, halede Henrik Madsen standeren ned.    

Og her er så Knuds ord: Klubstanderen er nu nedhalet, 
og sommersæsonen 2015 er slut!

Vi kan med glæde og stolthed se tilbage på en sæson 
med et meget højt aktivitetsniveau og i særklasse med  
flotte resultater der er opnået i sæsonen. 

Ved denne lejlighed er der grund til at fremhæve føl-
gende aktiviteter og resultater:

UNGDOM
Vi har deltaget og dystet internationalt i Tyrkiet, Italien, 
Holland, Sverige, Finland og  Polen. Vi har deltaget i 
16 danske stævner inkl. vore egne. Der er afholdt den 
traditionelle sejlerlejr i Nykøbing. 

Ikke mærkeligt, at der så ofte er travlhed - grænsende 
til kaos - på havnen omkring klargøring og afrigning af 
både og udstyr, der skal på vandet eller på farten i - og 
udenfor Danmark.

Resultatmæssigt: 
•   Vi har 3 Sletten optimister på top 50 i Danmark.  
    I foråret indtog vi tilmed førstepladsen
•  Klubmestre 2015 i optimist klasserne blev:   
    Carl Emil Sloth i A klassen, Victor Milchior i             
    B klassen og Marcus de Leeuw i C klassen.     
    Marcus rykker i øvrigt op i B klassen fra næste  
 sæson efter en fremragende resultathøst i år.                
 I 29-er klassen blev det Christian  Jespersen og  
 Magnus Sandfeld
•   Anton Andersen blev udtaget og deltog i VM i     
 Polen.
•   Jeppe Ullmann blev uofficiel Europamester i Zoom 8    
    for hold, og det samme blev
•   Jonas Ullmann , men Jonas blev også dansk mester  
 i Zoom 8.  
De kan noget de der Ullmanner! Og derfor gav vi en hånd 
til de unge medlemmer for de flotte  resultater.
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AKTIVITETSUDVALGET 
Rigtig mange gode tiltag til glæde for mange medlem-
mer, også medlemmer der ikke længere er så aktive på 
vandet.
Aktivitetsudvalget gav os et brag af en sommerfest, 
som de fleste gerne ser gentaget fremover.

Og så kan vi glæde os til efterårs- og vinterprogrammet, 
der byder på Jazz, andespil, torskegilde og meget mere. 
Så sent som i torsdags var der ”udsolgt” til en glimren-
de foredragsaften fra Oles side, som berettede om tredje 
afsnit af en fantastisk rejse til Sortehavet og Middelha-
vet gennem de europæiske kanaler. Rart at vide at Frk. 
Buun kom godt hjem. 

Også Kajak afdeling gennemfører spændende fore-
dragsaftner!

Klubmestre 2015 blev: Chilli i 1. sejlads, Ace i 2. sejlads 
og Jetlag i 3. sejlads. Også disse mandskaber fortjente 
en hånd. - Og så vil vi gerne se, at flere deltager i næste 
sejlersæson.

Endvidere er der afholdt : 
Klubmesterskaber, Sletten Cup, Knarr stævne, Molic 
Cup, Holger Cup sammen med Nivå og  Metal Cup.

KAJAK  
I denne afdeling har aktivitetsniveauet nået nye højder:
•   Der er gennemført tre hold EPP2 kurser for i alt            
    40 deltagere 
•   Der er gennemført rullekurser.
•   Der er aflagt adskillige færdighedsprøver
•   Vi har fået flere dygtige instruktører. To mere vil   
    blive uddannet

SENIOR 
Men lidt mere lokalt er der jo også blevet dystet på 
vores egen kapsejladsbane sammen med Nivå Bådklub 
i vores onsdagssejladser.

•   Vi fik nye klubkajakker til denne sæson og
•   Tuborg Fonden har senest doneret tre nye kajakker til     
     Sletten  Bådeklub
•    Mange nye medlemmer kommer til, og med nye    
     kajakker og nyuddannede instruktører er der også     
     plads til flere nye medlemmer

MEDLEMSTILGANG
Og så kan vi glæde os over en medlemstilgang, der pt. 
overgår +70målet for indeværende år. 
Det er aktive medlemmer, og det er medlemmer, som 
nok har været aktive, men som nu i højere grad nyder 
det sociale liv i - og omkring klubben. Vi har nu 868 
profiler i vores medlemskartotek. 
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Amarone prisen er jo indstiftet af vores kære formand og går til den kvindelige sejler, der oftest har ført skibet ud 
og ind ad havnen. Formanden har i sommer helt legitimt spejdet efter de kvindelige sejlere, men forgæves! Vi har 
derfor valgt at Amarone  prisen går til den båd, der hyppigst har været på vandet i sejlersæsonen.  Og båden, som 
sejles af Gerda og Frank Bentzen, har i år været på vandet 67 gange.

Den anden pris er Barolo prisen, der går til det medlem, der har sejlet flest sømil i sæsonen.
Vinderen af denne pris har - iflg. skibets logbog - i år sejlet 1283 sm. Skulle der være andre, der har sejlet læn-
gere, får de også en pris. Vinderen er:  Per  Brinck-Lund. Barbaresco-vinderen ‘Røde Orms’ Per Brinck-Lund for 
sæsonens længst sejlende med 1283 sømil. Al den energi får man utvivlsomt af at være nyforelsket. Trine Gotlieb  
var med på turene, der ikke mindst gik til fredelige, idylliske ankerpladser, bl.a. i Roskilde Fjord, men også i det 
sydfynske ø hav. Sammen generobrede parret også de gamle danske besiddelser , da de tog turen ind ad Slien.

Zoom 8 vinderne Jeppe og Jonas ‘Julle’ Ullmann fik hver overrakt et gavekort til køb af SuperWarm våddragt til 
vinterbrug.

FACILITETER
Det høje aktivitetsniveau gør det endnu mere aktuelt, 
at vi får udvidet vores faciliteter i klubben.

Vores planer om arealudvidelse mod syd blev sat på 
stand by, da Havnen meldte fra i sommer. Men vi arbej-
der videre. Nyt møde med kommunen med borgme- 
steren i spidsen og interessenterne om havnen er blevet 
afholdt. Og nu ser det ud til, at Foreningshuset ikke  
skal sælges. Det betyder, at vi undersøger mulighe-
derne for, om SB i en eller anden udstrækning kan få 
tilgodeset vore behov ved renovering og ombygning   
af Foreningshuset. Med andre ord arbejder vi videre på 
denne sag, uden at vi dog kan love vore medlemmer, 
hvad det fører til. 

TAK 
På bestyrelsens vegne vil jeg gerne takke de mange 
frivillige, der yder en kæmpe indsats for,  at dette høje 
aktivitets- og resultatniveau kan opretholdes. 

Det gælder i alle vore udvalg: Ungdom, kajak, sejlads, 
kabys-, redaktions-, aktivitetsudvalg plus alle andre 
medlemmer, som på mange måder loyalt bakker op om 
klubbens arbejde.

En stor tak til vore sponsorer som yder en betydelig 
økonomisk støtte til klubben, og vi er glade for, at også 
Tuborg Fonden har fundet os støtteværdig. 

PRISUDDELING

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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Det tog Ole Bruun 404 dage fordelt over fire år, 275 sluser 
og 8800 sømil at nå igennem det halve Europa og hjem 
til Sletten igen med et fund af vise ord, han opsamlede 
undervejs: 

-’Begynd aldrig at diskutesre med din kone. Vent, til hun 
alligevel skifter mening!’

Så langt for at blive så klog. Om fru Bruun, Hanne, har 
skiftet mening vides ikke med bestemthed, men derimod 
står det fast, at deres sejlads på de europæiske floder, i 
Sortehavet og Middelhavet resulterede i venskab, der 
siden har været guld værd og var synligt for enhver, da 
Ole Bruun holdt sit tredje og afsluttende foredrag om sin 
drømmesejlads i Bådeklubben.

Det tyske par Gerd Otten og hans kone Gisela, var med i 
Klubben, hvor der var stuvende fuldt hus for at høre om 
det Europæiske krydstogt. Gerd og Gisela mødte Ole og 
Hanne i Wien, hvor parret, der forinden var ankommet 
i deres egen båd, hjalp dem med at lægge til. Ikke nok 
med det: Gerd og Gisela inviterede dem om bord til en 
kop  kaffe og en snak. Kemien mellem dem var så god, 
at det endte med, at de aftalte, at støtte hinanden videre 
frem – og siden har de bevaret forbindelsen og besøger 
hinanden på skift – dog ikke ad søvejen, som var så vel-
lykket, at de ikke gør den om igen.

Jeg husker en bustur til Bukarest, imens vi afventede, at 
bommen til masten kom frem. En lille meget velklædt 
og  fin lille pige kom hen og bukkede dybt for Gerd. Hun 
troede i fuld alvor på, at han var julemanden på grund 
af sit store, hvide skæg og i det hele tager imponerende 
hårpragt, fortæller Ole Bruun her i en ’bonus-kommentar- 
til Søhesten.
Også på et hotel gik det ligeså, da ejerens datter under-
danigt spurgte, om han havde gaver med. 
Gerd nænnede ikke at skuffe børnene, men svarede hver 
gang: -Nej, jeg har ingen gave med. Jeg er på ferie og 
arbejder kun i december.
I Istanbul ville fire-fem unge japanske piger absolut foto-
graferes sammen med ham. Også nogle totalt indhyllede 
muslimske piger var stærkt interesseret, men var så ’di-
skrete’ at de gik om og tog deres fotos af julemanden bagfra!
I øvrigt er Hanne Bruun ikke specielt vild med at sejle, 
men turen her havde hun næppe været foruden!

 

Foredraget vil primært handle om 
Mortens (og hans søn Jonas) tur over 
Atlanten med ARC (Atlantic Rally for 
Cruisers) i november/december 2014. 
De sejlede med en Swan 47. Morten 
vil fortælle en masse om selve sejlad-
sen, men han vil også komme med  
lidt gode råd omkring sikkerhed osv.

Programmet ser således ud:Hvad er 
ARC, Forberedelser, Sikkerhed, Livet 
ombord – sejladsen, Ankomst St. 
Lucia og ikke mindst Gode råd. Det  
forventes at foredraget tager ca. 2 x 
45 minutter – lidt længere hvis I er 
spørgelystne.  info@sails.dk

Foredrag i Sletten Bådeklub
torsdag den 10. marts 2016
af Morten Ullmann

Det lærte Ole Bruun 
på sin europaomsejling 
Tekst og foto af Rud
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12 jernbåde med 75 besætnings-
medlemmer invaderede Sletten 

TEKST & FOTO: RUD KOFOED

Ingen ved, hvad en Ironman er, før de har sejlet Metal 
Cup i Sletten! Jeg siger det af dyrekøbt erfaring. 

Efter at min nysgerrighed i årevis har været pirret i 
oktober, når monsterbådene er reddet over sandban-
kerne og har invaderede det lille fiskerleje i Sletten, 
lykkedes det i år at få hyre på jernmanden Per Brinck-
Lunds ’Røde Orm’. Det åbnede vejen til et nærmere 
indblik i  det store Metal-kup på Sundet. Det blev i år 

afviklet for 36. gang den første oktober-weekend – 
med 12 velvoksne jernskuder, deraf dog to støbt i jern-
beton, håndteret af 75 jernmænd og –kvinder. 

Det var årets smukkeste, vindstille sommerdag. Be-
sætningsordren var en smule nedslående: Jeg var 
udnævnt til ’paparazzi-fotograf og ølhenter.’ Diskredt 
blev min kaptajnskasket pakket ned igen og roret 
overladt til Sletten Bådklubs formand, Johannes Kilde-
by, der stod noteret som ’rorsmand og taktiker’ – i tæt 
samspil med ’skipperen og navigatøren’, Per Brinck-
Lund. 

På slaveholdet var også Jesper Saabye: ’Storskøde-
trimmer, spilhåndtering samt tidstager’. Han var også 
ganske glimrende på kikkert. Det lød sådan lidt uhånd-
terligt, men den garvede, ædle, Sund-haj, Anders 
Bilde-Sørensen var idømt: ’Fok- og genua-trimmer 
samt fordæksgast (spilerstage)’. Det viste sig at dække 
over, at han måtte stå med kæppen ude i genuaen for 
at spile den helt ud på det sidste ben, mod målet. Det 
havde ikke spor med forgastsangen om ’en pige i hver 
en havn’ at gøre, men derimod med den rå kraft, der 
skulle redde os fra den store fornedrelse.

Alt dette være sagt for diskret at aflede opmærksom-
heden fra det faktum, at vi ikke vandt, men blev nr. 7 
efter at have tilbagelagt knapt seks sømil på tre en halv 
time. Hvilket race – og så ikke så meget som en lille er-
kendtlighed! Det syvende sejl  er ellers så interessant, 
at selv Bergman har lavet en film om det. 

Nå, pyt, sandt at sige blev det klart for metal-aspiran-
ten, at det med kapsejladsen sådan set slet ikke var 
det vigtigste ved Metal-Cup, næ, det var festmiddagen 
lørdag aften i Bådeklubben. Det var den egentlige 
begrundelse for, at metalbådsbesætningerne skulle 
bruge otte dage på at nå frem og 14 dage på at nå hjem 
til alle danske verdenshjørner igen! 

Kabyssen havde tryllet et pragtmåltid frem til de 75 
jernmænd og –kvinder. Metal-sejlere er et usædvanligt 
folkefærd af en noget anden støbning end mange af de 
smarte, sarte ’søndagsnussere’, man kan møde i smulte 
vande og på de danske moler. 

Var det i Biscayen eller rundt Cap Horn kapsejladsba-
nen havde været afmærket, så havde jernfolket rundet 
der med lige så stor selvfølgelighed som en sviptur på 
Sundet i 1-2 meter vind i sekundet, eller var det i ti-

men? Det er i mere eller mindre overført betydning 
verdenssejlere med fuldriggere og hår på brystet.

RESULTATET AF METAL-CUP 2015:

1. Rikke - Skipper Poul Øland
2. Freya – Flemming Ekstrand
3. Aurora – Kim Nielsen
4. Heide – Nicolaj Schrøder
5. Steely Dane – Per Nielsson
6. Sara Maja – Klaus Molin
7. Røde Orm – Per Brinck-Lund
8. Polonica – Mads Sønderskov Steuch
9. Tara – Jørgen Krogh
10. Svalen – Lars Carlsen
11.Tudlik – Tudlik
12. & Havelåge-vinder: Alotria – Palle Jensen

rud

PS! Se mere på: 
www.ajourpress.smugmug.com            
 

DET STORE 
METAL-KUP

Øverst den glade vinder Poul Øland, skipper på 
Rikke af Faaborg - Tv. vinderen af den bedste  
’skipperskrøne’ Nicolaj Schrøder, Heide, med sin 
gravide kæreste og hengivent besætningsmed-
lem - Øverst th: Den smukke vinderbåd. Nederst: 
Anders Bilde-Sørensen er ude med kæppen og 
rækker armen ud til højresving

Øverst tv: Røde Orm 
blev nr. 7 med 2. skip-
per og taktiker Johan-
nes Kildeby, Skipper Per 
Brinck-lund, storskøde-
chef Jesper Saabye og 
fok- genua-gast Anders 
Bilde-Sørensen. 

Klubbens egen 
verdenssejler Jasper 
Olsen gik planken ud, 
glemte at stoppe for 
enden og faldt i havnen 
efter middagen. Sara 
Majas Rasmus Molin 
var mand for at redde 
sømanden på land igen
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Sletten Fiskehus
Sletten Havn

Alt godt fra havet
Åbningstider:

Hverdag 930-1730, lørdag kl. 900-1300

Lukket mandag

49 19 00 26

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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Spørgeskema - 

se side 21 i Søhesten nr. 69

Følgende spørgsmål blev stillet:

Beskriv hvordan du i dag bruger klubben (sejler , ung-
dom, kajakroer, spisende medlem, eller andet) 
Synes du, der mangler flere arrangementer, og hvilke 
(sejlarrangementer, foredrag, undervisning, underhold-
ning eller andet)
Er der noget af det, vi laver i klubben i dag,  du synes 
kan laves anderledes?  

Og her er så de svar, vi modtog:

Kun sejler, der bruger klubben: 
1 svarer: ”Der mangler ikke noget ( måske sejlere )”
1 mener: ”Der mangler sejlarrangementer fx med 
praktisk træning til søs. Øvelse for ledsagere. ”Mand 
over bord”.
Foredrag med emnet: ”Jorden rundt af Christian Honoré. 
Undervisning i teori.”

Sejler og spisende, der bruger klubben:
1 ønsker: ” Sejlarrangementer med Nyt fra Farvands-
direktoratet”.

Sejler, spisende og andet, der bruger klubben til:
”Bønnemøde om fredagen, jazz, film + torsk, foredrag, 
fester, karneval, herrejulefrokost, nytårskur, stander 
op – og nedhaling”
Mangler foredrag med Langtursberetninger 
og andet: ”Skovtur til Rå, Norreborg, Kyrkebacken 
ultimo august primo sept. 
Kunne tænke sig ændringer på følgende: ”Ikke pladsre-
servation på ”Bissebænken” om fredagen, fortsætte med 
lave priser i Kabyssen, ikke flere nye ”kun spisemedlem-
mer”. Nye medlemmer – kun nye sejlere.”

Én, der bruger klubben som sejler, spisende og til socialt 
samvær svarer:
”Mangler foredrag om sejlerberetninger, tip og vink til 
fx turmuligheder”
”Undervisning i praktiske kurser afpasset efter behov”
Underholdning:” Gerne jazz men også andet og mere 
ungdomsrelateret altså for dem under 40 og yngre. 
Noget, vi laver i dag, som kan laves anderledes? ” 
Formand Johannes og hans bestyrelse gør det rigtig 
godt, men gerne større åbenhed og kommunikation til 
medlemmerne om, hvad der rører sig i Bådeklubben”.

Kun spisende medlem: 
”Bruger klubben til Business af og til – som British 
club. Foreslår foredrag af tidligere ansat 30 år i NASA.”

”Flere retter at vælge imellem til frokost ex. muslinger, 
torsk, skaldyr.”

” Varierede frokostretter til hverdag”.

”Foredrag om fx. Alm. dannelse. Mere undervisning, 
mere musik.” Kan laves anderledes? ”Mindre restaurant 
mere klubliv: Der er for mange, der kun kommer for 
at spise, og som ikke har tilhørsforhold til klubben”.

Skal Søhesten fortsætte? 
1 svarer:”Ja, den er inspirerende, og dejlig at kunne have 
med overalt ( tog, bus, seng, båd, haven etc. )”
En anden: ” Jeg bliver ked af det, når I stiller sådan 
et spørgsmål. Søhesten bliver flittigt læst i båden og 
er fast inventar i skibsbiblioteket. Jeg kan ikke læse 
hjemmesiden på nettet, når jeg ligger for anker og læser 
bladet i cockpittet. Selvfølgelig skal Søhesten fortsætte.”
” Ja, Søhesten bør fortsætte, men redigeres mere stramt, 
bredt og medlemsorienteret. Bør synkroniseres med 
en døgnfrisk, opprioriteret hjemmeside med direkte 
tilgængelighed for medlemskommentarer.”

Sletten Bådeklub siger tusind tak for alle de flotte 
gaver, der er sponseret af:

Spørgeskemaundersøgelse

Andespil oktober og november 2015

Sletten Fiskeforretning, Sletten Bådklub og  Ka-
byssen, Lars Bjørn Vinimport, Bent Bjerregaard, 
Jette White og Hill Street.     
Forretningerne i Nivå Centret:
Spar, Frk. Himmelblå, Da Vincis Pizzaria,      
Stender, Sidney og Co og Matas.

Forretningerne i Humlebæk Centret:
Frisør Vangedal, Matas, Sportsforretningen, 
Hegelund, Apoteket, Cafe og Hair Design,    
Humlepubben, Super-Brugsen og Irma.

Strandvejsbutikkerne:
Brødsnedkeren, Specialiteten, Brille Mie,     
Ærenlund, Slagter Bagger,
Mosters Kaffebar, Alice Kayser og Hanne Pihl. 
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har været helt fantastisk. Vi har haft rekord mange 
børn, som har fået lov til at få den helt fantastiske 
oplevelse, at sejle ud af Sletten Havn alene i en jolle 
for sejl for første gang. Vi har fået opbygget en stor 
gruppe af dygtige opti-sejlere - rutinerede C-sejlere, 
endnu dygtigere B-sejlere på vej og sidst på sæsonen 
nu 7 dygtige A-sejlere. 29er gruppen har udviklet 
sig, og flere er kommet til i årets løb, så der nu er tre 
besætninger. 
Vi har deltaget i rekord mange stævner i ind og 
udland. Jonas Ullmann startede året tidligt stævne-
mæssigt i Bodrum i Tyrkiet, hvor Jonas 3. -8. marts 
deltog i et stort optistævne, hvor han sejlede sig til en 
flot 29. plads blandt stævnets 124 deltagere. Næste 
store stævne var Sailing Garda på Gardasøen i Italien 
i påsken, hvor vi var seks sejlere med familier afsted. 
En helt fantastisk tur, hvor der både er fantastiske 
forhold for sejlerne med masser af vind men også 
skønne forhold i den herlige by Riva for de medrej-
sende familier. Anton K. Andersen sejlere sig til en 
meget flot 19. plads blandt de 677 deltagere i stævnet. 
Sailing Garda startede for Sletten-sejlerne med en tre 
dages træningslejr sammen med en gruppe danske 
sejlere efterfulgt af 4 dages stævne. 

De medrejsende familiemedlemmer udnyttede om-
rådets mange tilbud om cykling, vandring, sejlads, 
shopping og cafébesøg, mens sejlerne var på vandet. 
Jonas Ullmann valgte at drage til et stort stævne i 
Holland i påsken i stedet, hvor Jonas blev nr. 57 ud 
af 152 deltagere. 

Vel hjemme fra Italien igen var næste stævne Sten-
ungssund i Sverige, hvor sejladserne foregik i det 
maleriske landskab ved Øen Tjørn. I opti blev Carl 
Emil nr. 52 og Victor nr. 99  af 118 optisejlere. Jonas 
blev nr. 7 af 36 Zoom sejlere i Stenungssund. Retur 
fra Sverige ventede det første opti- og Zoom rangli-
stestævne i Vallensbæk den 9. -10. maj. Det blæste 
kraftigt både lørdag og søndag, så den første dommer-
båd i X50 måtte opgive at ligge fast og blev afløst af 
en anden båd med et kæmpe anker. Sejladserne forløb 
fint, uanset at Køge bugt viste sig fra sin værste side 
med store krappe bølger i den kraftige syd-østenvind. 
Anton var i sit es og blev nr. 2. Carl Emil nr. 48 ,og 
Silje nr. 59, Albert nr. 72 ud af ca 100 deltagende 
A-sejlere. Astrid blev 12 i B rækken, og Jonas sejlede 
sig i Zoom til en flot 5. plads af 34 deltagere. Til årets 
andet ranglistestævne i Kerteminde var vi 8 Sletten 
sejlere af afsted. Her var det Victor, der på fornemste 
vis stjal billedet ved at vinde C-klassen suverænt. 
Næste store stævne var årets 3. ranglistestævne på 
Furesøen arrangeret af YF. Her var - ligesom i Val-
lensbæk - rigtig god luft igen Anton-vejr. Anton endte 
som vinder af stævnet foran samtlige 74 tilmeldte 
A-sejlere. På Furesøgen leverede Valdemar Bojsen - 
Møller en række fantastiske sejladser og endte på en 
samlet 3. plads ud af de 41 deltagende C-sejlere. Til 
Skovser Cup i Skovshoved var vi 9 Sletten sejlere af-
sted, og her leverede Anton flotteste resultat med en 

Sæson 2015 i ungdomsafdelingen
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4. plads. I uge 27 var der fuld fart på Sletten Havn, 
da vores egne sejlere havde mulighed for at sejle 
hver dag fra kl. 9 til kl. 15.Det var der rigtig mange, 
der benyttede sig af, og de havde en fantastisk uge 
i selskab med vores dygtige trænere. I uge 28 var 
det så 13 kanon heldige skolebørn fra Fredensborg, 
der via vores deltagelse i Fredensborg Kommunes 
sommerferieaktivitet – Sommer sjov - fik mulighed 
for at stifte bekendtskab med at sejle optimistjolle. 
Den 19. - 26. juli drog Astrid, Silje og Carl Emil 
til Finland for at deltage i Nordiske Mesterskaber 
for optimistjolle. Vi havde en fantastisk tur og fik 
oplevet, hvor god plads, der er i Finland. Vi kørte 
til Stockholm og sejlede herfra til Helsinki. Stævnet 
foregik indenskærs i Kirkkonummi ca. 50 km uden-
for Helsinki. Vi boede i telt og var begunstigede af 
et fantastisk sommervejr. Området er normalt plaget 
af en del regn - men vi fik blot et par byger i løbet af 
den tid, vi har i byen. Til NM sejler piger og drenge 
kønsopdelt. Silje blev nr. 58 og Astrid nr. 74  af ialt 
76 deltagende piger. Carl Emil blev 79 af 91 delta-
gende drenge. Hjemme igen fra Finland var der lige 
tid til at pakke om og så afsted til ungdomsafdelin-
gens traditionsrige Sejlerlejr i uge 32, som igen i år 
foregik i Nykøbing Sjælland. Søndag til fredag, hvor 
det for sejlerne alene, handler om at sejle og derefter 
at hygge sig sammen på land. Trænerne sørger for 
masser er god træning. Forældrene søger for masser 
af god mad, morgen, middag og aften. Det er for alle 
en fantastisk tur med masser af skønne oplevelser. 
Alle sejlerne fik sagt pænt farvel og held og lykke til 
Anton, som skulle rejse på efterskole og derfra kort 
efter direkte til VM i Polen. Vel retur fra sejlerlejr 
afholdt vi klubmesterskab den 15. august for Opti og 
29er. Klubmester opti - A Carl Emil Sloth, opti - B 
Victor Melchior, opti - C Marcus de - Leeuw. 29er 
klubmester Magnus Sandfeld & Christian Kragh 
Jespersen. Det blev en fantastisk hyggelig dag med 

sejladser formiddag, stor fælles frokost i kabyssen 
for alle sejlere og sejlerfamilier (ca 50 pers) og ingen 
sejladser efter frokost afsluttet med præmieoverræk-
kelse sidst på eftermiddagen. Her blev også ungdoms-
afdelingens vandrepokaler uddelt. Årets ungdomssejler 
blev Anton K. Andersen. Årets gode kammerat blev 
Floreen Verbeek, og årets fighter blev Andreas Freitag 
Larsen. Den 23. august afholdt vi Sletten Cup for Opti, 
29er, Zoom8 med rekorddeltagelse - 105 sejlere var på 
vandet, så der var travlhed på Sletten Havn og i sær-
deleshed på slæbested og jollebroen ved slæbestedet. I 
sådan en situation kunne man godt drømme om en lidt 
længere jollebro ved slæbestedet. Men det gik - når alle 
er smilende og i godt humør og indstillet på, at alt skal 
glide. Ja, så er det fantastisk, hvor smertefrit selv en 
sådan belastning af vores trange kår kan forløbe.

Den 25. august til den 5. september var en helt 
fantastisk periode. For da var Anton K Andersen til 
Opti-VM i Polen repræsenterende Sletten Bådeklub. 
Desværre var vejret i Polen i den periode så langt fra 
Anton-vejr som overhovedet muligt. Ingen vind. Flere 
dage blev der slet ikke afviklet sejladser. Strøm men 
ingen vind, så det var de lette sejleres VM i år, og 
Anton endte på en 160. plads af de 275 deltagere. Men 
uanset var det super flot, at Anton blev udtaget til VM. 
Helt utroligt i øvrigt for den by i Polen, hvor det blev 
afholdt, er kendt som en blæsende by. Og i dagene op 
til VM blæste det. Og dagen efter sidste sejlads var 
afviklet blæste det igen. Men under selve VM skulle 
det åbenbart være vindstille i år. Den 28. - 30. august 
drog vi til Egå for at deltage i det første af efterårets tre 
ranglistestævner. Det blev en sand præmiefest for vores 
sejlere. Marcus vandt C-klassen og Caroline blev nr, 
2. Victor vandt B-klassen, og Carl Emil blev nr. 24 i 
A-klassen.

Da vejrudsigten allerede lørdag varslede ingen vind 
søndag, valgte dommeren at afvikle 5 sejladser for A-
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sejlerne. De gik på vandet kl. 09.30 morgen og kom 
ind temmelig trætte kl. 18.00 efter at have gennem-
ført 5 sejladser. Beslutningen om at gennemføre fem 
sejladser lørdag viste sig at være rigtig. For i løbet af 
søndagen kom ikke engang en brise, og Århusbugten 
så ud, som om der var hældt olie på vandet. Den 11. 
-13. september gik turen til Sønderborg for at deltage 
i efterårets 2. ranglistestævne. Her vandt Marcus igen 
suverænt C-klassen, så han er nu rykket op og er ble-
vet B-sejler. Carl Emil blev nr. 33, og Silje nr. 36 i A-
klassen. Den 25. - 27. gik turen til årets sidste stævne 
for vores aktive ungdomssejlere, Harboe Cup, der 
samtidig er DM for både Opti og Zoom8. Her vandt 
Jonas Ullmann suverænt i Zoom8 og blev Danmarks-
mester 2015. Der var hele 14 Sletten-sejlere til start 
i Opti ABC, Zoom, 29er og Feva. Aldrig har vi fra 
Sletten deltaget i så mange forskellige bådtyper ved et 
stævne. B-klassen blev suverænt vundet af Victor med 
Marcus lige efter på en 7. plads. I C-klassen sejlede 
Florien sig til en flot 4. plads. I A-klassen sejlede Silje 
sig til en 42. plads, Carl Emil til en 48. plads, Albert 
66. plads, og Astrid en 76. plads.

I weekenden den 10. - 11. oktober sejlede Jonas og 
Jeppe Ullmann sig til et europamesterskab i Zoom8 

for hold. En helt igennem fantastisk præstation for 
brødrene. I efterårsferien var flere af vores sejlere på 
Oure Idrætshøjskole på Fyn til efterårstræning. Igen 
i november er der 2 træningssamlinger for sejlere fra 
hele landet. Fra søndag den 25. oktober 2015 kl. 09.30 
og hver søndag til primo december er der vintertræning 
. Så alt i alt har 2015 været en begivenhedsrig sæson 
med masser af aktivitet. Vi glæder os til en forhåbentlig 
endnu bedre sæson 2016.

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
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En vidunderlig våd velkomst af AKA Mik

Sidste år var der en række bofæller fra Bakken, 
der prøvede at lokke mig med i deres havkajak-pro-
jekt i Sletten, men jeg fik ikke rykket. 
Hen over vinteren fik jeg aftalt med Søren Søgård, 
at vi skulle melde os ind i klubben sammen og få 
lidt sjov og motion.
I april ringede jeg til Pernille og aftalte at komme ned 
og høre, om det var noget for os – Og det fik Pernille 
mig hurtigt overbevist om, så det var bare med at få 
købt udstyret og komme i gang! Meeen så sparkede en 
kunde mig ind i hamsterhjulet, og jeg blev totalt usyn-
lig. Da hamsterhjulet holdt en kort pause, kravlede 
jeg ud, og Søren og jeg susede ned til Nybro og fik 
købt vores begynderudstyr – så var det bare at troppe 
op. 
Pernille foreslog, at vi kom til Fællesroning, og da 
Søren var ramt af arbejde, var det ’bare’ mig, der 
mødte op en tirsdag i piv østenvind og dejlige, dril-
ske bølger. 
Pernille proppede mig i en kajak, og så var det var 
bare ud og kæmpe med bølger og brænding – og fik 
jeg lige trænet makkerredninger?  Pernille tog sig en 
hel time med at piske ud, surfe ind – og samle mig op 
i et væk. Sikke en skøn tålmodighed! Våd, træt og i 
højt festhumør tog jeg hjem og fortalte min søde kone 
om den sidste times vidunderlige leg: Hun så på mig 
som om, jeg var faldet ned fra månen – hun fatter mig 
ganske enkelt ikke.
I de næste uger tog Søren og jeg troligt på vandet sam-
men – til fællesroning og ’alene’ i kravlegården – så 
vi fik da 4-5 roninger, inden vi skulle til årets sidste 
EPP2-kursus i juli. Og sikken en kanon oplevelse med 
fællesskab og maksimal pinsel af min totalt slappe 
kontorkrop, flot dirigeret af Pernille og Lars med 
varme, faste hænder og et totalt smittende humør, som 
fik selv den værste blodsmag i munden til at forsvinde.
En mere hjertevarm velkomst i klubben og en federe 
introduktion til havkajak kunne jeg ikke forstille mig. 
Så nu lå sommeren, Øresund og alle jer andre forude 
blot for at blive nydt i fulde drag!

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

 “På en trist efterårs dag i starten af oktober, kom 
der pludselig en fantastisk opringning fra Tuborg-
fonden. De havde doneret os 25000 til tre nye 
klubkajakker. De blev straks omsat til tre stk af de 
gule Baffin kajakker, magen til de fem vi har. To af 
vores dygtige roere, Michael og Christian er igang 
med at tage vejen hen mod instruktør uddannelser, 
og hvis vejrguderne er med os, har vi to nye instruk-
tører inden næste sæson. Så selvom vi er en stor afd 
efterhånden, er der både undervisere og klubkajak-
ker nok til at du sagtens kan være med.” - Pernille

JUHUU... Nyt fra kajakkerneJUHUU... Nyt fra kajakkerne
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Sletten Bådeklub har desværre hen over sommeren 
haft nogle uoverensstemmelser imellem Leif Henriks, 
Johannes Kildeby som formand for Sejladsudvalget 
og Knud Sant.
Uoverensstemmelserne blev efterhånden så udtalte, 
at bestyrelsen søgte hjælp til mægling hos Dansk 
Sejlunion. Den opgave påtog generalsekretær Mads 
Kolte-Olsen og konsulent Nicolas Brandt Hansen sig.
Der blev holdt et møde i Sletten Bådeklub, hvor Leif 
Henriks blev bistået af Helle Schrader, Elsebeth Bor-
ch, Anders Bilde-Sørensen og Pelle Sørensen, bl.a. på 
grund af andre ting, som der var utilfredshed med.
Efter en del skrivelser frem og tilbage og søgen efter 
et kompromis, kunne Dansk Sejlunion konstatere, at 
det ikke var muligt at forlige parterne.
Eftersom der fra Leif Henriks side hele tiden har 
været et stort ønske om, at alle klubbens medlemmer 
skulle se hans skrivelse om en episode i klubhuset, og 
at det skulle være i Søhesten, også selvom Redakti-
onsudvalget i første omgang afviste det som uegnet, 

så er det besluttet, med accept fra Redaktionsudval-
get, at det alligevel bliver bragt i Søhesten.
Nedenstående tekst vil således være: En kort oriente-
ring fra bestyrelsens side, Leif Henriks skrivelse og til 
sidst kommentarer fra Dansk Sejlunion.
Der skal bemærkes, at det fra bestyrelsens og fra 
redaktionens side er meget beklageligt, at vi bringer 
disse uoverensstemmelser ud til samtlige medlemmer, 
men det gøres i et forsøg på at normalisere forholdene 
i Sletten Bådeklub og specielt til Leif Henriks.
Leif Henriks historie egner sig ikke til at stå alene, 
og Knud Sant og Johannes Kildeby er på ingen måde 
enige i indholdet.  
Som forord og til at forstå Leif Henriks historien 
bedre, så havde der i klubhuset været en diskussion 
om nogle kapsejladsresultater fra en onsdagssejlads. 
Leif Henriks var utilfreds og optrådte meget provo-
kerende overfor Johannes Kildeby i klubhuset da der 
spistes efter kapsejladsen. Knud Sant, på 71 år, bar 
Leif udenfor. Mere er der ikke i den historie.

Af formanden for Sletten Bådeklub Johannes Kildeby 
16. november 2015

Læserbrev af 6. august 2015 fra Leif Henriks med henblik 
på offentligørelse i Søhesten 

Efter endt aftensejlads plejer der at være præmie-
overrækkelse i klubhuset, men et fastlagt tidspunkt 
er der ikke oplyst noget om, trods flere rykkere 
herfor.
Efter endt sejlads onsdag den 05. 08. 2015, fore-
spurgte den 69 årige sejler, som er medlem af klub-
ben, derfor formanden, om han kunne oplyse, om 
der ville blive foretaget præmieoverrækkelse.
Dette afviste formanden. 
Herefter oplyste den 69 årige, at der manglede at 
blive uddelt præmier for sejladsen afholdt den 17. 
06. 2015, efter at resultaterne var blevet revideret.
Formanden afviste at kende noget til dette og ville 
herefter ikke tale mere med den 69 årige.
Den 69 årige insisterede på at få afklaret forholdet 
med formanden, som stadig gav udtryk for, at han 
ikke ville høre mere tale herom og begyndte at 
skubbe den 69årige væk. Herefter var der nogen 

mundtlig udveksling, hvor formanden blev ved med 
at skubbe til den 69 årige.
Klubbens kasserer blandede sig herefter i diskus-
sionen og endte med bl.a. at råbe til den 69årige, at 
han var menneskefjendsk og skulle forlade klubhu-
set, hvilket ikke blev efterkommet, da den 69 årige 
jo også er medlem af klubben og dermed også har 
adgang til klubhuset som de øvrige medlemmer.
Herefter overfaldt kassereren (nærmest i ekstase) 
korporligt den 69 årige og bar ham ud af klubhuset 
og pressede den 69 årige hårdt op mod et udvendigt 
rækværk, indtil nogle kom den 69- årige til undsæt-
ning.
Den voldsomme reaktion fra formanden og kasse-
reren skyldes formodentlig, at den 69årige ved flere 
tidligere forhold har påpeget uregelmæssigheder ved 
formandens - / kasserens håndtering af klubbens sta-
tutter for afholdelse af klubmesterskab, overholdelse 

Uoverensstemmelser i Sletten Bådeklub

69 årig sejler fra Sletten Bådeklub korporligt  overfaldet                        
af klubbens kasserer i klubhuset
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af Dansk Sejlunions kapsejladsregler m.v., hvor 
formanden og kassereren efterfølgende modvilligt 
har måttet rette ind.
Den voldsomme reaktion fra formanden og kassere-
ren, ud over at chokere den 69årige, chokerede også 
en lille pige, som var gæst i klubhuset.
Den 69årige afskyr voldelig adfærd og satte sig der-
for ikke til modværge men prøvede blot på at afklare 
forkerte / uretfærdige afgørelser, som tilfældet er her 
med formandens og kassererens magtanvendelse.
Klubbens fornemme vision har ellers været at blive 
den bedste sejlklub i Sundet.
Hvis dette skal lykkes, så vil det kræve en hold-
ningsændring fra formanden og kassereren, så de 

kan tage mod berettiget kritik og tage ved lære heraf, 
da vi jo alle kan fejle.
Men at prøve at lukke munden på klubbens medlem-
mer, som ikke lader sig føje efter formandens - og 
kasserens forgodtbefindende, fører ingen steder hen.
Man må formode, at hvis den 69årige fortsætter med 
den berettigede kritik, vil formandens - og kassere-
rens næste skridt være, eksekution af klubmedlem-
met, men dette vil blot medføre en klage herom til 
Dansk Sejlunion, som denne beretning allerede er 
fremsendt til.

Det chokerede forudlempede klubmedlem.

Hej Leif, Johannes, Knud, Elsebeth, Pelle, Anders 
og Helle
Dansk Sejlunion sendte jer tirsdag 10. november et 
kompromisforslag.  Teksten var en redigeret version 
af den tekst, som Dansk Sejlunion sendte ud fredag 
den 6. november. 
Kompromisteksten den 10. november er Dansk Sejl-
unions beskrivelse i hovedtræk af hændelsen den 5. 
august. Den omtaler såvel et verbalt overgreb som et 
fysisk overgreb. Teksten redegør for drøftelse af øv-
rige emner på mødet den 3. november. Teksten opfor-
drer parterne til at tilslutte sig, at sagen bliver bilagt, 
og at parterne vil samarbejde om Sletten Bådeklub.
 
Leif, Johannes, Knud, Pelle, Anders og Helle har 
svaret på mail med kompromis-tekst.
Jeg konstaterer, at Knud og Johannes tilslutter sig 
teksten. Knud har givet Leif en undskyldning, og at 
Knud og Johannes på vegne af bestyrelsen har lyttet 
til kritik, kommenteret og fulgt op på de forhold, som 
er blevet rejst. Knud og Johannes har tilbudt Leif en 
mulighed for et konkret samarbejde i klubben (ons-
dagssejladser). Jeg konstaterer fra denne side vilje til 
forsoning.
Jeg konstaterer, at Leif,  Helle og Pelle i mails fra 11. 
og 12.  november åbner op i allerede behandlede for-
hold. Leif har ønsker til, at flere detaljer bliver beskre-
vet. Helle og Pelle træder tilbage fra deres tidligere 
tilslutning til mødets drøftelse. Jeg konstaterer, at man 
ikke forholder sig til Dansk Sejlunions opfordring 
om at se fremad og samarbejde om Sletten Bådeklub. 

Jeg vurderer de afgivne svar således, at der fra denne 
side ikke er vilje til at afslutte den aktuelle strid.
Vilje til forsoning hos begge parter er en forudsætning 
for, at Dansk Sejlunion som fungere som  mægler. 
Når den ene part ikke er indstillet på at afslutte 
striden, giver det desværre ikke mening, at Dansk 
Sejlunion forsøger sig med yderligere mægling.

Dansk Sejlunion træder hermed ud af forløbet. 
Næste skridt er således helt op til jer.
Et skridt kunne være, at begge parter offentliggjorde 
sin version i Søhesten. Desuden er klubbens general-
forsamling et velegnet forum til demokratisk afklaring 
af uenighed: Formanden redegør i bestyrelsens beret-
ning for klubbens virke det forgangne år. Formandens 
beretning på generalforsamlingen forholder sig såvel 
til successer som til fejl og mangler i det forgangne 
år. Medlemmerne stiller spørgsmål, drøfter og tager 
så ved afstemning stilling til bestyrelsens beretning. 
Når et flertal af klubbens medlemmer stemmer for 
beretningen, har medlemmerne godkendt bestyrelsens 
handlinger og håndtering af konflikter. Utilfredse 
medlemmer må tage generalforsamlingens beslutning 
til efterretning og undlade at fremføre samme kritik 
igen. Alternativt kan man forlade foreningen.
 
Tak for denne gang. Jeg havde selvfølgelig gerne set, 
at I var blevet enige om at se fremad. Jeg vil indtræn-
gende opfordre alle til rummelighed, og at man ven-
der blikket fra de aktuelle emner og i stedet fokuserer 
emner, som kan skabe liv og aktivitet i klubben.

Kommentar fra Dansk Sejlunion

Af  Dansk Sejlunions generalsekretær
Mads Kolte-Olsen 13. november 2015
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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
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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

TEKST OG FOTO: RUD

SKILDPADDEN ER DØD - 72 ÅR
Få kendte ham under døbenavnet, Søren Wentzel 
Jensen, men som Skildpadden har han mejslet sit 
navn uudsletteligt fast i Sletten Bådeklub og milevidt 
omkring. Søren skabte musikhistorie, da han lance-
rede nogle af verdens største jazznavne: som Dexter 
Gordon, Stan Getz, Monty Sunshine og mange andre 
kanoner på Sletten Kro, som han forpagtede fra 1976 
til hen over midten af 80’erne. Han gjorde en jazz-
undtagelse, da han engagerede et ret nyt, mere rock’et 
talent, han var faldet for: Navnet var Kim Larsen. Han 
var en suveræn jitterbug-danser i de historiske dage 
på Enghaveplads - og i mesterklassen i  billard til det 
sidste.

Trods jazztraditionerne var det ’Mormors Koloniha-
vehus’ han sov ind til, sunget med respektfuld varme 
og tak den sidste dag - af hans livs bedste ven, fru 
fiskehandler Pya. Han klemte hendes hånd, smilede 
for allersidste gang og sov kort efter ind efter godt 
fem års kamp mod kræft med sin store støtte, hu-
struen, Hanne ’Uroen’ Kulikiewicz Jensen, i hånden.

Det er få om hvem, man kan sige, at de aldrig har 
sagt noget ondt om nogen. Det kan man om Skild-
padden. Øgenavnet skyldes ikke hans dansetempo, 
men  at han i sin tid havde to chokoladeforretninger 
i København og kom meget langsomt tilbage, når 
han var gået ud for at genoprette væskebalancen og 
havde efterladt sit ’Kommer Straks’-skilt i butikkens 
vindue. 

Sognepræsten Hans-Henrik Ross stod for en be-
mærkelsesværdigt smuk bisættelse helt i Sørens ånd 
fra Humlebæk Kirke. Højtideligheden sluttede med 
Benny Holst’ ’Engle har bare Tæer’ i den jazzede ud-
gave, som kan høres på Youtube under titlen ’Når det 
sidste glas er drukket’. Bagefter var også præsten med, 
da hans meninghed traditionen tro fyldte Bådeklubben 
til gravøl.                                                       
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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
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Bo
lette

s Gæstebud

Bolettes Gæstebud
Bakkehuset

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

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



Afsender:
Sletten Bådeklub
Sletten Havn 10
3050 Humlebæk

Afsender:
Sletten Bådeklub
v/Helle Schrader
Sletten Havn 10
3050 Humlebæk

·  Vores 2 butikker dækker hele kyststrækningen  
fra Hørsholm til Helsingør

·  Vi sælger hver 3. bolig i byen

·  Vi fastsætter prisen realistisk

·  Vi har stort lokalkendskab

·  Vi er seriøse og top-engagerede  
ejendomsmæglere

· Vi annoncerer din bolig massivt og målrettet

·   Vi støtter sejlsporten

·  Vi samarbejder med Nordea Bank

Thomas Bloch 
Indehaver 

Statsaut. ejd.mægler, MDE, HD

Christian Løgstrup
Indehaver 

Statsaut. ejd.mægler, MDE

Jesper Laugmann 
Indehaver 

Statsaut. ejd.mægler, MDE

Derfor skal du vælge danbolig

Lad os vurdere din bolig helt gratis

Få vind i sejlene hos danbolig
Laugmann, Løgstrup & Bloch...

danbolig Laugmann, Løgstrup og Bloch ApS
Statsaut. ejendomsmægler, MDE · www.danbolig.dk

Strandvejen 354 · 3060 Espergærde · Tlf.:  4913 0100 · espergaerde@danbolig.dk
Usserød Kongevej 92 · 2970 Hørsholm · Tlf.: 4576 1400 · horsholm@danbolig.dk
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