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å gik standeren til tops. Sejlsæsonen er i gang.
De fleste både er klar og i vandet, og vejret er
fantastisk. Vi burde være glade og fornøjede alle til
hobe. Lidt glade er vi også, men der er malurt i bægeret denne gang – eller rettere: der bliver slet ikke
noget bæger: Ingen molebajere og ingen hygge på
terrassen på grund af coronasmittefaren. Trods de
nye lempelser må og kan vi kun være sammen, når
vi holder afstand. Og det gør vi selvfølgelig – også
i dag. Så standerhejsningen er f.eks. ikke et signal
om, at klubhuset er åbent. Det er det fortsat IKKE
– og terrassen heller ikke. Vi holder lukket.
DIF og Dansk Sejlunion opfordrer nemlig utvetydigt og indtrængende alle medlemsklubber til at
indstille alle aktiviteter – både indendørs og udendørs – indtil videre. Det gælder enhver aktivitet,
hvor medlemmerne kan mødes samt al anvendelse
af klublokaler, klubbåde, træning m.v.
•
Sejlere opfordres til ikke at sejle ved den
mindste mistanke eller risiko for smitte
•
Sejlerne opfordres til at holde høj hygiejnestandard, vise hensyn over for andre, holde
afstand på land og undgå at samles i grupper
på flere en 10 personer – hverken på land eller
på vandet.
•
Enmandsjoller, SUP og windsurfere kan sejle.
•
Tomandsjoller kan sejle med familiemedlemmer eller med fast makker (29’ere).
•
Kølbåde og motorbåde kan sejle med familiemedlemmer – eller på tomandshånd med fast
makker.
•
Og Forsvarskommandoens følger op med
følgende råd om sejlads:
Bliv i havn, men skal du ud, så tænk ekstra på
sikkerhed og sikkerhedsudstyr.
Sejl aldrig alene.
Sejl ind og ud af egen havn – ikke til små øer og
havne.
Hav to alarmmuligheder i land – og brug app’en
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Fr. v. Axel, Thomas, Rita, Karsten, Ole og Anett
Dagens ret bestilles på 4919 1548 eller
2883 6349 (tlf. åben alle ugens dage).
"Sejl sikkert alarm".
Og så en sidste ting:
Regeringen henstiller også til, at der ikke foretages
rejser til udlandet. Det gælder også sejlads til fx
Sverige og Tyskland.
Så det er en sæson med restriktioner, vi hejser
standeren for. Vi lægger mine ord på nettet, og jeg
opfordrer alle til at orientere sig heri og evt. tjekke
DS’s hjemmeside. Jeg har gennem tiden gjort den
iagttagelse, at det er en almindelig antagelse, at
danske love og regler på underlig vis ikke gælder i
Sletten. Det er forkert. Love og regler gælder også
i Sletten, og de bør overholdes. Ikke at overholde reglerne er ikke bare ansvarsløst, det er også
hensynsløst, som vor højtelskede dronning så klart
formulerede det for os!
Til gengæld kommer der forhåbentlig en tid efter
dette, hvor vi kan holde generalforsamling og
arrangementer. De nye tal og nylige lempelser for
de liberale erhverv kunne pege i retning af, at det
går den rigtige vej. Derfor gælder det også om, at vi
så at sige holder skruen i vandet for vores klub og
klubhus, så vi kan være klar til at genoptage vores
klubliv, når vi får lov.
Dette gør hvert medlem f.eks. ved at være med
til at hindre smitte og ved fortsat at bakke op om
vores Kabys gennem køb af take awaymad hos
Jannik. Når du støtter Kabyssen, støtter du klubben og sikrer et fortsat godt og hyggeligt klubliv
med herlige arrangementer efter krisen.
Og med alle disse indskrænkninger ønsker jeg
trods alt en god sæson 2020 for Sletten Bådeklub.
Sletten Bådeklub længe leve!

Mad afhentes i Kabyssen mandag til
lørdag mellem kl. 17.00 og 19.00.
Der er 10 "chanceretter” hver dag til
medlemmer, der ikke har fået bestilt.
Dagens ret: Kr. 95,Dagens ret + ugens dessert: Kr. 130,Betaling ved afhentning: MobilePay til
Kabyssen - T 2883 6349
eller kortbetaling (ingen kontanter)
Klubliv på afstand

Love og regler gælder også i Sletten og idag overholdes de helt tydeligt
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Må de blå stole snart finde deres rette plads under bordene; vi hungrer efter det tætte sociale samvær

Vejret kunne ingen tage fra os, se selv de glade smil fra Malte, Jonas, Axel, Trine og Thomas

Endelig fik vi igen lejlighed til at hilse på klubkammeraterne. Helt usædvanligt forgik standerhejsningen uden mulighed for at udbringe en skål. Det håber vi aldrig bliver nødvendigt igen!

Terrassen nærmest skreg på gæster denne smukke forårsdag, men alle respekterede påbudet om kun
at lytte med fra molen
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Formand Eva's Claus hejser standeren

Rita kommer ilende for at finde plads på molen

Mogens og hunden Buster i selv-karantæne på "Ø'en"
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Normalt kan der ikke klemmes en balle ned mellem klubfolket - idag god plads til Jesper, Pia... og Ulla

I ensom majestæt... men Eva Hofman-Bang leverer, trods Corona og tom terrasse, en veloplagt tale
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ʼʼPå en dag som denne,

hvor klubkammerater får
chancen for et kærligt gensyn, mærker vi, at
Rud Kofoed mangler. At
han ikke længere er blandt
os - på pletten med pen,
kamera og sit smittende
humør. Det bliver en tung
arv at løfte

Formand Eva har savnet medlemmerne, som her Henrik, Thomas og Bente Fnug

Fr. v. Eva Hofman-Bang, Per Holmgaard, Claus Hofman-Bang og Susanne Barnewitz, som alle holder
fanen højt under forberedelserne til dagens noget amputerede Standerhejsnings-arrangement
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Erik Otto klar ved kanonen - det forlyder ikke, om han fik ram på mågen

Fotos: © Janne Miller
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