
1

Sletten Bådeklub
Klubblad nr. 72  •  Årgang 19 - juni 2016

Standerophaling - sponsorat - Knarr 
kajakstævne - sommerfest  
kajaknyt - glæde og sorg



Formanden har ordet ....
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Er målet nået?
Jeg fornemmer, at grænsen for hvad klubben kan 
bære af personer i klubhuset er ved at være nået. 
Ofte er klubben stuvende fuld mange dage i ugens 
løb. 
Er vi ved at drukne i vores egen succes?
Under en tidligere bestyrelse indførte man et 
medlemsstop. Dengang var der 350 medlemmer i 
klubben. I dag er vi ca. 920 medlemmer.
Nu tror jeg ikke, at det er medlemmer med med-
lemskort, der fylder klubben om aftenen, men ofte 
gæster eller små selskaber som inviteres på en god 
middag i hyggelige omgivelser.
Bestyrelsen har åbnet for, at hovmesteren kan 
reservere flere borde til de spisende medlemmer. 
Ofte, når man ringer for at reservere et bord, får 
man at vide, at det ikke er muligt; alt optaget. 
Denne bestyrelsesbeslutning har mødt kritik, må-
ske fordi, at de, der bare skal have en øl, også skal 
kunne være der.
Selvfølgelig skal alle medlemmer kunne være der, 
om de bare skal have en øl eller spise.
Om fredagen kan der være megen trængsel. Har 
du reserveret bord men samtidig sidder ved vindu-
esbordene? Optager du to stole? Overvej venligst!

Det er svært at sige, hvad der er det rigtige at gøre. 
Jeg synes ikke, der igen skal indføres medlems-
stop, i hvert fald ikke nu. Derfor kære medlem, 
prøv at begrænse udefrakommende gæster.
Jeg har meget fokus på - og er meget imponeret 
af klubbens unge sejlere, for uden dem havde 
klubben ikke megen berettigelse, som en aktiv 
sejlklub. De unges dygtighed og engagement 
skal fortsætte, og derfor skal vi have alle de kon-
tingentindtægter, vi kan få, til gavn for dem der 
sportsligt bærer og repræsenterer klubben.

Det skrev Kronprinsparrets Hof.
Da jeg en dag så en fin brochure, som Niels Sloth 
havde lavet, over alt det som de unge optimistjol-
lesejlere bliver tilbudt her i klubben, valgte jeg at 
sende brochuren, sammen med en pæn skrivelse, 
til Amalienborg Slotsplads att. H.K.H Prinsesse 
Isabella. Efter et stykke tid modtog vi følgende 
brev. 
Deres Kongelige Højheder Kronprinsen og Kron-
prinsessen har bedt mig takke for den venlige hen-
vendelse. 
Kronprinsparrets Hof vil vende tilbage, såfremt 
det på et tidspunkt bliver aktuelt at benytte det 
venlige tilbud til Prinsesse Isabella om at sejle i 
Sletten Bådeklub. 
Med venlig hilsen Christian Schønau. Hofchef

Kom nu ud af busken!!!
Det er et stort arbejde at forberede arrangementer i 
klubben. Arrangementer, som vi tror, har medlem-
mernes interesse. Trist er det så, når der ikke er 
nogen, der dukker op. Turen til Holmen, som var 
en super tur, havde fem deltagere.
Søndag den 26. juni kl. 10 er der et sikkerheds-
kursus, eller - øvelse, ”Mand over bord”. Noget 
alle sejlere, der holder af deres kære, burde være 
interesseret i. Tag nu at melde jer på sedlen i klub-
ben, eller send mig en mail.  
Sommerfesten d. 19.8. Der ses vi da??

Er målet nået?
Det skrev Kronprinsparrets hof.
Kom nu ud af busken!

Ha`en rigtig god sommer. 
Johannes Kildeby  

Forsidefoto er taget fra toppen af ” Manon”.



Aktivitetskalender   2016
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Juni
26. Sejlerformiddag - ”Mand over bord”, 
 træning på vandet
 Mødes kl. 10.00 på terrassen
29. Onsdagssejlads
30. Feva/29er træning Sletten 
              v. Jens Bojsen-Møller

Juli
05. Opti ABC kaptræning

August
03. Onsdagssejlads
09. Bestyrelsesmøde
10. Onsdagssejlads
17. Onsdagssejlads
19. Sommerfest/dansefest
              Vi gentager succesen fra sidste år
              (se annoncering side 7
21. Opti, Zoom8, 29er Sletten Cup, Sletten

24. Onsdagssejlads
26.-27.  Molich X Klassemesterskab
27. Havnens venner arrangerer Havnefest
31. Onsdagssejlads

September
04. Opti Danbolig Cup, Snekkersten
07. Onsdagssejlads
11. Distancesejlads – Kølbåde
13. Bestyrelsesmøde
14. Onsdagssejlads
18. Onsdagssejlads

Standernedhaling lørdag den 22. oktober

Flerdages arrangementer for ungdomssejlerne
læs mere på Sletten Bådeklubs hjemmeside 

Uge 26 27.06.-01.07.  
Sommersjov. Fredensborg Kommunes skolebørn

Uge 27 04.-08.07.
SB træningslejr for egne sejlere & 5 gæster

Uge 30 23.-30.07. 
Opti + Zoom8 NM Horsens

Uge 31 29.07.-6.08. 

Zoom 8 VM Estland

Uge 31 31.07.-5.08.

 Næste nr. af Søhesten
  

 Søhesten nr. 73 udsendes september 2016
 
 Artikler og billeder skal afleveres til redak-
 tionen senest den 1. september 2016. 
 
  Redaktionen:      
      Ansvarshavende redaktør: Anette Hjuler

Oplagstal: 800   
Tryk: Ilsted tryk 49180105.

STORE PUDSEDAG I SLETTEN BÅDEKLUB

Det var efter mit femte hjertetilfælde, jeg blev 
taget fra udendørsarbejdet og overført til pudse-
afdelingen, fortæller den 90-årige Heinrich Kjær, 
der hvert år på arbejdsdagen i Sletten Bådeklub 
møder op ved pudsebordet og ikke forlader det, 
før man kan spejle sig i klubbens messing. Pud-
semesteren har været medlem af klubben, siden 
den startede.
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Bestyrelse og udvalg
Formand
Sejladsudvalg
Johannes Kildeby
jok@alectia.com
mobil: 20 10 43 04

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

Bestyrelsesmedlemmer
Ungdomsudvalg

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Susanne Barnewitz
Rud Kofoed

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

Bankforbindelse
Handelsbanken i Fredensborg

Klubbens hjemmeside
www.slettenbaadeklub.dk

Sletten havn
Havnefoged
Mikkel Askman
tlf: 49 19 36 66
mobil: 28 72 80 19
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KABYSSEN 
v/Jacob Stougaard     

Frokost: kl. 12.00  - 15.30

Aftenmenu: kl. 18.00 – 20.00
                            

Søndagsbuffet: Kl. 12.30 – 15.30

Vi laver også mad ud af huset.

Selskaber: Konfirmation, 
barnedåb, bryllup, fødselsdage etc.

Ring og hør nærmere
Se iøvrigt ugens meny på hjemmesiden

Kabyssen 
tlf. 4919 1548  - 2726 8641

Sletten Havn 10  - 3050 Humlebæk

Fra standerhejsning til  standernedhaling
 søndag kl. 12 - 20  

mandag - lørdag  kl.12 - 21
alle dage lukkes kl. 15.30 - 18

Nyt fra 
redaktøren
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Så er det atter sommer og sol, og duften af hyld siver 
ind i stuerne til os landkrabber, og på havnen dufter 
der af tjæret tovværk, røgede sild, store isvafler, mens 
glade søfolk har travlt omkring deres både. 
Sommerens togter planlægges, og ”mand over bord” 
redninger og grønlændervendinger skal også sidde på 
rygraden, inden I stævner ud på de store – og små 
vande.
Glade tidender om et Foreningshus, der vedbliver at 
være til brug for - ikke mindst - vores juniorer og ka-
jakfolket, er yders positiv læsning.
Der er fortsat irritationer forbundet med for få pladser 
til for mange, der hygger sig i klubhuset, og som også 
gerne vil nyde Kabyssens dejlige mad. Og hvor finder 
vi en flottere udsigt til et måltid, en fest, en stille pils? 
Ja, problemet bider sig selv lidt i halen.
Glade og dygtige juniorer, klubbens fremtid, begun-
stiges nu med et super sponsorat til en ny båd, doneret 
af folk med overskud til at glæde andre.
Nogle fejrer lykkelige fester, som vi alle strømmer til 
med glæde; og andre af klubbens - og Slettens skønne 
personligheder har vi også sagt farvel til i år. Men 
også her strømmede varmen de efterladte i møde fra 
gode hjerter.
Pas godt på hinanden i den kommende sommer, vi ses 
til festen d. 19. 8.

Indtil da, kan det 
jo måske være, at 
en og anden sejler-
kone trænger til at 
sysle med andet end 
bundskrabning, po-
lering af messingbe-
slag og dækmaling, 
splejsning af tov-
værk osv og får brug 
for et hjemmelavet 
”Lexington, Long 
Island” hyggetæppe: 
Brug mandens aflag-
te skjorter, måske på 
den mindre falmede 
bagside, dine egne 
sommerkjoler, der er 

krøbet inde i skabet i vinterens løb osv.
Skær og sy sammen, sæt fleece på bagsiden, og vupti: 
et tæppe alle i båden kan nyde og hygge sig under, 
hvis aftenerne bliver lidt kølige. 

Varme hilsner fra redaktøren
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Læserbrev
Kniv og gaffel - bestyrelsen

Der er gået kniv og gaffel i Sletten Bådeklubs bestyrelsen. Af referatet fra bestyrelsesmødet 17. maj 
fremgår det, at der fremtidigt kan foretages bordreservation ved alle borde på nær de to nærmest ind-
gangen. Hidtil har reglen – som også står i Forpagtningsaftalen – været, at kun 50 pct. af pladserne kun 
forud reserveres. Endvidere har bestyrelsen åbnet op for, at der kan indføres spisning i to hold. Det er op 
til forpagteren at beslutte det.

Så drastiske beslutninger burde bestyrelsen efter min mening først have bragt op i et større forum, da det 
fundamentalt ændrer ved medlemmernes brug af deres eget klubhus. Fremtidigt vil det stort set være slut 
med impulsivt at droppe ind, få sig en øl, vin eller kaffe og måske et måltid mad. I øvrigt mener jeg, at 
beslutningen om øget bordreservation er i strid med klubbens love, hvor der i § 2 stk. 3 står, at klubben 
kan drive kantinevirksomhed. Normalt kan man nemlig ikke reservere bord i en kantine. Det er jo ikke 
en klubrestaurant, hvilket bestyrelsen mange gange har pointeret.
Af referatet fra bestyrelsesmødet fremgår også, at klubben nu har over 900 medlemmer. Måske var 
det en ide atter at indføre medlemsstop for ikke-sejlere i en periode. Herved kunne bordreservation og 
spisning i hold undgås.

Med venlig hilsen
Lars Dyrskjøt

Bo
lette

s Gæstebud

Bolettes Gæstebud
Bakkehuset

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

Fredag den 19. august kl. 18.30 

Sommerfest/Dansefest

Så byder vi igen i år til en festlig sommer- /danse-
fest. Vi håber at kunne gentage sidste års succes, 
og at vi kan være med til at skabe en tradition 
for at holde sommer- / dansefest den 3. fredag i 
august måned. Du kan allerede nu tilmelde dig 
sommer- / dansefesten med middag, musik og 
dans. 

Velkomstdrink, to retters menu og god musik - Pris: 
kr. 300,- - Tilmelding: Sommer- / dansefest

Deltagerantallet er begrænset til 60 pers. af hen-
syn til den gode danseplads  - så skynd dig ind på 
hjemmesiden og book plads til dig selv og en gæst, 
alternativt kan du betale på Mobile Pay til Susanne 
på 3013 7485. 

Husk at skrive navn i kommentarfeltet. Hvis du 
har problemer med tilmelding og betaling, er du 
naturligvis velkommen til at ringe til Susanne på tlf. 
3013 7485

    Janne Miller         Karsten Frese          Anette Hald          Bente Skovgård           Susanne Barnewitz
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Standerophaling 9. april 2016 kl. 12.00
Nu er den endelig overstået, vinteren, den mørke tid og kulden. 
Foråret er kommet, Henrik har hejst standeren for sæsonen. Om 
man er sejler eller bare dansker så er årets skønne  årstid kommet 
med masser af forventninger til foråret og til sommeren.
Til generalforsamlingen plejer vi at rejse os når vi mindes. Nu står 
vi allerede op,lad os, ikke mindes men længes.  Lad os lige være 
stille et øjeblik, se ud over Sundet og tænk på at den lyse tid, foråret 
og sommeren venter på os.
Hvad er det så, der ligger foran os rent klubmæssigt. De unge skal 
træne og sejle en masse kapsejladser. De har allerede været afsted 
til Gardasøen. De er seje vores ungdomsfolk.  
Jonas Ullmann har deltaget i et stævne i Palamos i Spanien for 
Zoom 8. Jonas vandt EM bronze. Det er fantastisk, at der står en 
lille gut på podiet i Spanien og repræsenterer Sletten Bådeklub.   
Niels Ole Sloth har haft et møde med sine naboer, Anne-Lise Hos-
bond og Hans Jørgen Nielsen. De repræsenteret bl.a. El Lab fonden 
der de to sidste år har givet klubben et sponsorat på 100.000 om 
året, men også et selskab der hedder Conectivo Holding Aps. Efter 

at have hørt på Niels har de har tilbudt at sponsere en sprit ny J70 sejlbåd til klubben med trailer, til en værdi 
af 375.000,- kr. Levering desværre først til oktober. Så kan Sletten sejle med i Sejlsportsligaen.
I torsdags fik vi så meddelelsen om, at Fredensborg Kommune vil sponsere 50 % til køb af en ny RIB og 
tilsvarende ved køb af 2 nye optimistjoller. Ikke dårligt Thomas!
Seniorerne skal også ud at sejle, altså nogen af dem, men de, der skal ud at sejle, er allerede i fuld gang her på hav-
nen, i Humlebæk eller hvor bådene nu befinder sig. Drømmene om nære eller fjerne destinationer fejler i hvert fald 
ikke noget. Spændende er det så altid, om der skal krydses til Chr. Ø, eller om det bliver med spileren sat.
Kajakroerne har været aktive hele vinteren, og selvom en Grønlændervending sikkert også er sjov i januar 
måned, så tror jeg også at kajakroerne glæder sig til det varmere vejr.
Klubbens arrangementer her i sommeren. Husk arbejdslørdagen på lørdag. Kl. 08.30, er der morgenkaffe.
Husk vores tur til Fregatten Peder Skram, torpedobåden og ubåden på Holmen den 30. april.
Mand over bord øvelserne søndag den 26. juni. Sommer- dansefesten den 19. august. Det bliver et brag af en fest.
TAG NU OG MELD JER TIL KLUBBENS ARRANGEMENTER. - Det viser klubånd og giver sammenhold.
Vedrørende hvad der skal ske med Foreningshuset, så har borgmester Thomas Lykke Pedersen lovet at orien-
tere om dette bag efter. 
Der er stadig en flaske Amarone på spil til den båd, der er set lave flest havnemanøvrer med en kvinde ved roret. 
Der er en flaske Barolo til den båd, der sejler flest sømil frem til standernedhalingen.
Det er lidt vemodigt at dette er min sidste Standerophaling som formand, da jeg skal gå af til marts jf. klub-
bens regler. På Sletten Bådeklubs vegne ønske jeg alle en rigtig god sæson.
Og til jer, der skal på vandet: Be carefull out there. Tre korte. Sletten Bådeklub længe leve.

AKTIVE HEINRICH
Heinrich Kjær, 90, kom i tide til at få en god plads - og 
det fik han. Heinrich har levet sit ’halve liv’ i klubben og 
været meget aktiv, ikke mindst i arbejdsweekenderne.

Her sidder han så og nyder formandens tale.
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HVILKEN LYKKE: -VÆRSGO’, HER HAR I 
ET NYT HUS!         TEKST & FOTO: RUD 
Ingemann Klausen fyrede kanonen af. Henrik 
Madsen halede standeren til tops. Sæsonen blev 
søsat af en begejstret formand, Johannes Kildeby, 
der ikke uden grund startede med to minutters 
nydelse af det pragtfulde Sund - og vejret, der un-
derstregede, at det må blive en ny, uforglemmelig 
og herlig sæson. Optimismen boblede formeligt 
ud af hele det glade, fremmødte mere eller mindre 
sejlende folk.

 
Johannes Kildebys omtale af ungdomsafdelingslederen Niels Ole Sloths nyeste sponsoraftale udløste 
nærmest euforisk begejstring. Det sikrer de unge sejlere endnu større muligheder efter, at flere af dem 
har markeret sig med imponerende resultater ikke bare herhjemme, men også i international sammen-
hæng. Ikke nogensinde før har klubben oplevet en større bredde samtidig med så suveræne topresul-
tater. Sletten Bådeklub er ikke uden grund blevet en af de mest eftertragtede klubber for unge sejlere 
langs Sundet.  
-Værsgo’, sagde en lige så begejstret borgmester, Thomas Lykke Pedersen, og gav klubben et nyt hus at 
fornøje sig med! Han forklarede i sin ekstraordinære standerhejsningstale, hvordan vor nødstedte kom-
mune fattedes penge og derfor havde fundet ud af at sælge Foreningshuset i Sletten. Det blev - set ud 
fra en lokal vinkel – lykkeligvis ikke til noget.  
Derfor kunne Thomas Lykke hoppe op på bænken og kundgøre, at Sletten Bådeklub nu fik sin del af 
huset til hjælp til dækningen af det store behov, tilstrømningen af de mange ungdoms- og kajaksejlere 
har skabt. Spørg lige, om Thomas Lykke var en populær mand, inden han kom ud af klubben igen?!!! 
Mon ikke. For hvor har det dog har knebet med faciliteterne til juniorerne. 
Ikke underligt, at Johannes Kildeby vemodigt måtte konstatere, at det desværre blev hans sidste stan-
derhejsning som formand. Men sådan er det ifølge klubbens regler, der siger, at en formand kan sidde i 
tre valgperioder, altså maksimalt seks år. Næste gang bliver det med en ny formand på talerstolen – og 
Johannes blandt folket. Men så har han chancen for at vinde en flaske vin, hvis han bliver den skipper, 
der sejler længst i løbet af en sæson. For da får han tiden til det!  
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Natalina Henriete Knudsen, der siden sidste år har været medlem af 
Sletten Kajakklub, har skrevet bogen Funklende Fri – Kanobiblen til 
moderne kvinder, der netop er udkommet. I bogen medvirker Pernille 
Gøttler, som Natalina mødte i klubben til EPP2-kursus. Pernille deler i 
bogen ud af sine kanotrics og fortæller bl.a. om hvor hendes yndlings-
kanoferiested er – og at der altid skal lumumba med i tasken. 
Kanoferie rimer for de fleste på snavset tøj, våde soveposer og dåse-
mad, men for Natalina er virkeligheden en helt anden. For hende er en 
kanotur lig med frihed, fred i sjælen og masser af luksus. ”Selvom jeg 
havde været på flere ture for ca femten år siden, følte jeg, at den tid var 
ovre, og det var egentlig lidt af en tilfældighed, at jeg tog på kanoferie 
igen. Det var lidt, ligesom når man spontant ringer til en ekskæreste 
i en halvbrandert – man er mere end heldig, hvis den store kærlighed 
genopstår! Inden turen var jeg usikker på 117 ting. Hvor man sover, 
om det var farligt, kedeligt, skodmad, hårdt at sove i telt, nusset, bare 

ikke mig. Men jeg satsede og pakkede dyner, bløde hovedpuder, møre bøffer, friske frugter og hvad der el-
lers skal til for at jeg trives og drog afsted. Som du nok har gættet, blev genforeningen med kanoferier ren 
love! Kærlighed ved andet blik,” fortæller Natalina. Kærligheden blev til mere end 30 kanoferier og bogen 
Funklende fri om hvordan man selv kan skabe lige netop den kanoferie, som passer til den du er – for vi er 
ikke ens. I bogen kan du læse om alt lige fra hvordan man fremtryller lækre retter i naturen, til gode tisse-
stillinger og pakkelister – samt inspiration til hvordan man som luksusdronning og storbykvinde kan skabe 
en fantastisk kanoferie. ”At være lang tid ude i naturen er simpelthen den bedste kur for at komme hjem 
til sig selv igen og blive nulstillet i en verden, der går meget stærkt.” fortæller hun videre.  Natalina har 
skrevet om kanolivet, men egentlig handler bogen mest om det at være ude i naturen i flere dage. Selvom 
der ikke kan være helt så meget mad og udstyr i en kajak, vil der også være masser af inspiration at hente 
for kajakroere.

Sletten Fiskehus
Sletten Havn

Alt godt fra havet
Åbningstider:

Hverdag 930-1730, lørdag kl. 900-1300

Lukket mandag

49 19 00 26

En kanobibel til moderne kvinder
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HÅB FORUDE

Det er ikke hver dag, man får et nyt hus 
forærende, men borgmester Thomas Lykke 
Pedersen blev unægtelig ’dagens mand i 
sejlersovs’, da han kunne holde sin ekstra-
ordinære standerhejsningstale og fortælle, at 
Slettens Foreningshus på havnen ikke bliver 
solgt, men nu også får plads til Bådeklubbens 
unge sejlere og ’husvilde’ kajakroere

Borgmester Thomas Lykke Pedersen – her med For-
eningshuset i baggrunden. I fremtiden vil det også have 
plads til Bådeklubbens aktiviteter.

 Kajaksæsonen er godt i gang i Sletten. Der er blevet bygget to nye kajakstativer, og nu kan der ikke presses flere 
ind. Alle pladser er bookede, men der er stadig mulighed for at benytte vores fine klubkajakker, hvis du går og 
overvejer at starte på kajakroning. Vi udbyder epp2  kurser i havkajak og har haft første hold af nye medlemmer 
igennem det 16 timers kursus, det kræver for at blive friroet i klubben. Vi arrangerer også ture ud til andre steder. 
For nylig var vi en flok nede og ro en lørdagstur på Mølleåen, og inden dette blad ender i din postkasse, har vi også 
haft en weekendtur til Susåen i Næstved. Skulle du få lyst til at være med i Sletten bådeklubs kajakafdeling, så 
send en mail til pernillegottler@webspeed.dk
Lige nu venter vi med spænding på at kommunen istandsætter kælderen i Foreningshuset, så vi får mulighed for 
opbevaring af udstyr og til omklædning. Ind til da må medlemmerne selv anskaffe udstyr, veste, pagajer m.m. samt 
klæde om på p-pladsen eller toiletterne.    Vi ses på vandet. - Pernille Gøttler   

Kajakafdelingen
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Bliv klog før skade.
Er skaden først sket, er der for sent! Med Pantaenius som 

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

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

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

www.pantaenius.dk

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

SLETTEN BÅDEVÆRFT

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

Sprøjtemaling af fribord mv. - Motor og riggerarbejde
Alle former for forsikringsskader 
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SLETTENS SEJE OPTIMISTER SATSER PÅ AT BLIVE NORDISKE MESTRE

Silje Cerup-Simonsen og Carl Emil Sloth klar til at kæmpe 
om NM-medaljen i Horsens i juli Tekst & foto Rud Kofoed

Optimistsejlerne Silje Cerup-Simonsen, 13, og Carl Emil Sloth, 12, er Sletten Sailing Team’s to nye, 
internationale håb efter, at de er udtaget til Nordiske Mesterskaber. Det blev de med suveræne placerin-
ger ved det sidste af forårets tre udtagelsesstævner til VM, EM og NM. 
Det sidste stævne blev afviklet i Faaborg. Det lykkedes de to seje sejlere at fastholde ’adgangsbilletten’ 
til NM, men de måtte kæmpe hårdt til sidste sejlads for at fastholde de fine resultater, de kom med fra 
de to tidligere runder i henholdsvis Egå og Kerteminde. 
Silje og Carl Emil træner nu målrettet fire-fem dage ugentlig for at være helt i topform til De Nordiske 
Mesterskaber, der afvikles den 23. til 30. juli og i år arrangeres af Horsens Sejlklub.
-Vi er rigtig glade for at være udtaget, så vi vil gøre alt for at vinde NM, siger de to målrettede konkur-
rence-sejlere.
-Jeg har sejlet, siden jeg var syv og altid haft lysten, men nu er det blevet endnu mere spændende. Det 
er altså ret sjovt at vinde, så det vil jeg helst, indrømmer Carl Emil, der foretrækker at sejle i god vind:
-Helst mindst 8 m/sek., siger Carl Emil, der har fået sejllysten ind med fadermælken. Hans far er Slet-
ten Bådeklubs kendte, dynamiske ungdomsleder, bestyrelsesmedlemmet Niels Ole Sloth, der lever sit 
halve liv på vandet med sine børn.
-Jeg kan godt nøjes med mellem 6 og 8 m/sek., siger Silja, der heller ikke har lysten fra fremmede. Hun 
har fået sin ind med modermælken, nemlig af hendes mor, den norskfødte OL-vinder Linda Cerup-
Simonsen, der sejlede guldet hjem i Europajolle ved legene i Barcelona i 1992. Hendes vinderbåd kan 
den dag i dag stadig ses på Norges Olympiske Museum i Lillehammer. I 1996 var hun nordmændenes 
flagbærer ved sommer-OL i Atlanta, men Sletten Bådeklub blev i sidste ende hendes store kærlighed. 
Det er en helt anden historie, men den er god, for hvor mange sejlklubber kan glæde sig over at have en 
OL-vinder blandt ungdomstrænerne?
Den nye historie skriver hendes datter Silje i sin optimistjolle.

-Jeg har sejlet, siden jeg var otte. Men det var først, 
da det begyndte at blive alvor, at jeg syntes, det blev 
sjovt. Jeg var slet ikke vild med det i begyndelsen, 
men da jeg begyndte at vinde, kom lysten lige plud-
selig på en helt anden måde. Nu er jeg rigtig glad 
for at jeg blev ved – og navnlig for at være med i 
konkurrencerne…Jo, jeg er da lidt stolt af, at min 
mor vandt OL. Det er ret sejt, siger Silje, der har 

sin flotte pokalsamling stående hjemme i vindues-
karmen. Carl Emil har sine på en hylde – og måske 
skal de nu begge hen at støve af til det eftertragtede 
trofæ: NM-pokalen! Det vil de gøre med glæde, si-
ger de. 
Med Silje ved roret blev Carl Emil inviteret om 
bord til en havnerunde til ære for fotografen.       
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HISTORISK DONATION TIL SLETTEN BÅDEKLUB

Med den hidtil største donation - 378.519 kr - finansierer Anne-Lise Hosbond og Hans Jørgen Nielsen 
ungdomsafdelingens første, fuldt sejlklare J/70 sejlbåd med trailer. Båden er klar til afhentning på værf-
tet i Tyskland i juli lige tidsnok til at få sin ilddåb på sommerlejren i Nykøbing Sjælland i uge 31.
Bådtypen J/70 åbner helt nye muligheder for den talentudvikling, som Sletten Bådeklubs ungdomsaf-
deling hidtil kun har turdet drømme om, men som nu kan blive en realitet med dette kæmpe skridt i den 
rigtige retning. 
Sletten Bådeklub står med Sundets mest eftertragtede optimistafdeling og er løbet ind i det positive pro-
blem, at de unge sejlere vokser ud af optimistjollerne, hvor aldersgrænsen er 15 år, og står rådvilde med 
spørgsmålet: Hvad kan vi nu sejle i? Med J/70 får de et af de bedst tænkelige tilbud. 
Dansk Sejlunion anbefaler J/70 som den rette klub-kølbåd til såvel ungdoms- som seniorsejlads.
-Beslutningen om at anskaffe netop J/70 til Sletten Bådeklubs ungdomsafdeling har ikke været et van-
skeligt, men et helt oplagt valg, fastslår den dynamiske leder af ungdomsafdelingen, bestyrelsesmedlem 
Niels Ole Sloth, der skitserer målet med J/70 sådan:
-At fastholde og udvikle sejlere efter optimistjollen.
-At udvikle sublime færdigheder i kølbåd og specielt at samarbejde som team i J/70-bådens firemands 
besætning m/k. Det kræver ligesom i énmandsjollen, at der træffes beslutninger og handles hurtigt, men 
nu i et teamsamarbejde, hvilket kræver nye kompetencer.
-At deltage i Sejlsportsligaen fra 2018 med et Sletten Ungdomshold.
Efter at være blevet prøvesejlet i Isefjorden vil den nye J/70 blive døbt ’Conectivo af Sletten’ og indgå 
i Bådeklubbens ’Sletten Sailing Team’-flåde af racingbåde. Der er endnu ikke fastsat en dato for den 
officielle dåb, men én ting er sikkert: Det bliver en festdag i Sletten Havn.
Hvorfor båden skal hedde Conectivo skyldes, at det er det portugisiske ord for ’forbindelsesled’ – og det 
er just, hvad Anne-Lise Hosbond og Hans Jørgen Nielsens selskab hedder: Conectivo Holding Aps. Det 
var den overførte betydning af ’forbindelsesled’ , Niels Ole Sloth faldt for: -Det er helt klar, at båden 
netop skal opfylde en mission som ’forbindelsesled’ for videreudviklingen af de unge optimistsejlere, så 
den kan ikke hedde andet, siger Sloth.

CONECTIVO - SUNDETS NYE DRONNING   TEKST & FOTO:  RUD KOFOED

Humlebæk-parret Anne-Lise Hosbond og Hans Jørgen Nielsen har ikke selv børn, men står bag en 
historisk flot donation, der kommer andres til gode i Sletten Bådeklub. 
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Forklaringen på, at to sympatiske mennesker pludselig finder på at forære Bådeklubben en donation af 
den størrelse, skyldes ikke kun tilfældighedernes godartede spøgelse, men blandt andet den omstændig-
hed, at Anne-Lise Hosbond og Hans Jørgen Nielsen er naboer til Niels Ole Sloth og længe har haft ham 
i kikkerten som et kompetent og stærkt engageret menneske. Men ikke nok med det.
Da begge familier bor med udsigt over Sundet – og farvandet uden for Sletten Havn - har Anne-Lise 
og Hans Jørgen ikke kunnet undgå at bemærke, at Niels Ole har brugt en meget stor del af sin fritid på 
vandet med ’sine’ seje optimistsejlere, der har pisket rundt på alle årstider og i al slags vejr. Ind i mellem 
syntes Anne-Lise faktisk, det var lidt synd for ’de små’, mens Hans Jørgen Nielsen konstaterede, at det 
var netop opgaven.
Som gode naboer snakkede de to familier sammen, men det har nu ikke været sådan, at Anne-Lise og 
Hans Jørgen har stået og skovlet penge over hækken sådan uden videre. Men fascinationen af de unge, 
ihærdige sejledere førte til, at parret inviterede Niels Ole op til et møde på deres kontor i Hillerød.
Mødet resulterede i, at parret via deres engagement i Ellab Fonden tilgodeså Sletten Bådeklub med 
100.000 kr i 2015 til brug for talentudvikling i ungdomsafdelingen. Det var Niels Ole og resten af både-
klubben selvsagt meget glade for. Men dermed stoppede festen ikke.
Hans Jørgen Nielsen fortæller, at de gode erfaringer med Ellab Fondens bidrag gjorde, at parret blev 
inspireret af de øgede muligheder i en lidt længere rækkende donation. 
Den 1. april i år blev Niels Ole Sloth derfor inviteret til et nyt møde på parrets kontor i Hillerød – og det 
var bestemt ikke nogen aprilsnar, der ventede, men et seriøst forsøg på at nå frem til en videre udvikling 
af det hidtidige samarbejde. Det lå ikke inden for Ellab Fondens muligheder. Derfor flyttede Anne-Lise 
og Hans Jørgen indsatsen over til deres Conectivo Holding ApS. Resultatet blev – som en glad klub 
udtrykker det – ’ den fuldstændig fantastiske donation’ på 378.519 kr., som er det største beløb, klubben 
nogensinde har modtaget i sin 52-årige historie.
Sletten Bådeklub sagde tak ved at invitere Anne-Lise og Hans Jørgen på en hyggelig middag med en 
taknemlig bestyrelse i Bådeklubben.
Hans Jørgen Nielsen kunne ved den lejlighed fortælle, at det er første gang overhovedet, at parret in-
vesterer i sejlsport, men at udgangspunktet har været det samme, som i alle deres aktiviteter, nemlig 
at bygge på en vurdering af det personlige engagement og den viden, de finder bag projekterne. Deres 
analyse er professionel på den måde, at de forventer og vurderer mulighederne for ’et afkast’, også selv 
om det ikke nødvendigvis – som i Bådeklubbens tilfælde – kan opregnes i kroner og ører, men mere i 
ungdomspolitiske og talentudviklingsmæssige værdier. 
Selv om det ikke blev sagt di-
rekte, tør Deres udsendte tilfø-
je: - Tilliden til ungdomsafde-
lingens leder Niels OIe Sloth 
er ikke kun indlysende, men 
beundringsværdig og under-
streget i en grad, der kun kan 
aftvinge den største respekt. 
Men samtidig kan man ikke 
overse, at det kan resultere i 
et positivt problem: -Hvad nu 
hvis Niels Ole bliver valgt til 
hele klubbens formand, når 
hans gode ven, Johannes Kil-
deby, falder for ’aldersgræn-
sen’ og må gå af ved næste 
’præsidentvalg’?      
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SEJREN ER VOR... TEKST & FOTO: RUD KOFOED

I højt humør vandt Lars Gottfredsen og hans besætning fra Rungsted Sejlklub suverænt det traditions-
rige IKC Knarr Stævne arrangeret af Sletten Bådeklub i weekenden den 11. og 12. juni. 
IKC står for International Knarr Championship, der er det uofficielle verdensmesterskab for Knarr, som 
har været afviklet siden 1968. Mesterskabet sejles hvert år i skiftevis Norge, Danmark og USA (San 
Francisco). 
Slettenstævnet var om lørdagen lige ved at udvikle sig til en kaproning for Knarrbåde, da vinden for-
svandt. På dommerbåden sad sejladsdommeren Michael Christiansen og formand Johannes Kildeby og 
bed negle for at første båd gennemførte første sejlads inden for de 100 minutter, regler foreskriver for at 
kapsejladsen kan anerkendes. Tre minutter i 100 sejlede Gottfredsen og hans crew over mållinjen - og 
sejladsen kunne skydes af i god ro og orden - og padlerne findes frem.

VÆRTEN JOHANNES KILDEBY GÅR HELLER IKKE TØRRAMT FORBI 
HURRA OG ROS TIL DE FRIVILLIGE BAG KNARR STÆVNET I SLETTEN FRA DANSK KNARR KLUB 

SLETTENS KNARR-HÅB NIELS OLE SLOTH VAR IKKE 
HELT TILFREDS MED WEEKENDENS (RO)RESULTAT 

Som et plaster på sejlsåret sørgede Johannes Kilde-
by og Michael Christiansen for koldt øl og vand og 
en opmuntrende tale om den i øvrigt disciplinerede 
sejlads, der sluttede som et ’rostævne’. 
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JESPER FESTLIGE 70 ÅRS FØDSELSDAGSRECEPTION

Det gik muntert og rigtig hyggeligt til, da sejleren, golfspilleren, el-cyklisten, direktøren, 60+bestyrel-
sesmedlem med meget mere Jesper Saabye fyldte 70. Det blev fejret med en stor fødselsdagsreception 
for familie, venner og bekendte lørdag, den 1. april i Sletten Bådeklub.

25, 50 OG 75 ÅRS JUBILÆUM SAMME DAG
Inger og Anders Bilde-Sørensens formidable forårsfest 2016 KÆRLIGHED VED FØRSTE BLIK

Våren gik ikke kun gennem Nyhavn, 
men med uforglemmelig styrke gen-
nem Bregnevænget i Humlebæk, hvor 
Inger og Anders Bilde-Sørensen holdt 
et brag af en forårsfest. Siden har solen 
skinnet. Den har heller ikke haft grund 
til andet. Det var både et 25, 50 og et 
75 års jubilæum, det handlede om. 

Som skrevet stod i festsangen:

'Hun er mere rund end dagen,
se den runde æblekind,
rund er barmen, rund er bagen,
rund i gestus, rund af sind.'
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HELGA VAR FARVERIG 
SOM DE VILDE BLOMSTER, 

DER PYNTEDE HENDES KISTE

RESPEKT FOR SLETTENS 
SIDSTE ELVERKVINDE

INGEN GLEMMER HELGA 
HVOR HELGAS ÅND SVÆVER BRYDER 
SMILET FREM...
Minderne om Helga er mange og lyse og kal-
der smilet frem, her fra datteren Arense Kvaale 
og hendes mand Jens Torpe. I betjeningslugen 
ses Kabyssens chef Jacob Stougaard, der på en 
forbilledlig omsorgsfuld måde tog sig af den 
Alzheimer-ramte Helga, når det kneb.

HELGA SAMLEDE FULDT HUS... 
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HANNE BISAT I ET OVERVÆLDENDE
 OG IMPONERENDE BLOMSTERFLOR

Sletten Bådeklubs kompromisløse kunstner i matching, 
formiddagsholdets farverige dronning Hanne Thejlade, 
døde 75 år gammel den 11. april. 
Hun havde dermed den bedste undskyldning for at sende 
afbud til sin gode bekendt, fru fiskehandler Pya's, uhøjtide-
lige fødselsdagsmarkering ved Klubbens stambord samme 
dag. Ingen tvivl: Det har ærgret Hanne. Men når man skal, 
så skal man. Kræfterne slap op.
Hanne vil blive stærkt savnet. Hun har nu efterladt en stor 
tom plads ved siden af sin mand, Lars Dyrskjøt, der var 
Bådeklubbens dygtige kasserer gennem de seneste fem år 
forud for den nydigitale, klubmoduliserede tidsalder. 
Hanne blev bisat lørdag, den 16. april - på den anden Dron-
nings fødselsdag - fra Humlebæk Kirke. 
Et mere åbent, varmt, betænksomt og uselvisk menneske, 
skulle man lede længe efter. Hanne Thejlade var markant 
søgende og godartet nysgerrig med en sjælden livsappetit. 
Kombineret med hendes finurlige humor gjort det enhver 
snak med hende til en oplevelse.

Lisbeth McFarlane er død
Hun var jo det store nummer i klubben, da hun krydstede 
Atlanten sammen med Jesper Olsen. Turen er omtalt i 40 
års - og 50 års Jubilæumsbøgerne. I Helsingør Dagblad 
kunne man i sidste uge læse en artikel om denne spæn-
dende dames oplevelser med Sletten Bådeklub som om-
drejningspunkt.
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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

Indlæg til Søhesten

På generalforsamlingen blev der stillet spørgs-
målet, hvorfor Pelle Sørensen og Helle Schrader 
stoppede med at lave Søhesten. 
Formanden Johannes Kildeby  gav Helle  ordet for 
at besvare spørgsmålet,  og af en eller anden grund 
er svaret ikke med i referatet fra generalforsam-
lingen.
Derfor har vi besluttet, at fortælle kort hvorfor vi 
holdt op med at lave Søhesten efter 6 år.
På et bestyrelses møde blev det besluttet, at en af 
vore annoncører ikke længere måtte annoncere i 
bladet. Det var et bestyrelsesmedlem der kom med 
forslaget, og derefter kom det til afstemning. For-
manden stemte mod forslaget, 2 undlod  at stemme 
og 2 stemte  for. Derved blev forslaget vedtaget.
Som redaktør blev Helle orienteret om beslutnin-
gen af formanden. 
Efter det kæmpe arbejde vi har lavet gennem 6 år 
oplevede vi,  at blive totalt desavoueret af besty-
relsen. Helle skrev en mail til bestyrelsen og ori-
enterede dem om,  at såfremt beslutningen blev 
fastholdt, ville vi begge overveje vores fortsatte 
engagement med at lave Søhesten. Denne mail 
kom der ingen reaktion på.
Først da referatet fra bestyrelsesmødet hvor be-
slutningen var truffet kom ud, beslutter vi, at 
stoppe arbejdet med Søhesten. Derefter begyndte 
bestyrelsen at genovervej beslutningen, men da 
havde vi gjort vor stilling klar.
Pelle blev indkaldt til møde af formanden og kas-
seren. De glemte bare lige,  at indkalde redaktø-
ren, hvilket vidste deres respekt for det arbejde 
redaktøren havde lagt i Søhesten gennem 6 år. 
Efter vor beslutning var taget, fik vi af kasseren 
som tak: at vi var tarvelige over for medlemmerne 
og usolidariske med klubben og dens bestyrelse. 
Det store arbejde som vi, specielt Pelle, havde lagt 
i at lave Søhesten, blev ødelagt af en topstyret og 
ubetænksom bestyrelse.
Rud og vi brugte megen tid og energi på at lave et 
relevant blad med sejler relateret stof,  og at Søhe-
sten fremstod med flotte billeder og layout.

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

Kom ind og smag en "rigtig" ost

de er ikke dyrere, bare bedre...

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

Humlebæk Strandvej 52, 3050  Humlebæk   29 36 05 62

GAMLE URE
repareres - hentes - bringes

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



23

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

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

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

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

Ilsted Tryk

Alt i nybygning og reparationer

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



Afsender:
Sletten Bådeklub
Sletten Havn 10
3050 Humlebæk

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

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

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

 Derfor skal du vælge danbolig!

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

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

 

Thomas Bloch. Indehaver, ejendomsmægler, MDE, HD


