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Formanden har ordet ....
Hverdag igen.
Nu er det overstået, det meste. Knarr-
stævnet, jubilæet, sommerferieturen, 
sommeren og nu er efteråret i fuld 
gang.

Foran os har vi et Finn-jollestævne,flere jollestæv-
ner, Metalcuppen, standernedhalingen og mange 
hyggelige arrangementer og stunder i klubhuset.
Er der så noget af det forgangne der er værd at 
kommentere yderligere?Absolut.
Knarrstævnet blev afviklet med havnens bådebyg-
ger Ole Hiort som stævneleder, og det forløb på-
bedste måde.
Jubilæet taler næsten for sig selv, når man læser 
videre i bladet. 
Receptionen var meget velbesøgt og der var pæne 
taler fra formanden fra Dansk Sejlunion Hans Na-
torp, Borgmester Thomas Lykke Pedersen, Per 
Frost Henriksen og undertegnede.
I jubilæumsugen var der aftener hvor det var 
muligt for klubbens ikke sejlende medlemmer at 
komme ud at sejle. Det var desværre ikke den store 
succes. Ikke mange havde taget imod muligheden 
for at få en tur på Sundet. Lidt frustrerende at der 
i en bådeklub med 810 medlemmer ikke er større 
interesse for sejlsporten!
Sejladsen med modelskibe var fint arrangeret af 
Kim Hyttel og Morten Ullmann. Per Brinch-Lunds 
filmaften om fredagen var en kæmpe succes og 
blev vist for et stopfyldt telt på jollepladsen.
Om lørdagen var der opvisning og affyring af 
Humlebæks gamle kanon fra molehovedet. En 
helikopter fra Søredningstjenesten lavede en red-
nings demonstration, og Søredningsselskabetfra 
Helsingør var til stede med en Søredningsbåd.
Måske skulle alle vi sejlere melde os ind i Søred-
ningsselskabet, for de gør et godt stykke arbejde 
og en god sikkerhed, hvis vi skulle kommer i 
nød?Jubilæumsfesten om aftenen.  Se videre i Sø-
hesten.

Sommeren har i år været helt fantastisk dejlig, og 
som sejler har det været perfekt med sol, varme og 
vind. Mange af havnens både har været på tur rundt 
i de danske, tyske og svenske farvande. Underteg-
nede sejlede til den vestlige svenske skærgård, 
som altid er vidunderlig, og videre op i Oslofjor-
den til Oslo. Fantastisk flot, og for en historisk in-
teresseret spændende at sejle hen over krydseren 
Blücher der den 9. april blev sænket i Oslofjorden 
af nordmændenes 50 år gamle kanoner og hvor830 
tyske sømænd omkom.
Når man kommer rundt i fremmede havne møder 
vi ofte sejlere, der har besøgt Sletten Havn, og det 
er altid positivt det man hører om Sletten Havn 
med dens fiskere, værftet, fiskehuset, ishuset og 
selvfølgelig klubben. 
Sletten Bådeklub hører i dag til blandt de største 
sejlklubber i Danmark. 
Paradoksalt ligger der kun 100 både i vores lille 
havn og nogle kommer endda sjældent ud og sejle. 
Heldigvis er ungdomsafdelingen stor og de unge 
sejler flot og bringer ustandselig Sletten på kortet.
Har DUen ide til hvordan vi får mere gang i hav-
nens kølbåde, og hvordan vi får lukket det store 
gab der er imellem de sejlende medlemmer og de 
ikke sejlende, så hører vi gerne fra dig?????

_/)  _/)  _/)  Johannes Kildeby



  Aktivitetskalender  2014

September:
03. Onsdagssejlads start kl. 18.15.

06. Tursejlads se side 20.

09. Bestyrelsesmøde. 
10. Onsdagssejlads start kl. 18.15.

14. Distancesejlads med omvendt start kl. 
10.00

21. Kapsejlads op/ned bane start kl. 10.00.

27. Finn jolle. Rangliste stævne.

28. Finn jolle. Rangliste stævne.

Oktober:
15. Bestyrelsesmøde.

25. Stander nedhaling.

29. Andespil.

November:
06. Kom og hør ”Frk. Bruuns” rejse i det syd 
 lige Tyrkiet, Grækenland, Albanien, Monte 
 negro og Kroatien. Kl. 19.30. Gratis adgang

12. Bestyrelsesmøde.

27. Jazzaften med ”husorkester” Blå Mandag
 middag kl. 18.00. musik fra 19.30 - 22.30.
29. Wiener salon trioen. Middag kl. 18.30.
 Underholdning fra kl. 20.00.  

 

December:
10. Bestyrelsesmøde.

31. Nytårskur kl. 12.00.

 Næste nr. af Søhesten
  
Søhesten nr. 66 udsendes primo dec. 2014.

Artikler og billeder skal afleveres til redaktio-
nen senest den 17. november 2014.

Forside billede: Erling Matthiesen 

Foto: Pelle Sørensen 

Redaktionen:      
Ansvarshavende redaktør: Helle Schrader

      Journalist: Rud Kofoed

                              Layout: Pelle Sørensen

Oplagstal: 660.
Tryk: Ilsted tryk 49180105





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 Tullberg
Dagelykkevej 78
3050 Humlebæk 
per.holmgaard@lexmark.dk
Mobil:   23 38 88 23

Suppleanter:
Pernille Gøttler
Langebjergvej 320 C
3050 Humlebæk
pernillegottler@webspeed.dk
Mobil:  41532021

Erik Møller-Madsen
Ravnsbjerggårdsvej 206
3480 Fredensborg
emm@canon.dk
Mobil:  21645214

Aktivitetsudvalget:
Karsten Frese, formand
Stubbedamsvej 57 B
3000 Helsingør
frese@mbuna.dk 
Tlf.:  49 76 13 05 
Mobil:   20 15 04 27
Kabysudvalget:
Per Tullberg
(se bestyrelsen) 
Sejladsudvalget:
Johannes Kildeby
(se bestyrelsen)
Ungdomsudvalget:
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

Pelle Sørensen
Strandgårdsvej 50
3050 Humlebæk
eps@c.dk
Tlf.:   49 16 03 19
Mobil:   21 28 75 62

Havkajak-udvalg:
Pernille Gøttler
(se suppleanter)

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
Helle Schrader
Helle Schrader
Gl. Strandvej 124
3050 Humlebæk.
hellevs@gmail.com
Tlf.:    49 19 48 93
Mobil:     41 43 48 93
Klubmåler:
Per Henriks
perhenriksdk@gmail.com
Mobil:  26 16 09 90

Klubbens hjemmeside:
www.slettenbaadeklub.dk

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
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KABYSSEN 
v/Jacob Stougaard     

Frokost:
Tirsdag – søndag 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 25.10. 2014 - 11.04. 2015

Nyt fra redaktøren
Hvor har vi dog bare haft en 
skøn sommer, masser af sol og 
alligevel også vind at sejle på. Flere 
medlemmer har været på længere 
ture, så mon ikke vi i næste nummer 

kan læse om hvordan der er ude omkring.
I juni fejrede vi Sletten Bådeklub’s  50 års 
jubilæum, en flot reception  hvor både mange 
medlemmer, borgmesteren, pressen  og dansk 
sejlunion var repræsenteret. Der blev holdt gode 
taler hvor det også kom frem hvilken unik klub vi 
har. 
Ugen igennem var der flot underholdning, både 
til vands, i luften og Pers film der fortalte hele 
klubbens historie,  og ikke mindst sluttede det 
af med et brag af en fest,  hvor der var en rigtig 
god klub stemning. Glade gæster og en alsidig 
spillemand, der fik fyldt dansegulvet.  Os der ikke 
kunne nå at opleve det hele kan heldigvis se dele af 
det her i bladet, hvor vi bringer Rud Kofoeds flotte 
billeder og beskrivende tekster. Hele festugen var 
vi heldige med det smukkeste sommervejr.
Nu er efteråret  over os, både optimist klub stævnet 
og havnefesten druknede i regn, men det er jo 
dejligt at se, at der alligevel er stor aktivitet på 
havnen. 
Forhåbentlig får vi en flot september, hvor vi kan 
nå at få luftet sejlene et par gange endnu.
Nu kommer efterårs sæsonen, med Jazz, andespil og 
alle de andre hyggelige ting som aktivitetsudvalget 
sørger for at underholde os med, hvis ikke vi bare 
er nede og nyde et glas og Kabyssens gode mad. 
Så vi mødes i Klubben.

Helle Schrader
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Johannes Kildeby
Formand

Knud Sandt
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

Nyt fra bestyrelsen
Bestyrelsens aktiviteter i sommermånederne er af gode 
grunde begrænsede. Det er jo en Bådeklub, så derfor 
holder også bestyrelsen ferie - i Deres både.
Sådan er det dog ikke helt! Denne sommerferie har dels 
været begunstiget af et fantastisk vejr, og ikke mindst 
minderne om en endnu mere fantastisk jubilæumsuge. 
Selve jubilæet er omtalt andetsteds i Søhesten, men 
bestyrelsen er utroligt stolte af, at have medlemmer, der 
med så stor entusiasme bidrager til, at Sletten Bådeklub er 
den bedste Bådeklub på denne side af Øresund. Helt i tråd 
med klubbens visioner!
Meget af den planlægning der sker gennem foråret 
handler jo naturligvis om, at få aktiviteter på vandet, så vi 
løbende har en fødekæde til sejlsporten. Også i år havde 
vi i ungdomsafdelingen en flot tilgang af nye sejlere. Alle 
der har børn, eller har haft børn i alderen 8 og opefter ved, 
at det kan være noget af et puslespil at få eftermiddagene 
til at hænge sammen når søskende skal til forskellige 
fritidsaktiviteter. Således er der flere der falder fra. 
En af aktiviteterne der skal supplere tilgangen af børn, 
er Kommunens sommerferieaktivitet i den første uge af 
sommerferien. Her var der udsolgt efter få minutter, og 
14 børn kom på ”sejlerlejr” i Sletten Bådeklub. Flere 
fortsætter nu! Ugen efter blev succesen gentaget for 
klubbens egne børn. 
Et af resultaterne af ovenstående er, at Sletten Bådeklub 
i dag har nogle af Danmarks bedste Opti sejlere. I år har 
vi haft et rigtigt flot år, med en udtagelse til VM, og en 
til EM. Det var henholdsvis Jonas Ullmann og Anton K. 
Andersen. Men også i B rækken er der flotte resultater.
Kajakafdelingen fortsætter sin vækst, og har nu brug ikke 
mindre end 34 pladser til kajakker på stativerne. Det harvi 
p.t. ikke, men der er en god dialog med kommunen, for at 
få plads ved foreningshuset.  
På den administrative side, har vi jo som alle ved 
udskiftet vores administrative system, og dermed 
også vores hjemmeside. Alle ved, at dette for enhver 
virksomhed eller klub er en operation, der er betydelig. 
En af bekymringerne var, om vi kunne bibeholde vores 
store medlemstal. Seneste opgørelse viser, at vi nu er 750 
medlemmer. Ikke langt fra de tidligere 817!
Brugertilfredsheden skal vi dog arbejde med. Der er stadig 
for mange medlemmer der har svært ved at tilmelde sig til 
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- Din lokale sejlmager!
www.ukhalsey.dk

- Sejl til Racing og Cruising
- Sprayhoods & kalecher
- Lazy Cradles & bompresenninger
- Rullesystemer - Furlex & Harken
- Tovværk
- Dæksudrustning

Bakkegårdsvej 307 • 3050 Humlebæk • Tlf. 4586 6820 • info@ukhalsey.dk

aktiviteter, og vi kunne håndtere betalinger mere 
fleksibelt. Til de medlemmer der p.t. ikke har et 
Dankort, vil Johannes nu modtage kontanter, så 
de sidste kan få lov at betale. Se opslag i klubben 
og på hjemmesiden om det praktiske. Dette samt 
øvrige opgaver med det nye administrative system 
bliver en af efterårets alvorlige opgaver.
På den positive side har vi nu et regnskabssystem, 
der er i bedste klasse. Det var det dog aldrig blevet 
uden Annettes Rasmussens utrættelige indsats. 
Herudover kan vi jo glæde os til de sidste ons-
dagssejladser, og ikke mindst efterårets aktiviteter 
i klubhuset. 

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

ARKITEKT

Jesper Roar Arkitekt M.A.A. 

tel. 49 16 04 01
Torpenvej 2
3050 Humlebæk

e-mail:  mark@3050.dk

TEGNESTUEN

MARK
www.mark.3050.dk
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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
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rør til en værdi af 10.000 kr. Henrik er selv tidli-
gere roer. Dog ikke i kajak, men har i sin ungdom 
roet singlesculler hvor han blev danmarksmester. 
Vi siger hermed tak for sponsoratet. 

Efteråret kan stadig byde på mange smukke kajakdage, og 
der er da også flere roere fra klubben som har planer om at 
fortsætte vinteren igennem.

Pernille Gøttler – Kajak afd

Havkajak-afdeling

Der er vist ikke nogen kajakroere der kan klage 
over vejret denne sommer. Der har da også været 
rigtig godt gang i kajaktræningen og vi har fået ti 
medlemmer igennem til EPP 2 kajak beviset. Må-
let var at få alle medlemmer igennem kurset, men 
dette mål har vi desværre ikke nået. Der vil blive 
planlagt nye kurser til foråret. For de medlemmer 
som pga alder eller fysik ikke kan gennemføre et 
EPP2 kursus, vil der blive mulighed for et lidt min-
dre kursus som giver mulighed for at ro på lavt 
vand mellem Humlebæk og Nivå havn når vandet 
er roligt.
Vi har også fået udvidet pladserne til kajakker med 
et nyt kajak stativ. Denne gang er det blevet bygget 
i rør som er meget mere holdbart og plads bespa-
rende. Der er planer om at bygge endnu et i starten 
af næste år. Sådanne stativer er meget kostbare at 
bygge. Vi har i den forbindelse været så heldige, 
at Henrik Fick som ejer Vedbæk VVS, har doneret 
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Tilbage i forsommeren sad jeg sammen med Erling 
Matthis og talte om sejllads i gennem tiderne og 
det ene tog det andet blandt os.  Undervejs talte vi 
om at sejle igen og Erling var straks klar på ideen 
og henover sommeren lavede vi aftaler som ikke 
blev holdt, enten var det varmt, så vi ville ’stegt’ 
om bord eller også var det for stille i vejret, så det 
ville foregå for motor, hvilket Erling absolut ikke 
kunne lide.

I slutningen af august måned lykkedes det en-
delig at finde en dag, hvor det hele kunne gå op 
i en højere helhed og Erling mødte op kl 10:00, 
som aftalt ved slæbestedet, med det store smil på 
læberne og han kom om bord uden problemer ved 
at han direkte kunne komme ned i cockpittet fra 
jollernes flydebro.

Straks var vi klar til afgang og helt naturligt tog 
Erling pinden fra start og efter at have sat sejl lige 
uden for havnen, gik det østover mod nordspidsen 
af Hven med en dejlig nordvesten vind på 6-7 m/
sek. agten for tværs,  så farten kom hurtig over de 
6 knob og glimtet i øjnene blev markant.

Ned langs med østkysten af Hven, ned til syd-
spidsen og nu på bidevind / kryds hjem til Slet-
ten igen, stadigvæk med Erling ved pinden med 
perfekt kontrol af båden. Selvom Erling ikke har 
været til søs i de sidste år, så fornægter ca. 70 års 
sejlererfaring sig ikke!

Undervejs blev der fortalt om episoder, hæn-
delser og begivenheder fra det righoldige sejlerliv 
som Erling har haft både tæt på, men også som 
langstursejler. og husk lige det var før GPS og lig-
nende elektronik overhovedet var opfundet.

Lige til havne hullet var Erling rorsmand og 
hans ubetingede glæde ved at være på havet igen 
var smittende for både Pelle og mig.

En dag, som vil stå i erindringen som en ’stjer-
nestund’
En beæret
Henrik Madsen

Ps: gennemsnitsalderen om bord var 75 år!!!!!

”Den gamle mand og havet”

På bidevind med Henrik og Erling  Matthis ved roret.

Med Hven om styrbord.

Tak for turen.
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Jubilæums akvarel og jubilæumsbog

I anledning af Sletten Bådeklubs jubilæum har den 
lokale kunstner og klubmedlem Henning Helmer 
lavet en akvarel der er blevet reprodukseret i 200 
stk. Tilbudspris 50,00 kr. Akvarellen er nummere-
ret og signeret af Henning Helmer. 

Jubilæumsbogen fortæller klubbens historie fra 
starten for 50 år siden og til i dag. Alle indlæg er 
fra tidligere og nuværende klubmedlemmer.
Nogle indlæg har tidligere været bragt i 40 års 
bogen, medens mange nye indlæg omhandler de 
sidste 10 år.

Jubilæumsbogen er udført i luksus udgave i bog-
formatet 170 X 240 mm. og er på 144 sider.
Bogen kan købes i kabyssen og hos Torsten Cykel-
smed, Gl. Strandvej 124. samt Helle Schrader og
Pelle Sørensen.

Akvarellen er også lavet i passepartout og måler
49 x 37,5 cm. 
Akvarellen i passepartout koster 450,00 kr. 
Begge udgaver kan købes hos:
Helle Schrader tel. 41434893/49194893
Pelle Sørensen tel. 21287562/49160319

Sletten Bådeklub
50 års jubilæum
16. juni 1964 - 2014
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Det er efterhånden blevet svært at opdrive en or-
dentlig skipperskrøne på havnen, i hvert fald hvis 
den skal fortælles i Løgnens Tempel af en af de 
gamle knarke med fuldrigger på brystet og bølger 
i håret.
Bornholmeren var vel en af de sidste, der for alvor 
havde smagt på livet - og kunne fortælle om det, så 
der ikke var en drøbel tør i Løgnens Tempel. Men 
også hans aske er nu spredt over Sundets og måske 
videre ud over verdenshavenes havfruer.
Jovist er der, gud være lovet stadig sømænd og fi-
skere i Slettens Fiskerleje, og selv om de ikke lug-
ter så meget af tjære og baj længere, så er de ikke 
spor kedelige, eller historieløse. 
Men tid til at sidde og hænge og fortælle saftige 
’løgnehistorier’ som før i tiden kniber det med, alt-
så med mindre det skal foregå under ’tempererede’ 
forhold på gyngende grund på Sletten Bådeklubs 
pælematrikel – eller - hys-hys -mere uofficielt i 
Sovseskuret. 
Det har kostet Løgnens Tempel livet. Se, det er en 
historie, H. C. Andersen kunne have fået meget ud 
af. 
Det over 100 år gamle, uanseelige venteskur var en 
af havnens ældste bygninger, eller fiskeskure, om 
man vil. Skuret havde en portal med fine, bølgende 
udskæringer og levnede kun ståhøjde til de mindre 
typer, så de høje fiskere havde – før i tiden -  svært 
ved at bortforklare deres koner, at de ikke havde 
hængt over en bajer i Løgnens Tempel. Den tids 
navigatoriske forglemmelse sad som et stempel i 
panden, eller hvor man nu havde knaldet hovedet 
ind i portalen.
En stille, solfyldt julidag blev Løgnens Tempel 
offer for en ny sandhed og væk var hele den lille 
herlighed, jævnet med jorden for bestandigt. Søhe-
stens udsendte snushane kastede sig med glubende 
appetit over Skipper, altså Peter Birch, for at få 
en forklaring på denne lokalhistoriske massakre. 
Hans svar var ikke til at misforstå:
-Havnen skal jo ikke ende som et museum, vel? Vi 
må følge med tiden!
Og det var ingen løgn, for nu skal det være en ud-

videlse af ’ishuset’ , altså oplagringspladsen for 
friskfangede fisk og den isproduktion, de bliver 
’indpakket’ i, indtil fiskekasser bliver hentet af 
fiskeimportøren, i Sletten bedre kendt som Silde-
prinsen – Aksel Jessen, der også forsyner Sletten 
Fiskehus. 
På det seneste er pladsen i det gamle ishus ved at 
blive for klemt, når også svenskerne sejler ind og 
lander deres fiskefangster. Samtidig er Jacob kom-
met til med ’Fuglen’, så fiskerne vil gøre, hvad de 
kan for at sikre fiskelejets fremtid. 
Bygningen af tilbygningen er for længst i gang. På 
et tidspunkt så det ud, som om der blev plads til 
en mini-cafe i gavlen, men sådan er virkeligheden 
ikke. Der skal havnens truck parkeres!
Der var stort set flertal for at ofre Løgnens Tempel, 
der jo oprindelig havde en mission som venteskur, 
mens fiskerne gik i læ og ventede på bedre vejr. 
Sådan et var der i de fleste havne, men det er fortid.
Massakren på Løgnens Tempel blev vedtaget med 
størst tænkelige flertal. Kun én var imod, nemlig 
den der ligger tættest på: Peter Møller, skipper på 
’Birgit’. Han kæmpede ihærdigt, men blev ned-
stemt. Også Svend Erik Wittenkamp var kraftigt 
imod, men havde ikke stemmeret. Han foreslog en 
genopførelse ved siden af barkekedlen på nordmo-
len, men så langt kunne tømret ikke bæres før det 
smuldrede. 
Løgnens Tempel er nu historie.

Rud 

PS!  Løgnens Tempel husede de seneste par år hav-
nens hjertestarter. Den er nu flyttet til teknikrum-
met på den anden side af fiskernes ’ishus’

LØGNENS TEMPEL OFRET FOR SANDHEDENS BEHOV
Tekst & Foto: Rud Kofoed
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Løgnens Tempel – halvt cykelskur, halvt annoncering og di-
verse ophængning, men alt for tom for mennesker til at modstå 
nedrivningsmassakren. På det sidste var venteskurets vigtigste 
mission at huse havnens hjertestarter

Nej til skrald, lød det fra de fremtids engagerede børn, 
der brugte templet som galleri til deres sidste udstil-
ling, tegninger og slagord om affald. Dagen efter endte 
’galleriet’ også som skrald

En stille juli morgen røg templets ’hat’.

 Pist væk er Løgnens Tempel – og udviklingen har i 
sandhed krævet et nyt offer. Efter et døgn uden løgn gik 
verden videre.

 Heldigvis fik ingen hjertestop over nedrivningen af Løgnens Tempel, for flere klagede over, at de ikke længere 
kunne finde hjertestarteren. Men her er den altså på sit nye tilholdssted i teknikrummet placeret i den modsatte 
ende af ’ishuset’, altså mod vest. Der står et skilt på væggen uden for – og om natten blinker starteren grønt



14

Sidste mand lukker og slukker…Faktisk var den sidste 
prominente, der ventede i Løgnens Tempel Heksen, 
der endte på Sankt Hans-bålet. Skibshunden Maurice 
syntes så godt om hende, at han forsøgte at afværge 
hendes tur til Bloksbjerg, dog uden held

Det nye tempel under opførelse – nu som ’ishus’

Enden er nær – altså på færdiggørelsen af fiskernes 
nye, moderne ’ishus’ og lagerhal.

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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Metal Cup 4. oktober 2014.
Traditionen tro afholder Sletten Bådeklub igen i år Metal Cup for 35. gang. I år 

vil de store stål - og alu både samles i Sletten Havn i 
løbet af fredagen den 3. oktober, hvor besætningerne 
mødes for et hyggeligt gensyn og med sørøverhistorier 

fra de hjemmelige og store have. 
Det er store både med store besætninger. Derfor er der efter lørdagens 

sejllads fuldt hus om aftenen i klubhuset 
til middag, hvor der er festlige indslag, som 

præmie uddeling og overrækkelse af ”havelågen” 
med inskriptioner for sidste båd i mål. Inden 
starten på sejladsen har hver  båd  fået udleveret 
materiale til en opgave som skal løses under 
sejladsen, og som vil bliver præmieret om aftenen 
under stor festivitas.
Kom ned og se de store både, de fylder godt op i 
vores lille havn.   

Metal Cup for de ‘tunge’ sejlere, også kaldet
havets jernmænd og -kvinder 

Foto Rud Kofoed

Bo
lette

s Gæstebud

Bolettes Gæstebud
Bakkehuset

Gl. Strandvej 7 • 3050 Humlebæk
Tlf. 49 19 45 00 • www.bolettes-gaestebud
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Sådan tilmelder du dig en aktivitet i Sletten Bådeklub 

Der er nogle enkle men væsentlige forudsætninger for at du kan tilmelde dig: 

1. Du er medlem af Sletten Bådeklub (se vejledning der står på klaveret i 
klubhuset) 

2. Du kan huske dit log in som du fik ved din indmeldelse 
3. Du har et Dankort 

Punkt 1 forudsætter vi at du har styr på! Vedr. punkt 2: Da du tilmeldte dig i foråret 
fik du en mail fra Sletten Bådeklub, med dit brugernavn og password. Kan du ikke 
huske dit password kan du anmode om at få det sendt til den e-mail adr., som du 
anvendte ved din tilmelding. Kan du ikke huske dit brugernavn, så send en mail til 
semm@privat.dk. Så sender jeg brugernavn retur! Jeg kan også nulstille dit 
password, og give dig et nyt, som jeg også skriver i mailen til dig. 

Med brugernavn og adgangskode er du klar til at logge på: 

    Findes nederst på hjemmesiden i højre side!! 

Herefter vælger du TILMELDINGER på den øverste del af hjemmesiden. Feks.: 

 

Og vælger den aktivitet du vil 
tilmelde dig. Trykker ”på læs 
mere & tilmeld” 

 

Herefter accepterer du betingelserne 
og klikker på ”betal her” 
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Der startes onsdag d. 29. oktober kl. 20.00 med ande-
spil under ledelse af Erik Otto.
Der vil være 10 løbende spil om ænder og flæskestege, 
hvor der spilles på rækker og hele plader. Der vil være 
sidegevinster og  ekstra spil om skinker, rødvine og 
andre præmier.    
Pris: 1 plade: kr. 10 - , 3 for kr. 25.   Husk tilmelding, 
som er bindende.

I november håber vi, at Skipper vil lave kogt torsk. Se senere opslag i klubben.

Den 6. november kl. 19.30 Kom og hør om “Frk. Bruuns” rejse og vores ople-
velser i det sydlige Tyrkiet, Grækenland, Albanien, Montenegro, Kroatien og 
hvis vi kommer så langt, videre rundt Italien, Rivieraen, op ad Rhone, Saune, 
Canal de Voges, ned ad Mosel, Rhinen, ad kanaler til Travemünde og hjem til 
Sletten.

Gratis adgang.

Hanne og Ole.

Torsdag d. 27. november starter jazzsæsonen 2014 / 15.
Vi håber, vores gamle ”husorkester” Blå Mandag igen kommer på banen.
Der er middag kl. 18, hvor Jacob – as usual – vil fremtrylle en formidabel ”da-
gens ret”.  Musik fra kl. 19.30 – 22.30.

Vi må i år hæve prisen til kr. 225 pr. person på grund af øgede omkostninger.
 Bindende tilmelding med forudbetaling i Kabyssen.

Lørdag d. 29. november er der  - traditionen tro - ”førjulehygge” med Wiener 
salon trioen med koncertmester i Radiosymfoniorkestret, Jan Rohard på violin, 
Erik Clausen på cello og vores egen Vivian Brøndum Rønne på klaver.
Arrangementet består af: flæskesteg kl. 18.30 og underholdning fra kl. 20.00.
Pris pr. kuvert: kr. 275 med bindende tilmelding og forudbetaling i Kabyssen. 

Aktivitets – og kulturudvalget ønsker hermed et muntert gensyn til et hyggeligt  
           efterår i Sletten Bådeklub.

A n d e s p i l

Aktivitetsudvalgets efterårsprogram 
2. halvår 2014 – til d. 31.12.2014.
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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
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Nekrolog
Min gamle ven Holger Thøgersen 
er gået bort.
Vi har fulgtes ad gennem 70 år 
og har haft mange gode minder 
gennem årene. De sidste 20 år har 

Holger desværre ikke været aktiv i klublivet p.g.a. 
sygdom - så yngre medlemmer kendte måske ikke 
Holger personligt, men af navn.
Mit kendskab til Holger startede tilbage i ungdoms-
årene, hvor vi var ro kammerater i Lyngby Roklub, 
og hvor han blev Danmarksmester i 4med. Siden 
som sejlerkammerat, hvor vi havde mange gode ture 
ud i det blå. Og hvor en mangen god historie kunne 
fortælles fra. 
Helt tilbage fra vores ro tid mindes jeg Holger som 
en vinder, og hvor vi ofte sidenhen brugte dette som 
et venskabeligt drilleri os imellem. Holger holdt ab-
solut ikke af at tabe, lige meget hvad han foretog sig.
Da vi startede klubben for 50 år siden havde vi en 
stiftende generalforsamling. Til bestyrelsen blev 
valgt Henriques, Erik Fisker, Frede Petersen, Hol-
ger Thøgersen og undertegnede. Med Frede som 
formand og Holger som kasserer, klarede vi det rig-
tig godt.
Efter lange og hede diskussioner mellem sejler-og 
motorbådsfolket enedes vi fredsommeligt om nav-
net Sletten Bådeklub. Det næste problem der skulle 
løses var et klubhus. Da der ikke var plads på havnen 
lagde vi hovederne i blød, skuede ud over havnen og 
kom da på den geniale ide, at klubhuset kunne byg-
ges på pæle i vandet udenfor havnebassinet. Vi søgte 
tilladelse, fik bevillingen, og gik straks i gang med 
byggeriet med frivillig arbejdskraft. Pengene lånte 
vi i Sparekassen mod vi kautionerede og afbetalte 
over 10 år.
I mange år var Holger med i alt hvad der skete i 
klubben, og vi som kendte Holger, mindes ham som 
initiativ ivrig, flittig og regulær mand man altid kun-
ne regne med.
Som støtte havde han sin dejlige kone Annelise, og 
som har fulgt ham trofast gennem livet. Da jeg har 
kendt Annelise lige så længe som Holger, vil jeg be-
nytte lejligheden til at sende hende mange tanker i 
denne svære stund.
Ære være Holger’s minde.

Erling Matthiesen 

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
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Ungdomsafdelingen

Sejlerlejr-beretning fra en gammel-i-gårde sejlermor
Camilla Sandfeld
Uge 32 var som sædvanligt rammen for den årlige Sletten Sejlerlejr 
– i mange år afholdt i Præstø og de sidste fire år afholdt i Nykøbing 
Sjælland. 

Lejren hvor det meste af ungdomsafdelingens ekvipage flytter sig 
godt hundrede kilometer, hvor haver tømmes for hengemte voksenjol-
ler og hvor hver en trailer, der kan trille, bliver fundet frem. 

Igen i år tog vi afsted søndag morgen 33, ialt 16 sejlere, 4 trænere, 
resten forældre og søskende. I løbet af ugen blev der tre af dagene 
sejlet gode lange træningspas, hvor nye børn for alvor brød koden, 
hjemvendte EM-sejlere fik velfortjente hyggestunder, stod på hoved i deres optimistjoller og andre fik 
sejlet for allerførste gang.

Der blev også leget en hel dag på vandet til sen aften, hvor børnene lærte at stå på vandski eller wake-
board, børn og voksne prøvede joller, (de mest modige) forældre var gaster hos deres børn, og hvor mødre 
lærte andre mødre at sejle speedbåd og stå på vandski.

Der blev hyggelig voksentid og – som noget nyt – listigt guitarspil og skønsang fra de største af sej-
lerne, når roen i lejren sænkede sig om aften.

Og sidst, men absolut ikke mindst blev der kapsejlet – for børnenes vedkommende stafetsejlads i hold 
på tværs af alder og joller, og for de voksnes vedkommende den sagnomspundne forældresejlads. 

For første gang i år var der ingen kæntringer under forældrekapsejladsen - til stor skuffelse for børnene, 
der traditionen tro kyndigt agere baneledere, jury, mærke- og trøstebåde til lejligheden. 

En og anden havde nok øvet sig inden, hvilket vi ikke ofte nok kan slå fast – stadig er forbudt for foræl-
dre (i optimistjoller forstås). En nok så pinlig diskvalificering blev det også til, idet en forældre – vi siger 
ikke hvem (kun at han er rigtig god til at sy sejl og andet godt) - hjemmefra havde syet en minispiler,der 
blev listet op på optimistmasten under forældresejladsens tre lænseben.

Og fredag, da det femte pift og bøf var delt ud og alt var pakket ned, gik turen tilbage til Sletten – med 
det hele!

Og sad man træt i bilen og undrede sig over, hvorfor man gør det igen og igen, så kom jeg i hvert fald i 
tanke om, at hov – der fik jeg igen holdt ferie i øjenhøjde med mit barn. Jeg fik en masse skønne oplevel-
ser – mødte nogle med mennesker jeg slet ikke kendte på forhånd, og så kommer jeg hjem med den der 
dejlige følelse af en storfamilie, hvor vi alle er bidt af det samme. Os i Sletten Bådeklub. 

Resultater:
Klubmester Opti A 2014: Anton K. Andersen  
Årets fighter 2014:  Olivia Eckart (29er)
Årets ungdomssejler: Jonas Ullmann
Klubmester Opti B 2014: Carl Emil Sloth
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Med gymnastikholdet til Kyrkbacken på Hven

Udsigt fra Sankt Ibbs kyrka. 

”Frk. Bruun” Turens arrangør Ingemann Clausen

Vores coach Per Godtfredsen En herlig frokost indtages

”Mamia” Hjemme igen

Foto: Per Brinck-Lund
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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

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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JUBILÆUMS-EKSTRA:
Tekst og foto: Rud Kofoed

KLUBBENS FESTLIGSTE SOMMER 

Det blev den festligste sommer længe. Sletten Både-
klubs 50 års jubilæum blev markeret med festen, der 
skal holde de næste 10 år til 60 års jubilæet. 
Det blev der også gjort en stor indsats for at sikre - fra 
dansegulvet til filmlærredet, fra helikopter-rednings-
demonstration til en farverig kanonsalut fra Humle-
bæks søartillerister over modelbådssejlads til Rode’s 
festfyrværkeri, og endelig fra jubilæumssejladser ’til 
åbne’ både forlystne, der gerne ville have en aktiv 
forsmag på det specielle klubliv, der næppe findes 
bedre end i Sletten! 
Konklusionen på jubilæumsugen var klar: Læg ikke 
festtøjet for langt væk! Der kan blive brug for det, 
før du aner! Der skal ikke herske tvivl om, at sejlerne 
er gode til også at feste. Den brogede medlemsskare 
fandt i høj grad fodslag om at stå sammen om jubi-
læumsklubben.
Ugen startede med en stor reception på jubilæumsda-
gen den 16. juni for medlemmer, indbudte og venner 
i  det seje klubhus, der nu i 50 år har stået på ’glo-
ende’ pæle for sejlerlivets lyksaligheder. Med 700-
800 medlemmer oplever klubben sin historisk største 
tilslutning.
Senest er kajak-afdelingen nærmest overtegnet. Det 
skete efter, at Pernille Gøttler tog initiativet for to-tre 
år siden og gav formanden åndelige grønlænderven-
dinger indtil han og bestyrelsen sagde ja til at ind-
føre kajak-sporten. Den har oplevet en renæssance. 
Det kan formentlig kun være et spørgsmål om kort 
tid, før der dukker nye kajakstjerner op på højde med 
Holstebros Erik Hansen, der besteg guldskamlen ved 
både OL og EM. Er det Slettens tur næste gang?
Lykkeligvis har klubben stadig medlemmer, der for 
50 år siden ved en heroisk indsats gjorde det umulige 
og fik fremtryllet et hidtil ikke eksisterende matrikel-
nummer ude i Øresund. Der blev handlet mere end 
snakket. Siden de gæve stiftere tog fat og selv opførte 
kystens mest maritime klubhus har det nærmest været 
fuldt belagt med ’søfolk’, hvad enten det har været 
sejl-, jolle- eller motorbådsfolk og som på det sene-
ste: kajakroere.
Det var også kajakkerne, der trak flest nysgerrige til 
prøvesejlads ved åbent båd-arrangementet i jubilæ-
umsugen, men også optimistjollerne er et hit i Slet-
ten, hvor ungdomsafdelingen er en af Sundets mest 

aktive og populære, ikke mindst på grund af de kom-
petente ledere. 
Flere af klubbens overlevende stiftere har rundet 90, 
eller er tæt på at gøre det. De kommer stadig i Både-
klubben. For de inkarnerede sejlere er klubben et om-
drejningssted for livet – og for den sags skyld også 
bagefter. Det er ikke så få, der har fået strøet asken 
ud over Sundet! 
Den specielle form for ugentlig ’fredagsbøn’ i klub-
ben samlede tilbage i tiden især håndværkere, der pu-
stede ud for at være klar til weekenden – og i hvert 
fald ikke gå dehydrerede ind i den. I dag er ’bønnen’ 
blevet en tradition for et langt bredere udsnit af klub-
bens medlemmer. En af hemmelighederne er også 
Jacob Stougaards madgryder, der giver sejlturene en 
ekstra dimension!
Meget af det kan man også forvisse sig om i bogen 
om 50 årsjubilæet, som blev udgivet og præsenteret i 
forbindelse ved jubilæumsreceptionen og stadig kan 
købes sammen med jubilæumsplakaterne, malet af 
vores lokale kunstner og klubmedlem Henning Hel-
mer. Bogen fortæller den usædvanlige og farverige 
historie om klubbens første halve århundrede med 
medlemmernes afstikkere ud på verdenshavene og 
meget andet.
Det samme gør Per Brinck-Lunds fremragende jubi-
læumsfilm. Den blev præsenteret om fredagen i ju-
bilæumsugen med så stor succes, at der nærmest var 
folkekrav om at få den vist igen. Det sker formentlig 
i februar. Hollywood-Pers mesterværk kan også for-
ventes i en dvd-version, der bliver tilgængelig sidst 
i oktober.
Allerede efter jubilæumsugens pustesøndag, fort-
satte festen med en overvældende tilstrømning til 
Skt. Hansaften med eks-formand Ole Kamperlund 
som båltaler og det flotteste bål i mands og heksens 
minde. Skipper fik om nogen genoprettet renommeet 
efter at optændingslunten året før havde været lige 
lovlig fugtig – med vand i dieseldunken!
Den 29. og 30. august blev der så sat endelig punktum 
med havnens 135 års fødselsdagsfest med linedans 
og fregatafbrænding efter de stolteste traditioner, der 
rækker tilbage til 1930’erne. Med Mike Barkholt og 
Claus Hummel i spidsen for fregatbyggeriet var suc-
cesen hjemme. 
Dermed var der al mulig grund til at skråle med på 
Oberstens eviggrønne slagsang:
Det bedste lille sted i verden, det er Sletten Havn – og 
det er her!

På gensyn i klubben.
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Mandag den 16. juni 2014. Reception.
En af klubbens gode ven-
ner, byrådsmedlem Per 
Frost Henriksen (s), kom 
sammen med chefen, borg-
mester Thomas Lykke Pe-
dersen, for at juble til lykke 
med de 50 år på jubilæums-
dagen. Ikke nok med det: 
Der fulgte en 5.000 kroners 
flot check med i gaveposen. 
Den faldt på et vådt sted, 
for der manglede hverken 
drikke eller Jacob Stou-
gaards jubilæumssanwich i 
dagens anledning.

Ved jubilæumsreceptio-
nen var der ud over et 
vældigt flot personligt 
fremmøde også flere, der 
medbragte milde gaver til 
Sletten Bådeklub.
Jacob Stougaard, Kabys-
sen, gav 2.000 kr til ung-
domssejlerne. Også Sletten 
Havns Fond lykønskede 
med 50 kr. pr. ungdoms-
sejler. Dansk Sejlunions 
Hans Natorp overrakte en 
halvmodel af en spækhug-
ger plus en check. Nivå 
Tursejlere sagde til lykke 
med to flasker rødvin. Fre-

densborg Kommunes borgmester Tom Lykke Pedersen og socialdemokammeraten Per Frost Henriksen 
ikke bare råbte hurra af hjertes lyst, men overrakte en check på 5.000 kr. Watski Denmarks administre-
rende direktør Anders Jessen forærede sin klogeste sejlerven, mågeforskrækkeren, uglen Helge til frem-
tig varetægt i sin gode, gamle klub, hvor han selv er flittig kap- og familiesejler. Sletten Bådelaug sikrede 
sig fremtidig nærkontakt ved at overrække en VHF-radio. På toppen af jubilæumskagen stod også gode 
naboer: Humlebæk Bådeværft med et gavekort på 5.000 kr. Vi kipper på Sletten Bådeklubs vegne med 
yachtflaget og siger tak til alle som bidrog, begavede og på andre måder sørgede for, at det blev et 50 års 
jubilæum, der går over i klubhistorie som et varmt minde. Nogle nævnt, ingen glemt. Tak.

Rud
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En af de meget værdsatte lyk-
ønskninger kom fra Dansk Sejl-
unions formand Hans Natorp, der 
således kunne øve sig på, hvordan 
man fylder 50.  Det prøvede han 
selv efterfølgende den 29. august. 
Til klubbens jubilæum medbragte 
han en flot halvmodel - altså af en 
kendt sejlbådstype, som nu kan 
beskues i klubben.  Formand Jo-
hannes Kildeby var selvfølgelig 
på klubbens vegne dybt beæret 
over et så fornemt besøg. Natorp 
og Johannes fik en god snak under 
standermasten ‘festfaner’ i dagens 
anledning.

Kabyssens chef Jacob Stougaard 
havde en særdeles travl jubilæ-
umsuge. Her er han i fulde om-
drejninger både ude og inde ved 
receptionen den 16. juni. Selv 
solen mødte op og kastede glans 
på festlighederne, så der var kun 
grund til at skrue ekstra op for 
sejlerhumøret. Det skal ikke være 
nogen hemmelighed, at Klubben 
efter 50 år er blevet rigtig god til 
at feste og fejre.
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Er der to, der står sammen i poli-
tik, så er det borgmester Thomas 
Lykke Pedersen og det lige så so-
cialdemokratiske byrådsmedlem, 
assisterende giftefoged Per Frost 
Henriksen. Der er dem, der mener, 
at de ikke er så socialdemokrati-
ske, at gør noget - og andre, der 
mener, at det netop er det, der gør 
noget. Uanset hvilken side man 
hælder til, kan ingen formentlig 
være uenig i, at ‘parret’ satte et 
overordentligt festligt præg på bå-
deklubbens jubilæum. Uh, hvor er 
det kommunalt...godt.

Onsdagstpigerne, her forvandlet til 
jubilæumsmandagspigerne med et 
hr.ligt vedhæng, kunne med fuldt 
gehør afsynge Oberstens slagsang 
om, at ‘Det bedste lille sted i ver-
den, det er Sletten Havn’. Ingen 
var det mindste uenige. Obersten, 
alias Richard O. Jensen, var selv 
med til at starte Sletten Bådeklub. 
Synd, at han ikke selv nåede med 
til 50 års jubilæet.  Klubbens kla-
ver savner ham stadig, men i sit 
fravær blev han jubilæumshædret 
via en af sine musikalske arvtage-
re, datteren Bente Skovgaard, nr. 
4 fra venstre på billedet.

Uden fiskerne var Sletten Havn 
slet ikke det samme. Her tre af de 
vigtigste omdrejningspunkter. Fra 
venstre: Niels Frederiksen, der 
nu er formand for Sletten Havn 
Fonden, den tidligere ditto og far-
verige, altoverskyggende (Fest-) 
Skipper, der oprindelig blev døbt 
Peter Birch til begrænset nytte. 
Alle kender ham bedst som Skip-
per. Yderst på bænken hans et år 
yngre gamle skolekammerat og 
livsven Peter Møller, der i flere år 
var en farverige havnefoged sam-
men med Skippers unge, smukke 
kone, Henriette ‘Henry’ Birch.
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Tirsdag den 17. juni 2014. Ungdom og kajakafdeling
De mange optimistsejlere holdt 
åbent hus på vandet - og det gav 
masser af liv i havnen.

Med gode instruktører og ung-
domsledere venter der de helt 
unge sejlere mange gode sunde, 
fritidstimer på Sundet.

Med havkajakafdelingens leder 
Pernille Gøttler i gul kajak og in-
struktøren forrest er Trine og de 
andre prøvesejlere klar til turen 
mod Nivå.
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Onsdag den 18. juni 2014. Onsdagssejlads med gæster
Hør nu lige her...
Karsten forsøger en sidste gang at 
overtale Misscat-besætningen til 
at ‘løselade’ hans dyrebare kvin-
de, men chefkaptajnen Bente er 
urokkelig: Sejl med eller skrid...
End ikke en prøveløsladelse kun-
ne komme på tale.

Pelle Erobreren
Pelle er en af klubbens mest gar-
vede sejlere sammen med Anders. 
Uofficielt går de under kodeordet 
‘Dupont & Dupont’ - og sammen 
med Henrik Madsen i Tintin-rol-
len var det dem, der i tiders mor-
gen samledes i Finderup Lade og 
støbte klubbens kugler, som man 
kan læse meget mere om i bogen 
om Sletten Bådeklubs 50 års ju-
bilæum.

Ny skipper i sigte?
Onsdags-gæsten Ingrid følger 
dramaet på kajen og bevæger sig 
på båden med en overbevisning, 
der afspejler konturerne af en ny 
sejlskipper.
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Hvilken lettelse
Synlig lettet over, at besætnin-
gen har bragt Annette - til højre 
- velbeholdent tilbage, ånder 
aktivitets-Frese lettet op...

Guld værd...
Niels Ole Sloth lægger an til start 
- og ve dig, der ikke frygter ham 
i en kapsejlads. Han er ikke bare 
godt forsikret. Han er assurandør 
og hans firma, Assurance Partner, 
en af klubbens guldsponsorer.

Per Violin
Slægt skal følge slægt...og det gør 
de i Sletten Bådeklub. Her er det 
Per ‘Violin’ Svendsen-Andersen, 
der står til søs i ‘Pinafore’ - Hans 
mor Kirsten er en næsten daglig 
og meget populær gæst i klubben, 
også efter at hendes mand og Pers 
far, Georg Violin, der var violin-
bygger og ansat i Det kgl. Kapel, 
døde for flere år siden. Hvert år 
samlede han fulde huse til sine 
wienerkoncerter i klubben.
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Torsdag den 19. juni 2014. Sejlads med fjernstyrede modelbåde
Alvoren står mejslet på kanten af 
panik i de erfarne sejleransigter.

Crew-Kims 152 er med i racet 
igen - og det er lige ved at han 
ufrivilligt kommer det selv på de 
glatte molesten.

20 går klar i front.
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Hende kan ingen digitaliserede 
modeller hamle op med!

Raske mænd og deres mo-
delskibe...
Johannes nedlagde mikrofonen 
for selv at deltage i sejladsen - 
Crew-Kim overtog kommenta-
torboksen. Engang legede disse 
grandvoksne mænd med legetøjs-
biler - nu er der kommet an-
derledes alvor i tingene.

Søredningstjenesten rykker til 
undsætning.
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Fredag den den 20. juni 2014. Per Brinck-Lund viser jubilæumsfilmen.

Da Hollywood kom til Sletten
Der var fuldt hus i festteltet, da Slettens svar på Erik Balling, Røde Orm-skipperen Per Brinck-Lund, 
bragte Hollywood til Sletten med sin forrygende dramatisering af bestselleren ‘Sletten Bådeklubs 50 års 
jubilæum’. Filmen er nomineret til Slettens svar på en Oscar, en Wibroe! Filmen har forlængst vundet 
VM i hurtigklip efter, at instruktøren blev testet (forholdsvis) dopingfri og fik konstateret helt legalt god-
artet tungen-lige-i-munden-spontanitet.

Skål for Hollywood-
Skipper hæver Wiibroe-pokalen 
for at hylde Per Brinck-Lund for 
hans jubilæumsfilm.
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Overskud til et kram.
Showmaster Karsten Freese fik 
stor hjælp fra Annette til at få ju-
bilæumsugen til at køre - det lykk-
edes i et forbilledligt samarbejde 
med Fiskelejet Sletten Havns 
Venner, der om nogen har erfar-
ing med at arrangere ‘folkefester’ i 
havnen.

Slettens svar på USAs The
Rat Pack.
Fra venstre ses Dean Martin, Pe-
ter Lawford , Frank Sinatra Jr. og 
Joey Bishop (Sammy Davis Jr. 
holdt fri)...Næ, det er selvfølgelig 
Slettens eget Rat Pack, fire mar-
kante formænd i Bådeklubbens 
historie: Erik Otto Nielsen (for-
mand 1981-1991), Karl Chris-
tiansen (formand 1996-2001), 
Johannes Kildeby (formand 2005-
2007 og igen fra 2011-?), Jørgen 
Olsen (formand 1991-1996 og 
2008-2009.

De kendte mødte op.
Per-filmen blev et tilløbsstykke. 
Fiskehusets Pya og Axel mødte 
sommerbrune op for at se filmre-
sultatet af den den 50-årige histo-
rie, de selv er så stor en del af som 
næsten daglige gæster i klubhuset 
- og de blev ikke skuffede!
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Eventyrets fædre
Hvad disse to herrer har oplevet 
er vand mod de skvulp, vi andre 
kan prale med. Allah er stor, men 
Torsten Worre og Jesper Norsk er 
godt nok heller ikke at foragte. 
Tværtimod...Respekt, d’herrer! 
Også til lands har de skjulte evner, 
så er den gal med den tohjulede, så 
står Torsten klar som cykelsmed - 
inklusive en god sømandshistorie.

Maria og Matthis
Matthis kan nu med rette også 
kalde sig filmstjerne. Han er med i 
PerBrinck-Lund-filmen både med 
højt og fladt hår - og som sædvan-
lig god for en rigtig skipperhisto-
rie. Og så er han stort set daglig 
gæst i Klubben - og Maria er med 
alt det, hun kan.

Hanne & Lars Dyrskjøt
Hanne og Lars Dyrskjøt har i fem 
år op til jubilæet siddet på kassen 
sammen. Selv om det officielt kun 
var Lars, der var  folkevalgt som 
kasserer, kunne det ikke undgås, 
at hans store engagement smit-
tede af på fruen. Aldrig har der 
været så meget styr på klubbens 
finanser, som da Lars kunne give 
finansministerstafetten videre til 
næste generation .og det digitali-
serede klubmodul, der bærer klub-
ben ind i de næste 50 år
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Aftenens helt tiljubles
Begejstringen for Per Brinck-
Lunds film ville ingen ende tage. 
Den levede op til alle forventnin-
ger og mere til. Paparazzier og 
fans sloges om at komme tættest 
på aftenens helt.

Jublen varer ved endnu
Filmen blev fyret af med guldsponsor Jan Reuthers filmkanon med en kraft, der truede med at gennem-
bryde teltvæggen!

Skyd på fotografen
Skipper og fotografen fanget af 
en, der var hurtig på aftrækkeren 
(Michael fra Sauterne).
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Formandsbordet...
På fløjene Michael og Lone fra Sauterne af Sletten - de medbragte en norsk ven, der var helt med på de 
danske grillpølser.

Bogsalg
Ingrid og Pelle satte ægteska-
bet ind på at styre produktionen 
af bogen om Sletten Bådeklubs 
50 års jubilæum. Det holdt - og 
bogen er gået direkte til tops på 
Slettens Boghitliste som den mest 
sælgende de sidste 10 år! - På bille-
det er det Trine Gottlieb, der stu-
derer værket og er begejstret.
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Lørdag den 21. juni 2014. Redningsøvelse med Søværnets rednings helikopter
Mand overbord
Søværnets redningshelikopter 
stod klar til, at markere Sletten 
Bådeklubs 50 års jubilæum med 
en øvelse sammen med Dansk 
Redningstjeneste fra Helsingør, 
som tæller adskillige Sletten-
medlemmer. Per Brinck-Lund 
var i dagens anledning tilbage i 
rollen som Slettens svar på Gun-
nar Nu Hansen og kommenterede 
‘kampen’ med maleriske, levende 
oplysninger, der med helikopter-
kontakt gjorde det muligt at følge 
redningen fra 1. parket.

To mand frem for en enke...
Den røde redningsmand og den 
gule figurant reddes ombord i he-
likopteren.

Hvor er kilten?
En af Olsens bedste venner er en sej sømand, 
Matthew fra Skotland. Det camouflerede han 
til dels ved at møde op uden kilt og sække-
pibe. Sammen med Jasper Olsen sejlede han 
sidste sommer turen fra Skotland til Sletten, 
inden de to sammen gjorde turen retur igen! 
PS! Og gjorde det uden at røre så meget som 
en dråbe alkoholisk vædske på sejlturen. 
Sagde de i hvert fald - Tro det, ellers bliver 
de dybt fornærmede! Kvinden, der skjuler sig 
bag Skotlands store mand, er fhv. havnefoged, 
Henriette. ‘Henry’. Jasper og Matthew pusler 
med planer om en ny tur på verdenshavene til 
efteråret, forlyder det fra ‘Sovseskuret’.
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Cheerleaderen og grillme-
steren
Cheerleader Maria gav i jubilæets 
anledning sin mand, havnens pøl-
segrillmester René en indføring i 
kunsten at bevare det høje humør. 
Det smitter af på Søhestens Grand 
Canyon-student og supersejler 
Pelle Sørensen.

Klubbens guldsponsor
Hvis du møder Jan Reuther, og 
han ikke siger et ord, er det, fordi 
strømmen er gået til hans Tel-
etech-udstyrede anlæg. Hele ju-
bilæumsugen og Skt. Hans aften 
igennem har han sørget for, at alle 
kunne høre (lyden) og se (filmen). 
Han har også bidraget med en op-
timistjolle og meget andet.

Sådan råber sejlere højt 
hurra for 50 års jubilaren.
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Den blankpudsede kanon er lyk-
keligvis nu tiltænkt et noget mere 
fredsommelig tilværelse, end da 
blev skabt i en mere krigerisk for-
tid, hvor der først i 1800 fandt et 
større søslag sted ud for Sletten. 
Her hvad major von Scholten rap-
porterede fra Sjælandske Jæger-
Corps fra Nivå den 25. juni 1807:
”I Formiddags imellem Kl. 9 og 
10 saaes herfra en Dansk Caper-
Skonert paa Høiden af Smidstrup, 
som seilede her ned ad, og tillige 
saaes østlig for ham, og længer til-

bage en Seiler og nogle Baade, som ogsaa roede Nord paa i samme Direction; da de nærmede sig, kunde 
med Kikkert sees, at de Skonerten følgende Baade vare en Canonbaad og 4 armeerte Barkasser; og siden 
Skonerten ved Seil og Roening søgte at vinde fra dem, formodedes at Baadene vare fiendtlige, hvilket og 
siden viiste sig, da Skonerten var passeret Nivaae Havn, da der fra Canonbaadene blev skudt den første 
Kugle efter den. Herpaa lod jeg strax de her i Nivaae i Qvarteer liggende Jægere afmarschere til Sletten, 
for i mødende Tilfælde at være til Assistance; imidlertid skeete endnu nogle Skud fra de Skonerten forføl-
gende Baade, og da denne ikke kunde naae op under Humlebeks Batteris, lagde den sig udenfor Sletten 
ved Telegraph-Bakken, omtrent 150 Skridt fra Land. Canon-Baadene lagde sig 1800 til 2000 Skridt fra 
den, og begyndte at skyde fra denne Distance, tilligemed en Canonbaad og 3 Barkasser, som var sendt 
til Hjelp fra det Engelske Orlogsskib, som ligger ved Ramløse, Sønden for Helsingborg; saa at der i alt 
lagde sig 2 Canonbaade og 7 Barcasser til Angreb. Fra Batteriet ved Humlebeck blev, som det lod med 
god Effect, fyret mod de Engelske Fartøier, og Lieutenant v. Scholten af Artilleriet, der til samme Tid 
omtrent som Skonerten søgte ind under Land ved Sletten, var ankommet dertil med 1 Haubiz og en 3pun-
dig Canon fra Humlebeck, begyndte ogsaa at fyre mod de Engelske Baade; og omtrent ¾ Time efter kom 
ogsaa Lieutenant v. Ewald med tvende 3pundige Canoner fra Vedbeck, der ligeledes bleve placerede paa 
Telegraph-Bakken, hvor tillige Capt. V. Kleist med Jægerne fra Nivaae, og Lieutenant v. Hoffmann med 
Skarpskytterne, som ligge udi og omkring Sletten, besatte Løbe-Gravene, som gaae om Telegraph-Bak-
ken, hvorfra de saavel med Riffel- 
som Geværskud kunde gjøre den 
bedste Virkning, ifald det havde 
faldet Fienden ind, at ville entre 
Caper-Skonerten. Fra begge Sider 
blev saaledes vedvarende skudt 
fra Kl. 10 ¾ til noget efter Kl. 2, 
af de Engelske omtrent imellem 
150 til 200 Skud, og fra vores Side 
maaskee nogle flere Skud, hvoraf 
de Skud fra Caper-Skonerten, som 
laae henimod 200 Skridt nærmere 
mod Fienden, syntes at gjøre god 
Virkning; blandt andre syntes et 
Skud, som Lieutenant v. Recke, 

Er der nogen hjemme?
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der for at tjene med Raad og Daad, af egen Drift var gaaet ombord paa Skonerten, havde rettet og lod 
affyre, traf ret agter ind paa den ene Canonbaad. Af de Engelske Kugler gik nogle imellem Masterne paa 
Skonerten og beskadigede Takkelage og Stænger noget; men skjøndt flere Kugler slog saavel tæt foran, 
som og for og bag om samme, traf dog ingen i Skraaget, saa at ingen der blev dræbt eller blesseret, og over 
Telegraph-Bakken gik mange Kugler tæt hen over, hvoraf een gik ind i Skolehuset[, som ligger ved Veien 
til Humlebeck, og een slog i Jorden tæt ved Hytten, hvor Telegraphisten stod; men endskjøndt disse Ku-
gler, af hvilke omtrent 30 Stykker paa 36, 24 og 8 Pd. ere opsamlede, gik os over Hovederne her, traf dog 
ingen saa at nogen kom til Skade; derimod maae jeg beklage, at ved det nordre Batterie paa Humlebeck 
en 24 pundig Canon sprang, hvorved en Artillerist af den annecterede Bataillon dræbtes paa Stedet, og en 
anden blev saaret.
 Efterat saaledes Canonaden havde varet noget over 3 Timer, holdt de Engelske Baade op at fyre, trak 
sig tilbage, og roede og seilede samme Vei som de vare komne fra. Imidlertid var Caper-Skonerten, 
efterat de fiendtlige Baade vare gaaet et godt Stykke tilbage, ogsaa gaaet under Seil, og var kommet nær 
ved Humlebecks Batterie; da jeg 
saaledes saae den i Sikkerhed, lod 
jeg Artillerie, Jægere og Skarp-
skyttere afmarschere hver til deres 
Qvarterer.
 Capitain Wulfsen, som fører den 
Caper-Skonert, Mandal kaldet, 
paa 8 lange 4pundige Canoner, 
maae jeg tilligemed hans brave 
Mandskab give den Roes, at de 
vare særdeles raske og uforfærd-
ede, og selv naar Kuglerne fra de 
fiendtlige Baade fløi over og om 
dem, fyrede de dog stedse med 
største Kontenance, og vilde in-
gen forlade Skibet skjøndt Capi-
tainen spurgte dem, om nogen 
ville i Land, men de forsikkrede 
ham at de ville holde ud til sidste 
Mand; og da de havde bortskudt 
alle deres Carduser, blev 8 Mandt 
sendt ned, som skar 2 Flag itu, og 
fyldte Carduser paa nyt, saa var 
og alt der til rede Haand, saavel at 
fornagle Canoner, at de i muelig 
mødende Tilfælde ikke skulle bru-
ges mod os, som og at bore Huller 
i Skibet.”
major von Scholten.

Admiralen med datidens kanon-
kugle.
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Prismodtager ved gallafesten - Tak til det seje dusin
ERLING MATTHIESEN
Kort sagt: Matthis. Hans meritter kan der skrives 
bøger om. Gudskelov tilføjes der dagligt nye ka-
pitler. Matthis er en af de navnkundige klubstiftere 
og finder stadig på at snuppe en sejltur med ven-
nerne, når havlængslen bliver for stor. Han fylder 
90 i det nye år.

NIELS OLE SLOTH
Hans indsats som ungdomsleder har været skel-
sættende og gjort ungdomsafdelingen til af ky-
stens mest eftertragtede for optimister. Kostumet 
skyldes ikke kun en almindelig Hawaii-lyst, men 
at han samme aften fejrede sin  datters 18 års fød-
selsdag. 

JØRGEN OLSEN
Populært kaldt klubbens Irma-Olsen. Han blev 
hædret for sin mangeårige indsats både som for-
mand i to omgange og som redaktør af Søhesten 
og meget andet.

ELSEBETH BORCH JACOBSEN
Hun har om nogen et sjældent kapsejlads-gen, der 
ikke blot er kommet de unge sejlere til gode, men 
gjort at hun står som et fyrtårn i klubbens historie. 
De navnkundige Præstø-lejre, nu afløst af dem i 
Nykøbing S., har hun også haft overskud til. Og 
så er hun vild med Knarr – læs jubilæumsbogen.
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PER BRINCK-LUND
Nu Hollywood-Per. Både som Røde Orms metal-
cup-skipper, der er særdeles vaks ved havelågen, 
og som generalforsamlingernes uforlignelige diri-
gent i mange år har han sat sit store, festlige præg 
på klubben.  Dertil er han en stor klubpoet, men al-
lerstørst er hans, som øgenavnet antyder, klubbens 
filmmester, senest med sin Jubilæumsfilm.

ANDERS BILDE-SØRENSEN
Han har levet langt mere end sit halve liv i klub-
ben og taget sig af snart sagt alt. Alle problemer 
kan løsers i hans horisont. Dertil smitter hans altid 
positive humør. Han er den perfekte mand i et tek-
nisk udvalg. Der er han sammen med Pelle, kendt 
som Dupont & Dupont. Han kan sin klubhistorie i 
søvne og er en trofast kapsejler.

PELLE SØRENSEN
Den anden halvdel af Teknisk Udvalgs Dupont & 
Dupont-par har en udpræget praktisk sans og hæn-
derne skruet rigtigt på. Det er få arbejdsweekender 
i klubben, han har sendt afbud til – om nogen over-
hovet.  Dertil kommer, at han er Søhestens top-lay-
outer og produktionsboss samt chefredaktør Helles 
højre hånd på redaktionen. Det er også ham, der 
står bag hele den praktiske udformning af Jubilæ-
umsbogen sammen med sin kone, Ingrid.Og så er 
han onsdagskapsejler.

ERIK OTTO OLSEN
Hans indsats både som formand og kaptajn på sin 
dommerbåd ved utallige kapsejladser har på man-
ge andre måder bidraget til kapsejladsernes høje 
stade og mange andre kvaliteter i klublivet. De ti-
mer, han har langt i klubben, vil få det til at sortne 
for de fleste.
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KIRSTEN SVENDSEN ANDERSEN
Kort sagt Kirsten Violin. Hun er klubbens daglige 
smil og altid hjælpsom, hvor det er muligt. Hun 
modtog jubilæumsprisen på egne og sin mands 
vegne. Den navnkundige og meget afholdte Georg 
Violin var en legendarisk violinbygger, der spil-
lede i det Kgl. Kapel, og i Sletten lige så kendt 
som Pinafores klubaktive skipper – og arrangør af 
de berømte wieneraftener, som er fortsat efter hans 
død. Kirsten og Georgs indsats fylder meget i hi-
storien om de første 50 år.

BENTE SKOVGAARD
Det var hendes legendariske far Obersten alias Ri-
chard O. Jensen, der om nogen har sat sine spor i 
klubbens ånd og sjæl og prægede klubeventyret til 
sin død som 92-årig i 2009.  Bente har siden fort-
sat hans musikalske traditioner, ikke mindst ved 
at synge sin fars kendte sange, der nærmest er at 
betragte som Slettens egen højskolesangbog. Det 
var forståeligt, at der satte sig en klump på tværs 
i halsen, da hun modtog sin fars - og dermed sin 
egen - ærespris.

LARS DYRSKJØT
Lars er perfektionismens mand og utrolig ære-
kær på den gode måde. Der skal bare være orden 
i de ting, han har med at gøre. Det har der været 
i de fem år, han sad på kassen – i en grad, der er 
baggrunden for den kraftige oprydning, klubbens 
økonomi har været igennem. Det siger noget om 
størrelsen af hans indsats, at der skulle fire til at 
afløse ham ved den digitale lancering af det nye 
klubmodul, som er under fortsat udvikling.

BIRGIT OG JØRN STOUGAARD
Admiralen – ja, det kaldes Birgit respektfuldt – har 
sammen med Jørn i mere end en menneskealder 
stået på pinde for klubben i enhver retning – og 
gør det stadig. Nu også med deres søn Jacob, som 
er chef i Kabyssen – og desuden stod for al foura-
gering i forbindelse med jubilæet.
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Gallafesten 

FESTEN DER ALDRIG HOLDER OP...
Festen for Sletten Bådeklubs 50 års jubilæum lørdag, den 21. juni blev en succes, klubben kan leve længe 
på. Og festen ulmer videre på hverdagsmaner med det ugentlige fredags bønnemøde og meget andet. 
Hvert tiende år blusser festbålet op igen, så der er masser at se frem til.
-Der gik kuk i bordplanen, konstaterede festudvalgets formand Bente. Hun havde ellers tilrettelagt alt til 
mindste detalje. Det lykkedes dog alle at få plads, selv om nogle kom til at spise sammen med andre end 
beregnet, så på den måde blev det godartet kuk i bordplanen.
 Kort efter ankomst til festteltet var alle i samme båd - og så var det bare op ad åen. Havde Sletten Både-
klubs 50 års jubilæum ikke været fejret før, så blev skete det i hvert fald på den store gallaaften for fuldt 
hus med de 200 medlemmer, som brandvæsenet og udskænkningsbevillingen omfattede. Det blev en af 
de aftener, hvor det hele gyngede, som havde de 200 festglade medlemmer været til søs.

SÅ STARTER FESTEN...
Kunne nogen modstå det smil, der 
blev sagt velkommen med? Nej, 
vel - og så var der oven i købet 
champagne til. De milde kvinder 
ved, hvordan vi vil have det.
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SEJL ELLER PAGAJ
Leif rummer om nogen sejlsports-
glæde nok til at konkurrere med 
navnebroderen ‘Den lykkelige’. 
Chili-skipper Henriks har om 
nogen præget klubbens sejladser. 
Han har vundet, vægtet og målt 
både sig selv og sine konkurren-
ter som klubmåler. Og så kan han 
sine verdenshave. Det er ikke læn-
ge siden, han gjorde Middelhavet. 
Her får han sig en sejl-pagaj-snak 
med Pernille Gøttler, der for bare 
et par år siden førte Bådeklubben 
ind i kajak-alderen. Der kan Leif 
iøvrigt også være med. Han har 
en kajak i ‘fodenden’ af sin have 
- spørg selv Susse Wold, hun fik 
prøvetur, inden hun investerede i 
sin egen! - Helle Kempel i midten 
overvågede slagets gang.

FESTENS ÆRESPAR
Henriette ‘Henry’ Birch og Skip-
per var aftenens æresgæster. De 
har stået bag utallige fester - og 
glade stunder - i Fiskerlejet Slet-
ten Havn. Ved Bådeklubbens 
jubilæum var de ikke bare ‘med-
lemmer’, men at betragte som 
æresgæster. Sandt at sige stod 
de bag praktisk hjælp til, at det 
overhovet kunne lade sig gøre at 
fejre jubilæet - som mandag slut-
tede med, at de satte punktum ved 
sammen med Havnens Venner, at 
arrangere den bedste Sankt Hans 
i mange år. Mere om det i anden 
sammenhæng.

PAPARAZZI’EN ER LØS
Der var festhumør for alle penge-
ne ved Henrik Hertz og hans bord-
dames bord. Der blev fotografen 
overrasket af paparazzi Michael 
‘Sauterne’ , der sneg sig ind og 
trykkede på knappen.
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REUTHERS BUREAU
Reuthers Bureau er en kendt og 
respekteret kilde i presseverde-
nen. I Sletten er det personifice-
ret ved Jan Reuther, der altid er 
god for en opdatering og desuden 
sørger for, at alt i film, lyd og bil-
leder formidles, så alle kan både 
høre og se. Vel kan hans Teletech 
Conference Communation hånd-
tere store EU-konferencer, men 
også det allerstørste: Sletten Bå-
deklubs behov! Oven i det er Jan 
guldsponsor med hovedvægten på 
ungdomsafdelingen.

STORSEJLERNE
Birtha Egede og Ole Bruun er al-
tid i højt festhumør. Ole og hans 
kone Hanne var for et par år siden 
på deres livs tur igennem de euro-
pæiske floder og kanaler til Sor-
tehavet og gennem Middelhavet 
hjem. Det har Ole senere fortalt 
om i Bådeklubben med stor suc-
ces. På det punkt holder Birtha 
nu heller ikke tilbage, når man 
ser hende stævne ud som gast på 
fordækket med Hans Egede som 
skipper og mesterkok.

BÅDEKLUBBEN EGEN H.C.
H.C. har det til fælles med den 
kendte Andersen fra Odense, at 
han er god til at fortælle. Det ny-
der fruen også godt af. Odense-
Andersen mente, ‘at rejse er at 
leve’. Bådeklubbens H. C. siger 
det på en anden måde: ‘At sejle er 
at leve’ - og det gør han med stor 
fornøjelse.
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LYKKE-PER
Per Lassen får skyld for at være 
en særdeles beleven bordherre. 
Det skulle ikke undre om Birgit 
Rosentoft synes det samme. Hen-
des mand Hans og Per Lassen er 
begge i bestyrelsen for Sletten Be-
boerforening. Per har desuden en 
fortid som formand for Bådeklub-
ben i 2007-08.

MATTHIS BYGGEDE KLUB-
BEN
Maria og Erling Matthiesen er et 
must til hver en festlig anledning i 
Bådeklubben. Matthis var med fra 
første pæl og var blandt de ihær-
dige sjæle, der på tre måneder fik 
bygget klubbens unikke tilholds-
sted og stort set samtidig kunne 
udsende indvielses invitationerne 
få dage efter, at byggetilladelse 
var givet. Det overraskede godt 
nok kommunen noget, men re-
sultatet har aldrig været anfægtet, 
men tværtimod forbedret gennem 
årene, så hverken prins Henriks 
kurfyrstelige vand eller andres 
forsvinder ud i Sundet i et hul i 
gulvet. Næ, nu foregår det via ord-
nede, smiley-stemplede toiletfor-
hold. Matthis kan alle historierne - 
og Maria elsker både dem og ham.

ENDELIG EN VOKSEN 
MAND
Heinrich er eksemplet på, at et 
medlemskab af Bådeklubben er 
for livstid. Han er nu over 90 og 
stadig aktiv, ikke mindst når det 
gælder arbejdsweekenden i klub-
ben, hvor han ikke går hjem før  
det sidste messing er højglanspo-
leret!
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