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Formanden har ordet ....
Pladsmangel, ”Sundet NØ”,    
Fritidslederprisen og nytåret.

Pladsmangel.
Sletten Bådeklub er Fredensborg 
Kommunes tredje største klub.
Arealmæssigt har vi alt for lidt 

plads. Vi har klubhuset, optimistjollestativet, et 
lille skur til opbevaring af jollesejl, foreningshu-
sets baghave til kajakker og kælderen som depot.
Klubbens fjernlager er pt. på legetøjsmuseet, som 
er til salg. Det er langt fra optimale forhold for en 
klub af vores størrelse. Klubbens største problem 
er omklædnings-, kursus- og mødefaciliteter for 
klubbens sejlere. Vi har simpelt hen ikke nogen 
steder, hvor jolle- og kajaksejlerne kan klæde om.

I klubben gik der rygter om, at kommunen tænkte 
på at skille sig af med Foreningshuset. Vi kontak-
tede derfor Per Frost Henriksen for at få en status, 
og bad desuden om et møde med de ansvarlige 
politikere. 

Mandag den 10. november havde vi således besøg 
af borgmester Thomas Lykke Pedersen, viceborg-
mester Ulla Hardy-Hansen, formand for Fritids- 
og Idrætsudvalget Per Frost Henriksen og Plan-, 
Miljø- og Klimaudvalget Lars Simonsen. 

Fra SB mødte bestyrelsen. Vi viste en power 
point præsentation af klubben med de forhold vi 
har at leve under, samt lidt om klubbens visioner.
Det blev et rigtig godt møde med forståelse for 
klubbens pladsproblemer. Det blev aftalt, at klub-
ben arbejder videre med tanker og ideer til hvor-
dan pladsforholdene kan forbedres.

Sundet NØ.
SB har taget initiativ til at invitere sejlklubberne 
fra Helsingør, Snekkersten, Skotterup, Esper-
gærde, Humlebæk Havn og Nivå til et møde. Den 
20. november mødtes formændene m. fl. fra de 
respektive klubber. Vi var ialt 14 personer til mø-

det. Først blev klubberne præsenteret for hinanden 
og efterfølgende snakkede vi om hvordan vi kan 
samarbejde. Et rigtig godt møde, synes alle, og der 
er allerede lavet en plan og en kalender for fælles 
sejladser i 2015.

Ungdomsudvalgene vil ligeledes mødes og 
snakke muligheder.

Navnet,”Sundet NØ”, blev nævnt, og hurtigt 
blev dette navn annekteret for det nye spændende 
samarbejde.

Fritidslederprisen.
Vi er mange i SB der synes, at Niels Ole Sloth laver 
et fantastisk stykke arbejde for ungdommen. Niels 
er bl.a. initiativtager til at vi har fået sponsorstøtte 
til mange nye optimistjoller, og Niels stiller altid 
selv op ved træningsaftener. Når der er stævner 
rundt i ind- og udland er Niels med, hvilket oftest 
resulterer i flotte placeringer. Bestyrelsen indstil-
lede Niels til Kommunens Fritidsleder pris, og den 
fornemme pris fik Niels overrakt af borgmesteren 
den 19. november på Rådhuset. En stor ære for 
Niels og for klubben. Hjertelig tillykke med den 
fortjente titel.

Nytåret
Vintersæsonen i klubhuset er allerede i gang med 
Jazz aftener, wienermusik og gode stunder i ven-
ners lag.

Husk at komme den 31. december kl. 12.00 mid-
dag og få et glas rom og et ønske om et godt nytår 

_/)  _/)  _/)  Johannes Kildeby



  Aktivitetskalender  2014 - 2015

April:
08. Bestyrelsesmøde.

11. Standerhejsning kl. 12.00.

15. Skippermøde onsdagssejlads.

18. Arbejdslørdag.

22. Tune up onsdagssejlads.

27. Onsdagssejlads. 

  

 

December:
10. Bestyrelsesmøde.

31. Nytårskur kl. 12.00.

Januar:
10. Budgetmøde.

14. Bestyrelsesmøde.

29. Jazzaften med Finney’s jazzmen.
 Se side 20.

Februar:
12. ”Skipper” laver kogt torsk og Per viser
 ”filmen” fra 50 års jubilæet, se side 20. 

15. Bestyrelsesmøde.

18. Generalforsamling kl. 18.30.

28. Vinterfest se side 20.

Marts:
04. Bestyrelsesmøde.

12. Foredrag med skibsfører Claus Hof- 
      mann-Bang, se side 20.

18. Sangaften med Sletten Sangkor, se side 20.

26. Jazzaften, se opslag i klubben.
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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
Dageløkkevej 78
3050 Humlebæk 
per.holmgaard@lexmark.dk
Mobil:  23 38 88 23
Suppleanter:
Pernille Gøttler
Langebjergvej 320 C
3050 Humlebæk
pernillegottler@webspeed.dk
Mobil:  41 53 20 21
Erik Møller-Madsen
Ravnsbjerggårdsvej 206
3480 Fredensborg
emm@canon.dk
Mobil:  21 64 52 14

Aktivitetsudvalget:
Karsten Frese, formand
Stubbedamsvej 57 B
3000 Helsingør
frese@mbuna.dk 
Tlf.:  49761305 
Mobil:  201504 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
Efteråret og mørket er også  kom-
met over Sletten, de fleste både er 
lagt op, og for os der lader båden 
blive i vandet, er den lagt på plads 

og gjort klar til vinteren. Motoren er konserveret 
og båden med dobbelte fortøjninger. 

Metal Cup er vel overstået, som der kan læses 
om inde bladet. Nu er det næsten kun de friske fra 
ungdoms- afdelingen der er på vandet.

 Klubhuset i Sletten Bådeklub er lys, venlig og 
velbesøgt.  Rammen om alle klubbens vinter tradi-
tioner, såsom andespil, jazz, wiener aften, foredrag 
og alle de andre hyggelige arrangementer klubben 
byder på om vinteren.

Vi kan i klubben være stolte over, at Niels Ole 
vores dygtige og vellidte ungdomsleder har fået 
kommunens fritidsleder pris. Det er velfortjent, 
tillykke til Niels Ole, vi er stolte over, at du står i 
spidsen for så mange dygtige og glade ungdoms-
sejlere.

Glæd jer til at læse Trine og Pers beskrivelse 
fra deres fantastiske sejltur i sommer. Sådan en 
beskrivelse kan gøre, at jeg ser frem til at blive 
pensionist og få mere tid til at sejle på sommer tur.

Nu er 50 års jubilæums året i Sletten Bådeklub 
snart gået, men der er stadig jubilæums bøger og 
billeder til salg i Kabyssen. Jeg håber, at dem der 
ikke har været medlem i så mange år også køber 
en bog, så de kan læse om alle de flittige ild sjæle 
der har gjort det muligt, at vi kan have så fantastisk 
et sted som Sletten Bådeklub og Klubhuset med 
Kabyssen.  

Redaktionen ønsker alle klubbens medlemmer 
en glædelig jul og godt nytår, vi ses på Sletten 
Havn.

Helle Schrader
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Nyt fra bestyrelsen
Bestyrelsen vil fremover under ovenstående overskrift, infor-
mere klubbens medlemmer mere præcist om hvad der behand-
les og besluttes på bestyrelsesmøderne.

Agendaen er relativt fast, idet vi i den første del af bestyrel-
sesmøderne har udvalgene på besøg. Formanden for de enkelte 
udvalg aflægger beretning om de aktiviteter der har været af-
holdt i den forgangne periode, og hvilke der planlægges for den 
kommende. Herudover kan ønsker til bestyrelsen fra udvalgets 
medlemmer diskuteres, og hvad der i øvrigt ligger udvalget på 
sinde. Med andre ord er det et driftsmøde hvor alle de prakti-
ske forhold med afvikling af sejlsporten vurderes, samt øvrige 
forhold der har betydning for medlemmernes daglige gang i 
klubben.
Formændene for de enkelte udvalg kan ses på side 4.
Udvalgene er:
  Aktivitetsudvalg
  Sejladsudvalg
  Hav-kajakudvalg
  Kabysudvalg
  Ungdomsudvalg
  Teknisk udvalg

Efter ovenstående er det alene bestyrelsen der fortsætter mødet.
Bestyrelse har jo for nyligt fastlagt visioner og strategi for 

klubben, og arbejder nu med at overføre disse til synlige resul-
tater for klubbens mange medlemmer.

En væsentlig forudsætning for dette er klubbens økonomi. 
Allerførst kan vi konstatere, at den ser fornuftig ud, og at der er 
et driftsoverskud pt. og at dette vil fortsætte resten af året. 

Implementeringen af det nye økonomisystem kræver fortsat 
store anstrengelser fra Annette og Knuds side. De virker fat-
tede, om end de bruger rigtig mange kræfter på at få tingene 
grundigt lagt tilrette, så de næste år forhåbentligt kan geare ned 
og gå i driftsmode!

Af speciel interesse for medlemmerne er efterårets aktiviteter 
der er omtalt andetsteds i Søhesten. Kort kan nævnes de tiltag 
der arbejdes med:
        Foredrag om Matchrace
        Kursus i sikkerhed
    Knob og stik
     Musikaftner
Teknisk udvalg arbejder pt. med spildevand og indbrudssik-
ring.
Sejladsudvalget har holdt møde med Nivå om intensiveret 
samarbejde i næste sæson. Dette forventes udvidet til også at 
omfatte flere klubber langs Nordkysten.

Johannes Kildeby
Formand

Knud Sant
Kasserer

Niels Ole Sloth
Ungdomsafdelingen
optimist & 29’er

Jesper Jespersen
Materiale vand

Per Tullberg
Materiale land

Pernille Gøttler
Suppleant 
Havkajak-udvalg

Erik Møller-Madsen
Suppleant
Web-master
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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

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

Ungdomsudvalget planlægger værtsskabet for en 
Optimist træningslejr, og yderligere weekendsej-
ladser for de unge.
Kajakudvalget, der har stor tilgang, ønsker at 
investere i flere kajakker, hvilket støttes af Kom-
munen.
Materiel på vand har fået et stort tilskud fra Kom-
munen til at udskifte en ældre RIB, der pt. er ved 
at blive afhændet.
Materiel på land fortsætter med at skabe gode 
rammer i klubben så både medlemmer og Kabys-
sens medarbejdere kan glæde hinanden.
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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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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. 

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

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 og
koster 150,00 kr.
Bogen kan købes i kabyssen og hos Torsten Cykel-
smed, Gl. Strandvej 124. samt Helle Schrader og
Pelle Sørensen.

Årets julegave ide´- kan købes i kabyssenÅrets julegave ide´- kan købes i kabyssen
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Standernedhaling 25. oktober 2014.

I år var det klubbens kasserer Knud Sant der holdt talen ved standernedhalingen.

Den 25. oktober blev den traditionelle standerned-
haling foretaget.

Hvor sommeren har budt på dejligt sejlervejr, 
var vejret på denne dag efterårsagtigt og gråt, næ-
sten som om vejrguderne ville fortælle, at nu var 
det tid, at indstille sejleraktiviteterne.

Til nedhalingen var der på terrassen samlet alle 
de trofaste Sletten Bådeklubs entusiaster  for at 
høre på, ikke formandens tale i år, men kasserer 
Knud Sant’s med et lille indslag af Jørn Stougaard, 
der uddeler en erkendtlig  fra den nu nedlagte Flip-
perklub  til to dygtige opti-sejlere.

Her er et uddrag fra begge taler:
Knud Sant: Sæsonen har budt på mange gode 

oplevelser. Alligevel er det med en vis vemod, at 
vi nu markerer, at sommeren 2014 er slut. Forude 
venter en spændende vintersæson inde i klubhuset.

Årets største begivenhed blev nok halvtredsårs-
jubilæet med  en uges festligheder. Per Brinck-
Lunds film, jubilæumsbogen og flotte plakater 
( som stadig kan købes) var  en del af jubilæet, 
sammen med de aktiviteter der sluttede med jubi-
læumsfesten lørdag aften med næsten 200 delta-
gere.

I den nu afsluttede sæson har ungdomsafdelin-
gen nået nye højder resultatmæssigt og i medlems-
fremgang. Sletten Bådeklubs optimistafdeling er 
kommet på det landsdækkende ”søkort”, men også 
på internationale kapsejladsbaner kan man finde 
deltagere fra vor klub som på bedste vis repræsen-
terer klubben.

Kajakafdelingen har oplevet stor fremgang. Ca. 

10% af klubbens medlemmer har udvist interesse 
for kajaksejlads, både nybegyndere som øvede. De 
som fik en tur i vandet er- så vidt vides- kommet op 
igen. Der er  gennemført undervisning af Pernille 
og Lars , og planerne for det kommende år er ikke 
mindre ambitiøse.

Onsdagssejladserne er afholdt med frisk kapsej-
lads hvor der ikke blev givet ved dørene. Adskil-
lige i smukt aften- sommer vejr - og med lidt vind!

Årets tursejlads gik ”hinsidan” med råhygge ud 
på de små timer. 

2014 har budt på det bedste sommer-og sejler-
vejr i mandsminde til stor glæde for alle tursej-
lerne. Som tursejler oplever man mange skønne 
havne, men ingen som Sletten Havn. Det skyldes 
måske, at havnen altid er levende, aldrig menne-
sketom. Der er erhvervsfiskerne, Værftet, Fiske-
huset, Klubhuset med Jacob i Kabyssen, Havnens 
Venner, Sletten Kro, Fiskeklubben og alt det andet. 
Samspillet mellem alle disse giver os noget sær-
ligt, noget unikt. Og det skal der værnes om. Og 
dagen i dag kan vi bruget til takke alle de mange 
frivillige der arbejder for klubben. 

Og nu sommeren er gået kan I glæde jer til 
vintersæsonen med andespil, Jazz, Wienermusik, 
”Frk. Bruuns”rejse , undervisning og meget mere.

I år kan vi uddele en pris indstiftet af formand 
Johannes Kildeby til den kvindelige rorgænger der 
sikkert fører skib ud og ind i havnen. Prisen en fla-
ske Amarone går i år til Bente Skovgaard på Mis-
scat, og som herefter blev hyldet med klapsalver.

Herefter tog Jørn Stougaard ordet og bad Jonas 
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Alt i nybygning og reparationer

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

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

Ullmann og Anton Andersen  om at komme frem, 
idet han overrakte dem en erkendtlighed fra Dansk 
Flipperklub med en check på kr. 5.350,00 til hver,  
til brug for yderligere  dygtiggørelse. De to klub-
ber der kom til at betyde noget for Dansk Flipper-
klub og dermed kom til at arve klubbens formue 

var Sletten Bådeklub og Snekkersten Sejlklub. 
Pengene er delt ligeligt op og Birgit og jeg, som 
medlemmer af flipperklubbens bestyrelse gennem 
mange år, har valgt at uddele pengene til jer. 
Starten på dansk Flipperklub skete i Sletten Bådeklub 
i 1968-69 hvor der blev bygget 20 flipperjoller i 

kælderen hos Teknova i Nivå. Senere har vi i flip-
perklubben bygget 9 nye flipperjoller med eneret, 
og efter et nyt koncept der indebar en lang række 
moderniseringer.  Klubben er nu nedlagt.

Herefter var der kun for Knud Sant sammen med 
de tilstedeværende, at udbringe et trefoldigt leve 
for Sletten Bådeklub. 

Efter talerne blev der indtaget en forfriskning, 
for de flestes vedkommende inde i klubhuset

Tekst: Ingrid Bækgaard Sørensen
Foto: Pelle Sørensen

Jørn og Birgit  er her flankeret af Anton og Jonas. 

Bente Skovgaard  modtager sin præmie.
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Singlehanded til Norske grænsen: Pers beretning
Langtidsvejrmeldingen var dårlig lige efter 
Sankt Hans. Det væltede ind med lavtryk og ikke 
mindst kulde - Det var før det fantastiske som-
mervejr. Det er godt at have god tid på en sejler-
ferie, og som pensionist kan man tillade sig at 
ligge og vente på vind, som vikingerne altid gjorde. 

Mod Gilleleje og Anholt.
Et par dage efter Sankt Hans sejlede jeg og min 

hundehvalp Ekko til Gilleleje og lå og ventede på 
sydlig vind. 

    

Der kom en pause i den kraftige vind, og så afsejlede Ekko og 
jeg en tidlig morgen kl. lidt over 4 mod Anholt (45 sm) i en svag 
foreløbig dejlig sydvestlig vind. Men efter 4-5 timers halvvind 
blev ORM overasket af et voldsomt ikke forudsagt tordenvejr 
små 15 sømil fra den dejlige ø. Vinden sprang fra SV til NV, og 
regnen styrtede ned. Anholt var lige før dukket op i kimingen, da 

øen forsvandt i et inferno af 
lyn, regn, hagl, vindstød af 
kulingstyrke og store søer, 
og det blev koldt, omkring 
10 -12 grader - Måtte rebe 
og krydse de sidste mil 
ind til øen, hvor der over-
raskende nok var masser 
af ledige pladser til en træt 
sømand og hans hund. Det 
blev til 50 sømil på loggen 
pga.krydset 

Gik tur med vovse, spiste 
dejlig varm mad og gik tid-

ligt til køjs, for planen var at sejle til Læsø/Østerby havn næste 
dag og igen starte tidlig p.g.a. vejrmeldingen, der lovede mere 
vind op ad dagen.

Til Læsø -  troede jeg! 
Op kl. 4 og ud af havnen en halv time senere, SV vind 5 m/s. 
Herligt, tørt og overskyet, men hundekoldt. Havde skitermotøj, hue og varme luffer på. Dejlig agten for 
tværs de første 35 sømil med en pæn medstrøm, og Orm nærmede sig bøjen ved de farlige Rønner ca. 
15 sømil SØ for Læsø. Øen kan man aldrig se før ca. 6-7 sømil fra land, modsat  Anholt, der dukker op, 
næsten når Kullen forsvinder under kimingen, men den nye kortplotter viste vej.  Autopiloten er næsten 
en nødvendighed for singlehandere, der sejler mange sømil ad gangen, og med den svage vind var det 
en ren fornøjelse. Ingen sejlbåde var ude så tidlig om morgenen, og den ny installerede AIS-modtager 
(Automatic Identification System) på kortplotteren, viser alle de store fragtbådes, position, fart og kurs.

Båden Orm.

Per og Trine med skibshunden Ekko.

Ekko tager en slapper.
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Så skete det igen, som dagen før ved Anholt, men meget værre. Jeg havde godt nok set de store sorte 
skyer dukke op fra NV, og havde nu taget mine forholdsregler med at tage olietøj og søstøvler på. Vinden 
sprang pludselig direkte i nord. Op til kulingstyrke, torden, regn, kulde ja møgvejr. Men denne gang rejste 
søerne sig meget store og næsten lodret.  Måtte rebe hårdt ned og begyndte at krydse. Ekko kom ned i 
kahytten for sikkerheds skyld, hvilket den ikke var meget for.

Det blev ubehageligt. Orm avancerede næsten ikke, jo vi havde da pæn fart på, men det blev frem og 
tilbage på krydset, og efter en time var Orm kun avanceret 3 sømil over grunden, og jeg blev træt af at 
styre, autopiloten kan ikke styre i de høje søer. Vandet væltede ind over ORM. Jollen der var surret på 
fordækket blev presset op og flyttet flere centimeter, hver gang ORM dykkede ind i bølgerne. Hvor længe 
holder det ? Måtte tage en beslutning. 

Jeg lægger bi, hvilket jeg lærte, da jeg var junior i Hellerup sejlklub for 65 år siden. Man går over stag 
på krydset, men lader fokken stå, så den bakker. Det giver øjeblikkelig ro i båden. Alt bliver stille, og 
båden driver langsomt 1-2 knob med vinden, men den ligger roligt i vandet, og man kan forlade rattet og 
se på kortet, lave the og lægge en plan. Der var ca. 35 sømil til Varberg og 40 til Hals, så det blev Hals 
også for at få sølæ de 4-5 timer senere, når jeg nærmede mig Jylland. 

Herligt, da beslutningen var truffet. Halvvind til 
agten for tværs for små sejl. Vi strøg af sted 8 knob, 
men der var jo langt til Hals.  Der faldt ro over båden, 
og Ekko kunne komme op, dog bundet fast i cock-
pit’et.. Efter 4 timer holdt regnen op, men det blæste 
stadig ad ”helvede til” fra nord.

Indsejlingen ved Hals Barre er altid flot og spæn-
dende. Man skal have tungen lige i munden, for der 
er ingen vand uden for bøjerne, men alt gik som 
planlagt. Og efter 11½ times sejlads og 65 sømil på 
loggen, lå vi fortøjet kl. 16, og Ekko tissede i flere 
minutter, da vi kom i land. Godt gået af en 10 måneder gammel hundehvalp. Den havde fået sine søben 
og var nu blevet en rigtig skibshund. Næste dag dukkede ”Fætter Jan” op og vi fik os en hyggelig sludder, 
som vi plejer. Tog en hviledag i Hals, da vejret stadig var dårligt
 
Mod Læsø Østerby.
Sov længe og sejlede først ud over middag i en vestlig vind. Var lidt mistænkelig, da der var sorte skyer 
overalt, og lavtrykkene væltede stadig ind, men vejrmeldingen var gunstig i en kort periode, både DMI 
(Den danske), SMHI (Den svenske) og YR (Den norske) ja selv FCOO (Forsvarets Center for Operativ 
Ocenografi) sagde god for overfarten til Østerby. Og så var jeg inviteret til middag hos Jannie og Sten 
Strange, der har sommerresidens i Østerby, hvilket jo også trak. Fik et par timers  regn og torden på vej 

op langs Jyllands østkyst, men det var ok i forhold til 
turen fra Anholt, og vinden var ikke kraftigere i tor-
denbygerne end op til 8 m/s, så det gik fint derudad. 
Ankom halv otte om aftenen lige klar til middagen 
efter 44 sømils sejlads.

Der var ingen på havnen, så jeg slap Ekko løs. Ef-
ter en stund ringede de fra havnens restaurant, at der 
stod en sulten hund i køkkenet! De havde set telefon-
nummeret på halsbåndet. Jeg ville hente den, men de 
syntes, at den var så sød, så de ville komme ned med 
den. Skønt. Havde en dejlig middag med Jannie og 

Vel i havn.

Kurs mod Østerby.
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Sten med masser af vin og avec til kaffen. Det blev sent. Desværre lovede meteorologerne kraftig vind 
også næste dags eftermiddag og flere dage frem, så jeg fik kun et par timers søvn, da jeg ville over Kat-
tegat til den beskyttede Bohuslenske skærgård, for ikke at ligge indblæst i flere dage på Læsø.

Til Sverige Marstrand - -eller?
Sejlede ud kl. 4 om morgenen for motor med kurs mod Marstrand nord for Göteborg i Sverige. Vinden 
kom dog ret hurtig, men kun op til 6 m/s fra NV. Allerede kl. 10 om formiddagen havde jeg Karlstens 
Fæstning i kikkerten og valgte at sejle nord om øen. Jeg vidste, at mine venner i ’Concordia’ af Skovsho-
ved, Mette og Jørgen, lå i Marstrand, og jeg ville overraske dem her om formiddagen. Men ak !

4 sømil fra indsejlingen så jeg dem på vej ud af havnen med nordlig kurs. Sejlede helt op til dem, og 
vi kommunikerede. De fortalte, at det ville blive kraftig vind om eftermiddagen og de næste dage, og 
i Marstrand ligger man uroligt ved flydebroer, så de have truffet en god beslutning, nemlig at tage til 
Skärhamn ca.10 sm. nord herfor, hvor man som i et ”Hurrican hole” ligger godt for alle vindretninger. 
Jeg ændrede kurs, og vi fulgtes ad. Kom i havn efter 50 sømils sejlads på kun 7½ timer. Men Ekko skulle 
selvfølgelig tisse igen. God skibshund. Hurra, nu var Orm endelig kommet til skærgården, og det var slut 
med de lange strækninger. Nu skulle livet nydes.

Utrolig mange både i Skærgården.
De næste dage gik det slag i slag med små distancer på 15-20 sømil, i torden og regn, men med vinde un-
der 8 m/s. Jo, Bohuslen er sagen. Jeg er ikke mere for de store åbne strækninger, som Østersøen, Kattegat 
og Skagerak. Det skal bare overstås.  Det er nok alderen, der trykker. Men der er en ting, der trækker ned
i Skærgården i forhold til i gamle  dage. Det er de utrolig mange både på kryds og tværs. Især de norske 
tre etagers motorbåde, der selv i fladt vand giver kæmpe hækbølger, så man skal skalke lugerne for ikke 
at få vand i båden. På mine 30 år gamle søkort står der ud for mange vige og bugter skrevet med blyant: 
’Utroligt smukt, god ankerplads etc.

Når man så kommer derhen, ligger der i dag en Marina!!!. Orms skærgårdsbibel af Hartelius, ”Fra 
Tistlerne til Strømstad”, dur faktisk ikke mere. Den er også tapet i alle kanter og ender, da den er godt 
slidt efter mere end 50 års sejlads i Bohuslen. 

Var i smukke Guldholmen og i spændende Smögen 
i godt vejr med sol. Aha, nu vender vejret, tænker 
man, men de mange både er en plage, selv kajakker 
ror på tværs af sejlretningen.  Jeg blev træt efter et par 
timers sejlads, da man ikke kan forlade rattet og ikke 
bruge selvstyre, når man som singlehander, skal passe 
sejl, navigerer, se på kortplotter, passe hund og holde 
udkik samtidig. På det åbne hav er der plads, man 
kan forlade rattet og bruge autopilot, lave mad, the 
etc. og alligevel holde udkik. Derfor kan jeg sagtens 
klare 50 sømil af gangen. Det er kun hunden, der sæt-
ter grænser, men i skærgården kan jeg ikke klare det 
p.g.a. de mange både.

Jeg mangler en gast.
Jeg kom i tanke om, at Trine, som er sejler med 40 års erfaring i skærgårdssejlads, nu var blevet alene, 
og som jeg sad ved siden af til klubbens 50 års jubilæumsfest, havde sagt, at hun savnede at sejle. Jeg   
vidste, at hun besøgte venner i området, og kontaktede hende.  Det endte med, at hun sagde ja til at stige 
ombord som gast - det blev min lykke!  

Jeg fulgtes med ’Concordia’ gennem Sotenkanalen til Fjällbacka. Herfra var det kun 17 mil til Sannäs, 

Orm i Skærgården.
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hvor Trine kunne påmønstre.  I mine gamle søkort havde jeg fra tidligere sejladser i området noteret: 
”Flot, gode ankerpladser og mange fugle bl. a. ørne.”  Nu huskede jeg det: Utrolig smukt, stille og uden 
for den normale sejlrute.  Farvel til det hyggelige selskab med Mette og Jørgen og goddag til Trine. 
Hvilken sommer!

Skærgårds-sejlads: Trines beretning
Jeg påmønstrer Orm.
Ved klubbens 50 års jubilæumsfest talte Per og jeg om skærgårdssejlads. I starten af juli var jeg på ferie i 
Sverige nær norske-grænsen, og et par sms’er fra Per resulterede i, at jeg påmønstrer ’Orm’ ved Sannäs’  
brygge.  Der ligger kun fem andre både, alle norske.  Her er ingen havnefoged, man lægger 100 svenske 
kroner i en kuvert, basta!  

Sannäs ligger i læ, det er varmt, og vi sætter sol-
sejl.  Den 11. juli lægger vi af og lænser nord i ud 
af Sannäs fjord, forbi den ene lille paradisplet efter 
den anden: Mellem klipperne er der små græsenge 
med huse, nogle med egen bro, andre med en lille 
sandstrand.  Det er skønt at være på vandet igen!  En 
time senere er vi ude af fjorden, girerer sydpå, og må 
sætte motor.  Havstenssund havn består af en lang 
bro, hvor caféer og fiskebutikker ligger side om side.  
I dag bliver det kun til gennemsejling, vi har et andet 
mål længere sydpå: En beskyttet bugt, Veddö Kile.  
Den kender vi begge fra tidligere sejlads i Skærgården, mon den stadig er god at ankre op i? 

Havnen er stuvende fuld, vi må lægge os udenpå to andre både for at komme i land.  Jørgen og Mette 
i Najad’en ’Concordia’ ligger på en gæsteplads, som de bookede dagen før.  Det er nyt for os: At det er 
nødvendigt at booke havneplads i forvejen, hvis man vil være sikker på en plads i de velbesøgte havne. 
Det betyder, at man ikke kan improvisere i dagens løb og vælge en plads efter lyst og behov. Her er alle 
gæstepladser optagede, eller reserverede

En dejlig ankerplads.
Efter en hyggelig stund i cockpit’et hos Jørgen og 
Mette samt indkøb af skalrejer lægger vi af. Snart 
finder vi ind i Veddö Kile, en lagune, som giver sølæ, 
for der er kun en lille åbning ud mod havet.   Der 
er nogle broer og sommerhuse. Stedet er grønt og 
frodigt, og vi kaster anker på fire meters dybde. Nu 
er Ekko ivrig efter at komme i land, og vi sejler ind 
i jollen.

Vi to trænger også til at strække benene.  Lidt se-
nere sidder vi i cockpit’et med et glas vin og nyder 
de fredelige omgivelser.  Nogle lokale fiskere ”tjuk-
ker” forbi for at gå ud og sætte garn, og langt senere, 
da vi har nydt rejerne og endnu et glas vin, kan vi følge solnedgangen med himlens skiftende farver.

Næste dag kommer der sms fra Johannes og Bente i Sletten-båden ’Manon’, en Dufour: ”Vi ligger i 
Fjällbacka, hvor er I?” ”Vi ligger 5 sømil nord for jer i en dejlig bugt!”  En time senere svinger ’Ma-
non’ rundt pynten, medbringende friskbagt brød. De fortøjer langskibs, og efter hyggelig kaffemik siger 

Manon.

Trine ved rattet i Skærgården.
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Bente: ”Her kunne jeg godt tænke mig at blive!”  Det 
bliver til et hyggeligt døgn med samspisning, ture i 
jollen og sejlberetninger om vores ture: Johannes og 
Bente har været oppe i Oslofjorden.

Vi fortsætter sydpå.
Denne sommers pragtvejr fortsætter, og næste dag har 
vi den fineste genuasejlads, forbi Fjällbacka, som fri-
ster med sine farvestrålende træhuse spredt ud på klip-
perne og kirken på toppen.  Men vi sejler videre mel-
lem de frodige klippeøer med huse her og der, broer 
og små private havne. På vandet er der både overalt.

Nu må vi bjærge sejlene, vi skal gennem Ham-
burgsund, her er motor påbudt.
Hamburgsunds gamle fiskerhuse er nu købt og nænsomt restaureret til sommerhuse i den dyre ende.  
Den oprindelige stil med røde træhuse og hvidmalede vinduer og vindskeder er bevaret, men brede ter-
rasser, broer og markiser signalerer velhavere.  Syd for sundet indhenter vi ’Manon’, som driver for sejl 

i næsten vindstille. 
Begge både fortsætter sydover gennem den smalle 
Sotenkanal, hvor vi må vente på, at broen over ka-
nalen åbner.  Forbi Smögen hvor ’Manon’ lægger 
ind.  Nu øger vinden, så det bliver en frisk sejlads 
over Malmö fjord.  Vores mål er at finde en beskyttet 
ankerplads, så vi undgår de overfyldte havne.  Efter 
46 sømil, forbi Lysekil og over Elløs Fjord ankrer vi 
op i indsøen i Strømmerne og ta’r jollen i land, så 
’Ekko’ kan blive luftet.  

Der er omslag i vejret, og næste morgen vil vi lægge ind ved Basholmens havn. Den består af en bro, 
der er bygget langs det gamle værft, som nu er aktivt veteran-træskibsmuseum.  Her er plads til 30 både, 
men den øgende vind og strøm står tværs i strædet, og da vi kaster hækanker for at lægge til, bliver vi 
presset så meget ud af kurs, at bovpropellen ikke kan rette båden op.  Vi må opgive at lægge til.  Nu 
sætter det ind med regn.  Heldigvis finder vi en havn i nærheden, som ganske vist ikke har butikker, eller 
hyggeligt havnemiljø, men pyt, vi ligger sikkert, og vi har proviant.  Der er dømt hygge ombord! 

Møde med Sletten-båden ”Frøken Jensen”
Det løjer lidt næste dag, og vi sejler til Ellös havn 
for at mødes med Pers datter Ida, Sune, deres dat-
ter Clara og hunden Mille, mor til Ekko, i Luffen 
’Frøken Jensen’.På grund af den friske vind og de 
mange både i ydre farled, enes vi om at sejle inden 
om øerne Orust og Tjörn, hvor der kun er få både.  
Via VHF’en diskuterer vi, hvor vi skal finde nathavn.  
En tordenbyge og et vindspring gør, at vi beslutter os 
for Kungsviken, som giver god beskyttelse med sine 

skovklædte kyster.  Ved det tidligere bådværfts røde træbygninger er der nu flydebroer, og Malö-bådene 
har hjemhavn her. Clara skal straks ud og svømme, og hundene følger med. Om aftenen råhygger vi på 
broen, hvor Sune har tilberedt et sublimt måltid på Cobb-grillen. Flot solnedgang i den sene aftentime.

Efter et par dage fortsætter ’Frøken Jensen’ nordi, ’Orm’ skal videre sydover efter at have passeret 

Solnedgang i Veddø Kile.
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Vindö-broen.Det er dejligt at sejle indenskærs. Solen lyser de 
frodige kyster op, og her er næsten sølæ.  Et par timers sejlads, 
og snart er vi i Stenungsund.  Her beslutter vi at blive for natten. 
Ekko er lykkelig for at løbe sig træt i en lille park nær havnen.

Besøg på to favorit-øer
Næste dag lægger vi tidligt af i håb om at få en plads på øen 
Åstol, to sømil nord for Marstrand.  Den populære klippeø har 
form som en hestesko, som lukker mod vest, og de typiske grå-
hvidmalede svenske træhuse ligger smidt hulter-til-bulter på 
klipperne.Vi er heldige, at vi ankommer klokken 11, hvor der 
er almindeligt opbrud, og får en plads langskibs, så det er nemt 
for Ekko – og os andre – at komme i land, uden at skulle kravle 
over 2-3 både.  Det bliver en dejlig dag og aften, som slutter 

med, at vi nyder en skøn fiskesuppe på ”Røkeriet” og hertil en liflig hvidvin.
Tidligt op, og så bugserer vi os ud af flokken på fire både, hvor vi ligger inderst.  Lidt senere sejler 

vi gennem Marstrand, sejlernes Mekka.  Det var 
her, Tordenskjold i 1719 narrede fjenden med sine 
”mange” soldater, og indtog Karlstens fæstning. 
Det er tidlig morgen, så der er ikke meget liv at se, 
og gennem Albrechtssunds kanal møder vi kun en 
enkelt båd.  Så er vi ude på Sälö Fjord og kigger 
indenfor på Högö, en velbesøgt naturhavn.  Men vi 
fortsætter, krydser Göteborgs indsejlingen og lægger 
ind på 
Köpstadsöen 
længere syd-
på.  Her har 
Göteborgere 
gennem flere 

generationer sommerhus.  Der er kun få gæstepladser, og endnu 
engang er vi heldige.

Köbstadsöen emmer af fred.  Her er hverken butikker eller ca-
féer og kun kontakt til fastlandet via færge, eller egen båd. Den 
lille havn ligger ud til et stræde mellem to øer.  Lokale småbåde 
kommer og går, og ofte passerer en kajak eller kano.  Vi går ture, 
bader og følger med i øens liv.

Om aftenen samles man på bryggen til en snak, mens ungdom-
men kappes om at springe i vandet fra klipperne, jo højere oppe 
fra des bedre.

Efter nogle dage er det tid til at sejle til Göteborg/Långedrag,
hvor ’Orm’s medejer overtager båden.  
En herlig tur er slut!

Tekst og foto: Per Brinck-Lund og Trine Gottlieb. 

Kungsviken.

Åstol.
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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 
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Metal Cup 4. oktober 2014.
Som sædvane igennem de sidste 35 år blev der af-
holdt Metal Cup i Sletten den første lørdag i oktober.

Kapsejladsen hvor de store metal både dyster. 
Både af meget forskellig karakter og med meget 
forskellige sejlegenskaber. Derfor udregnes både-
nes handicap efter en hel speciel formel, hvor det er 
svært at få alle parametre indregnet, og vanskeliggør 
at det bliver helt retfærdigt. 

De senere år har der været nedgang i deltager an-
tallet helt ned til 8-10 deltagende både.  Hvilket der 
har været flere grunde til, men sidste år var der flere 
der syntes det var for dyrt at deltage. Derfor beslut-
tede vi i udvalget, at det skulle koste 100 kr. pr. båd 
at deltage og satte udgifterne efter det. Alle udgifter blev gået efter, præmierne blev minimeret,  mole 
bajerne blev fjernet og overalt hvor der kunne spares blev der sparet.

Da invitationerne kom ud kom der hurtigt tilbage-
melding  med ros til det ændrede  koncept. Yderli-
gere fremsatte  vi en lille præmie for at skaffe nye 
deltagere. 

Der blev i år tilmeldt 14 både og 3 af dem havde 
aldrig deltaget før. Der var 80 deltagere til festen om 
aftenen, så der var fuldt hus.

Dagen oprandt  og solen skinnede og vinden 
frisk til hård fra SØ. Man kan vel næsten sige med 
et populært udtryk, perfekt Metal Cup vejr. Banen 
var - som ofte før - rundt om Hven, og man kunne 
selv vælge Hven om bagbord eller styrbord.  Bådene 
blev startet forskudt efter handikap, med ca. ½ times 

forskel mellem første og sidste. Ude på banen løb strømmen med 2-4 knob nordover, hvor især både med 
mindre gode krydsegenskaber havde stor afdrift. Der var således en times forskel på første og sidste båd 
i mål. Nogle havde således en længere dag på sundet end andre.

Alt i alt en dejlig frisk dag på sundet, hvor 
grejet blev prøvet af, uden nævneværdige 
uheld.

Årets kreative opgave var, at fremlægge 
præsentation af bådene på A 4 ark, med hen-
blik på udstilling ved Metal Cup 2015, samt 
en præsentation efter middagen fremført af 
besætningen.

Om  aftenen var der god middag, præmie 
overrækkelse og optræden fra de forskellige 
besætninger.

Tekst: Torsten og Helle
Foto: Lise Ølgaard og Pelle Sørensen

Metal Cup standeren er sat.

Tara lige efter start med stor besætning.

Vinder Sara-Maja forfulgt af Kencani der blev nr. 2.
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Torsdag d. 29.01. starter vi med jazz, hvor vores gamle kendinge, Fin-
ney’s jazzmen vender tilbage. 
Der er middag kl. 18.00 hvor Jacob - as usual - vil fremtrylle en formida-
bel ”dagens ret”. Musik fra kl. 19.30 - 22.30.
Pris 225,00 kr.
Bindende tilmelding med forudbetaling i kabyssen. 

Torsdag d. 12.02. kl. 18.00: ”Skipper” laver kogt torsk, og bagefter viser 
Per ”filmen” fra 50 års jubilæet. Bindende tilmelding i kabyssen.

Lørdag d. 28. 02. kl. 18.30: ”Vinterfest” med levende musik / jukebox. 
Lækker mad og hygge. ? Karneval ?  - gode ideer modtages. 

Torsdag d. 12.03. kl. 19.30. Foredrag ved Skibsfører Claus Hofman - 
Bang fra marinefartøjet Fænø, Helsingør.
Sikkerhed og myndighedsudøvelse til søs.
Holdningen om den frie ret til at sejle, som man selv lyster, kun under-
lagt søvejsreglerne, kan man stadig finde hos nogle ældre lystsejlere og 
fiskere, men det er efterhånden en illusion og jeg mener derfor, at det vil 
være relevant at fortælle lidt om hvordan situationen i dag er på havet.
Jeg vil blandt andet belyse emner som: Søredning - Sejladsbestemmelser  
Miljøovervågning - Forureningsbekæmpelse - Myndighedsudøvelse 
Patruljering - Suverænitetshævdelse - Politi - Skat.

Onsdag d. 18.03. kl. 20.00. Sangaften med Sletten Sangkor - en hyggelig tradition.

Torsdag d. 26.03. Jazzaften. Se opslag i klubben.

Andespil oktober 2014 
Sletten Bådeklub siger tusind tak for alle de flotte gaver, der er sponsoreret af
Sletten Fiskeforretning, Sletten Bådeklub og Kabyssen.
Forretningerne i Nivå Centret:
Eurospar, Frk. Himmelblå, Tonys Spisested, Salon Nivå, Stender, Sidney og Co
og Matas.
Forretningerne i Humlebæk Centret:
Frisør Vangedal, Matas, Sportsforretningen, Hegelund, Genbrug Blå Kors, Apoteket,
Super-Brugsen og Irma.
Strandvejsbutikkerne:
Brødsnedkeren, Specialiteten, Brille Mie, Ærenlund, Slagter Bagger,
Mosters Kaffebar, Alice Kayser og Hanne Pihl.

Aktiviteter i vinterhalvåret 2015
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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

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

Kom ind og smag en "rigtig" ost

de er ikke dyrere, bare bedre...

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

Humlebæk Strandvej 52, 3050  Humlebæk   29 36 05 62
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Ungdomsafdelingen

Ungdomsafdelingen sæson 2014

Sæsonen har budt på mængder af skønne oplevelser. 
Højt aktivitetsniveau både hjemme i Sletten og ude om-
kring. Vores ungdomssejlere har i perioden fra marts til 
november været på farten til så forskellige destinationer 
som Japan og Vallensbæk.  Haft mere end 60 overnat-
ninger væk hjemmefra og slæbt læssevis af pokaler og 
medaljer hjem til Sletten. 

På ansøgningen om lejrtilskud vi sender til Fredens-
borg Kommune står bl.a. Præstø, Stenungsund Sverige, 
Kaløvig, Regatta Tokyo Japan, Fåborg, Horsens, Ker-
teminde, Regatta Vlaanderen, Belgien, Vallensbæk, EM 
Irland, Kolding, Kaløvig, Polen, Skælskør, Kerteminde, 
Fåborg, Alicante Spanien. 

De unge sejlere kommer omkring og får masser af 
oplevelser relateret til deres sport. Vi har meget at takke 
de unge sejlere for. For ikke bare bringer de hæder og 
ære med hjem til Sletten Bådeklub. De får også sat Slet-
ten Bådeklub og Fredensborg Kommune på sejlsportens 
verdenskort.

15 nye opti-sejlere kom i forbindelse med vores åbent 
hus 1. maj. Og yderligere 6 nye sejlere i august. Erik, 
Henrik og Johanne har haft travlt med at undervise nye 
sejlere. Vi var igen med i Fredensborg Kommunes som-
merferieaktivitet for skolebørn i første uge af sommerfe-
rien. De 14 pladser vi må tilbyde blev udsolgt i løbet af 
blot 5 minutter efter tilmeldingen åbnede. 

Kapsejladsmæssigt har sæson 2014 været en succes. 
Anton var inviteret til et stævne i Japan med alt betalt 
bortset fra flybillet. Anton kvitterede med en flot 2. plads 
til stævnet og kom hjem en masse oplevelser rigere.

Jonas fløj til Irland og forsvarede Slettens farver ved 
opti-EM. Det blev til en 64. plads. Jonas havde håbet på 
en bedre placering men, var ramt af uheld.  

Uge 32 var traditionen tro ungdomsafdelingens sej-
lerlejr. Formentlig sejlerlejr nr. 43 eller noget i den stil. 
Ved nogen hvilket år den første sejlerlejr blev afholdt?  
Nykøbing Sjælland er nu på 4. sæson blevet vores faste 
holdepunkt i uge 32. Og igen i år blev vi budt varmt 
velkommen af Nykøbing Sjælland sejklubs formand 
Jens Willumsen. Det ser sjovt ud, når vi sådan flytter 
hele ungdomsafdelingens aktiviteter til en anden loka-
tion for i en uge på lejr, at hellige os sejlads fra morgen 
til aften. De fleste familier bor i telt mens andre kommer 
sejlende til Nykøbing Sjælland. For at gøre legedagen 

onsdag så sjov som mulig har vi en tradition som går ud 
på, at medbringe div. andre joller end blot opti og 29er, 
så alle kan prøve noget nyt på legedagen.  Jens havde 
igen i år sin OK-jolle med mens nye joller blev leve-
ret af Morten med en 505-jolle og Niels med en Hobie 
FX-one katemaran. Hobien blev iøvrigt før lejren sejlet 
fra Sletten til Sejerø, så Sejerø til Nykøbing Sjælland 
og endelig Nykøbing Sjælland til Sletten bemandet med 
Sletten trænere og opti-sejlere. Vi var i år 32 børn og 
voksne, der nød det mest perfekte sommer- og sejlervejr 
man kan forestille sig. Og igen i år med nye ansigter 
blandt både forældre og børn. 

Vores 29er-dreamteam Christian og Magnus var i for-
året tæt på at snuppe danmarks plads til ungdoms VM 
for 29er foran ældre og mere erfarne sejlere til udtagel-
sesstævnet. Christian og Magnus holder lige nu pause 
fra sejlads da Christian er i Brasilien på et års udveksling 
og Magnus på efterskole. 

Vores strategi om, at få flere Sletten sejlere med til 
stævner er for alvor ved at lykkedes. Til næsten alle 
ranglistestævner har Sletten været repræsenteret med 
både A, B og C sejlere. Det er super sjovt for sejlerne, at 
være på weekendtur sammen. Til årets sidste rangliste-
stævne i Skælskør var 11 opti-sejlere fra Sletten til start 
og leverede alle en super flot indsats. Sejlere, forældre 
og trænere var indlogeret i tre lejede sommerhuse og vi 
var 25 samlet til fælles middag i det ene hus lørdag aften. 

Sletten Sailing Team´s sponsorer Teletech, Assurance 
Partner, Sant Holding og UK har med deres flotte spon-
sering for tredie år i træk muliggjort indkøb af bl.a. to 
helt nye super racing optimistjoller (værdi incl sejl kr. 
60.000) , som er tildelt Anton og Jonas samt et ekstra 
29er skrog, som vores minirig 29xs skal monteres på. 
Denne jolle skal bruges om indslusningsjolle til 29er. 
Tak for årets sponsorbidrag.

Til sidst skal lyde en meget stor tak til alle de, som 
har ydet en frivillig indsats for Sletten Bådeklubs ung-
domsafdeling. Uden jeres frivillige indsats havde vi ikke 
en ungdomsafdeling med et så stort aktivitetsniveau. Og 
ligeledes en særlig tak til vores unge trænere Stephanie, 
Lea, Andreas, Johanne, Magnus for en flot indsats med 
at omsætte læring om trim, bådhåndtering, kapsejlads 
mv. til sjove, men også lærerrige timer på vandet med 
vores sejlere.

Af  Niels Ole Sloth
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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 

Bo
lette

s Gæstebud

Bolettes Gæstebud
Bakkehuset

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



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

·  Vores 2 butikker dækker hele kyststrækningen  
fra Hørsholm til Helsingør

·  Vi sælger hver 3. bolig i byen

·  Vi fastsætter prisen realistisk

·  Vi har stort lokalkendskab

·  Vi er seriøse og top-engagerede  
ejendomsmæglere

· Vi annoncerer din bolig massivt og målrettet

·   Vi støtter sejlsporten

·  Vi samarbejder med Nordea Bank

Thomas Bloch 
Indehaver 

Statsaut. ejd.mægler, MDE, HD

Christian Løgstrup
Indehaver 

Statsaut. ejd.mægler, MDE

Jesper Laugmann 
Indehaver 

Statsaut. ejd.mægler, MDE

Derfor skal du vælge danbolig

Lad os vurdere din bolig helt gratis

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

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

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


