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Bestyrelsen: 
 
Formand:        Kent Alexander                                                                      
        Humlebæk Strandvej 133                                          
        3050 Humlebæk.                                           
        Tlf. 4015 2783 Mail: kent.alexander.dk@gmail.com 
Næstform.:      Henning Hedegaard Larsen 
        Teglgårdsvej 319A, 2.tv.    
        3050 Humlebæk.     
        Tlf. 2029 6557 Mail: hhlarsen@webspeed.dk 
Kasserer:        Ole Nielsen 
        Roret 61 
        3070 Snekkersten                                     
        Tlf. 4913 5585 Mail: olesnielsen@webspeed.dk 

Bestyrelses       Per Sass Jensen 
medlem:        Humlebæk Strandvej 135 
        3050 Humlebæk. 
        Tlf. 4919 4605 Mail: persassjensen@gmail.com  

Bestyrelses       Allan Vitting 
medlem:        Tjørnen 115 
        2990 Nivå     

       Tlf. 4093 4720 Mail: allan@vitting.dk 

Bestyrelses       Peter Sørensen 
medlem:        Langebjergvej 308A 
        3050 Humlebæk. 
        Tlf. 4919 2576 Mail: pet.sor@webspeed.dk 
Bestyrelses       Jørgen Schønnemann    
medlem:        Teglgårdsvej 653, 2.tv. 
                          3050 Humlebæk    
        Tlf. 2071 1001 Mail: js20711001@hotmail.com 

      

Suppleant:       Elo Nielsen 
       Teglgårdsvej 325C, st.th.    

        3050 Humlebæk.     
        Tlf. 4037 0036 Mail: elo.nielsen@live.dk  
Suppleant:       Claus Hummel    
        Gl,Strandvej 93  
        3050 Humlebæk. 
        Tlf. 4169 6562 Mail: claus.hummel@hotmail.com 

Suppleant:       Svend Erik Wittenkamp    
        Teglgårdsvej 539, st.tv. 
        3050 Humlebæk 
        Tlf. 2081 8055 Mail: wittenkamp@gmail.com 
  

 
Revisor/Revisorsuppleant: Erling Mathiesen/ Brian Thuesen
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Aktivitetsudvalg/Bladudvalg: 
 

Kontakt: Kent Alexander                                                                    
Jule- Humlebæk Strandvej 133                                          
frokoste 3050 Humlebæk.                                           
 Tlf. 7020 2783 

 kent.alexander.dk@gmail.com 

 

Janus: Casper von Eggers  
 Bybjergvej 7 st.tv 
 2970 Hørsholm 
 Tlf. 41260977 
 casper_eggers@hotmail.com 

 
 

Medl.liste: Per Sass Jensen 
 Humlebæk Strandvej 135 
 3050 Humlebæk. 
 Tlf. 4919 4605 
 persassjensen@gmail.com   

Sekretær: Jørgen Schønnemann 
Skovtur: Teglgårdsvej 653, 2.tv. 
Blad- 3050 Humlebæk. 
udvalg: Tlf. 2071 1001 
 js20711001@hotmail.com  
 
 

Blad- Henning H. Larsen 
udvalg: Teglgårdsvej 323B, 2.th. 
Hjemme- 3050 Humlebæk. 
side: Tlf. 2029 6557 
 hhlarsen@webspeed.dk 

 
 

Morgen- Svend Erik Wittenkamp 
mad: Teglgårdsvej 539, st.tv. 
Øl- 3050 Humlebæk 
automat: Tlf. 2081 8055 
  wittenkamp@gmail.com  
 
Småbåds- Claus Hummel 
ture: Gl.Stransvej 93 
Janus: 3050 Humlebæk. 
 Tlf. 4169 6562 
 claus.hummel@hotmail.com  

 
 
 
 
 

 
 

Havture: Allan Vitting 
 Tjørnen 115 
 2990 Nivå 
                   Tlf. 4093 4720 

 allan@vitting.dk 
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Formanden har ordet 
Af Kent Alexander 

kent.alexander.dk@gmail.com 
 
 

 
 
Den danske sommer har lagt sig over os med masser af sol og varme. 

 

Småbådsturene er i fuld gang og vinterens havture er allerede i støbeskeen så det lover godt. 
Lad mig lige benytte denne lejlighed til at få klarlagt et par ting som åbenbart har skabt tvivl 
hos nogle af medlemmerne i løbet af foråret. 

 

Allerførst skal det understreges at Sletten Fritidsfiskerlaug er, og har altid været, en fiskeklub 
hjemmehørende i Sletten Havn - deraf også navnet! 

 

Klubbens fiskerbåd, vores klublokaler, vores møder og vores Banko-aften foregår alt 
sammen på Sletten Havn.  

 

Dernæst  - at 12 af vore 15 årlige aktiviteter foregår på eller fra Sletten Havn. 
Størstedelen af vores økonomi går til ting som direkte relaterer til fiskeri og klubbåden. 

 

Knap en fjerdedel af vore ca. 100 medlemmer deltager aktivt i vore mange fisketure. 

 

Resten af medlemmerne deltager i vores sociale arrangementer, alt efter 
eget valg, tid og ønske. Skovtur, julefrokosten, generalforsamling.     

De betaler alle sammen det samme kontingent - så de er efter min mening lige så gyldige 
som medlemmer som dem der fisker! 

 

Det er som bekendt meget svært at skrue tiden tilbage til " de gode gamle dage " som var 
engang. Lad os derfor alle sammen se fremad og leve i den nutid vi  
befinder os i.  Det andet kan nemlig ikke lade sig gøre.     

Lad os derfor i fællesskab arbejde fremadrettet for Fiskeklubben - med nytænkning, nye 
tiltag og udvikling så Sletten Fritidsfiskerlaug  følger med tiden og består  mange år 
fremover. 
 
Skovturen lørdag den 16. august går til Dyrehavsbakken, hvor vi skal have en lille 
konkurrence med fine præmier til vinderne. Derefter er der en dejlig Frokost -buffet, 
hvorefter man kan gå rundt på egen hånd og opleve verdens ældste forlystelsespark.  Se mere 
om Skovturen her i bladet. 
 
Husk bindende tilmelding med forudbetaling til undertegnede!  
 
Jeg vil ønske Jer alle en rigtig god sommer, Knæk og bræk  
 
Kent 
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Referat  
Af Jørgen Schønnemann 

js20711001@hotmail.com 
 
 
Tilstede: Allan, Kent, Ole, Sv.Erik, Peter, Jørgen, Claus. 
Fraværende: Per, Elo, Henning 
 
1. 
Kent byder velkommen og fortalte at Janus skal have en ny generator og at et kommende 
medlem af lauget kontaktes af Kent for at blive vor bådmekaniker. 
Tilmelding af hav- og småbådsture skal ske senest på ugedagen for turen. For sent tilmelding 
skal ske af medlemmet direkte til turbåden. 
Havturens reserverede pladser hæves fra 10 til 15. 
Kent har forundersøgt økonomien ved udskiftning af Janus til en åben damjolle. 
Janus kan sælges for 40-55.000 kr og en damjolle koster 50-150.000 kr. 
Allan, Kent og Jørgen mødes 1 maj og opgør medlemmernes mening om vor foreningsbåd i 
fremtiden.. 
 

2. 
Ole meddeler at lauget har 64.000 kr på bankkonti. 
Seneste udgifter er reparation 18.000 kr. bådplads 5.500 kr. og forsikring 5.000 kr. 
 

3. 
Claus meddeler, at 3 medlemmer, Erik Møller, Flemming Skov og Claus ’Smed’ ikke har 
fået medlemsblad. Jørgen modtager henvendelse mhb. på opklaring af problemet. 
 

4. 
Peter siger at turene med Hanne Berit kl.7.00 og at vi mødes på havnen kl. 0600. er OK. 
 

5. 
Småbådsturene arrangeres igen af Claus og Svend Erik og deltagernes placering i bådene 
bestemmes på dagen. 
Alle småbådstures lokaleleje er godkendt og reserveret i kommunen. 
 

6. 
Alle unge under 18 år betaler halvt kontingent til og med året hvori de fylder 18 år. 
Rekrutteringsudvalg nedsættes på kommende bestyrelsesmøde. 
 
 

Næste møde er Tirsdag den 6.maj 2014. kl 19.00 
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Referat  
Af Jørgen Schønnemann 

js20711001@hotmail.com 
 
 
 
Tilstede: Allan, Kent, Ole, Sv.Erik, Peter, Jørgen, Per, Elo, Henning 
Fraværende: Claus 
 
1. Kent byder velkommen og fortalte at Allan, Kent og Jørgen har vurderet medlemmernes 
mening om vor foreningsbåd i fremtiden, Janus eller en åben damjolle. Se punkt 6. 
Kommunen har accepteret at der bliver opstillet et stativ til 8-10 ’fremmede’ kajakker, mod 
at kajakfolkene melder sig ind i fiskelauget. Sv.Erik gør opmærksom på at Bådeklubben har 
en ny kajakafdeling og dermed er der en konflikt m.h.t dyr/billig opbevaring på land af de to 
gruppers kajakker. 
Kent taler med Bådeklubben og får deres synspunkter og vi fortsætter punktet på næste 
bestyrelsesmøde. 

 

2. Ole meddeler at lauget har 59.825 kr på bankkonti. Vi skal være opmærksomme, idet der 
er 7-8 måneder til indtægter i form af kontingentindbetalinger og kommunaltilskud. 

 

3. Vi er nu 99 medlemmer og der er stadig uklarhed med et par medlemmers medlemskab og 
manglende vandpost. Sv.E  uddeler indbetalingskort til den ene forudrettede.  

 

4. Småbådsturen 4.5 var i alt OK med gode fisk i godt vejr, dog med en uheldig situation 
med Janus, se punk 6 og 8. 
Tilmelding til fisketure skal bekræftes af turarrangøren via email eller telefon til deltagerne. 

 

5. Jørgen berettede om grundplanen for årets skovtur til Bakken. 

 

6.Svaret på spørgsmålet om udskiftning af Janus var at 14 medlemmer var for og 24 imod. 
Hermed beholder vi Janus og vurderer om Janus kan tilpasses kritikernes ønsker. Ingen 
forslag, (tyngde i bund+etablering af kasse/dam på dæk+ændring for lettere påstigning) er 
realistiske.  
Sv.Erik rejser spørgsmålet om vi overhovedet skal have en foreningsbåd. Ja, men det kræver 
et højere niveau mht sikkerhed, tilsyn, rengøring og vedligehold, = mere selvjustits. 

 

7. Kent beretter at bådværftet har opkrævet 17.000 kr for rep af Janus. Alligevel tager Janus 
vand ind og roret er stadigt skævt. Kent tager kontakt med værftet for reklamation mv. 

 

8. Allan beretter levende om sin oplevelse fra småbådsturen, hvor Janus sprang læk og om 
arbejdet med at lænse og om ’redningsaktionen’. Allan skriver herom til næste vandpost(aug) 
som supplement til Peters sædvanlige referat af fisketurene.  
 

Næste møde er Tirsdag den17.juni 2014. kl 19.00 
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Referat  
Af Jørgen Schønnemann 

js20711001@hotmail.com 
 
 
 
Tilstede: Allan, Kent, Sv.Erik, Peter, Jørgen, Henning, Claus 
Fraværende: Ole, Elo, Per 
 
 
1: Siden sidst. Formand beretter at morgenlokaler til småbådsture er OK, dog tvivl om 6.7. 
formanden tjekker. Bankoaften afholdes i Skeltofteparkens selskabslokaler og annonceres 
kraftigt i byens centre mv. 

 

2: Kassebeholdning er nu 54.000 kr. og vi har 100 medlemmer. 

 

3: Henning foreslår, at medlemslisten udbygges med medlemmernes e-mail adresse og 
mobiltelefonnumre. Henning kontakter Per og serverejer David Olsen om realisering af 
projektet. 

 

4: Jørgen beretter om Budget og tidsplan for skovturen. Bestyrelsen vedtog at prisen for 
medlemmer skal være 150 kr. og for ikke-medlemmer 175 kr. Jørgen laver indbydelse til 
indrykning i vandposten. Kent modtager tilmeldinger og betalinger. 

 

5: Janus har fået ny mekaniker Casper, som blev et nyt medlem. Ledningsnettet skal 
repareres/udskiftes. Casper og Allan koordinerer dette. Claus meddeler at olie og vand ikke 
bliver kontrolleret af Janus brugerne og Jørgen bemærker at Janus bliver forkert og dårligt 
fortøjet. I det hele taget er der behov for at Janus-brugerne skal lære en bedre disciplin 
omkring brugen af båden. Henning opdaterer tjeklisten til båden. Jørgen laver brev til 
brugerne mht. teknisk status og fokus på højere disciplin. Opdateret tjekliste vedlægges 
brevet. 

 

6: Vedr. Nivå-kajaksejlernes ønske om oplagring af kajakker og medlemskab af Sletten 
Fritidsfiskerlaug, besluttede bestyrelsen at Kajaksejlads ikke er foreneligt med Fiskerlaugets 
formål. 

 

7: Rekruttering af nye og yngre medlemmer skal fremmes i Vandposten og igennem omtale i 
pressen. På næste bestyrelsesmøde, skal vi dele ideer om en informationsaktivitet. 

 
Næste møde er tirsdag den 5. august kl. 1900 

 
 
 
 
 
 



 

 

Min fisketur i Nordsøen på ”Det gule rev”
Af Peter Sørensen 

Pet.sor@webspeed.dk 

 
Kæmpetorsk i 70 m havdybde
 
Jeg har længe ønsket at prøve en fisketur ude i Nordsøen. Da jeg så fik en invitation på nettet 
fra en kreds af lystfiskere, som jeg kender i en anden sammenhæng end 
jeg slå til og tilmelde mig. 
 

En 2 dages tur med udsejling fra Hanstholm Havn. Hver dag med start kl. 06.00 fra havnen 
og hjemkomst i havnen kl. 17.00.
 

Det var midt i maj måned og forinden ønskede vi os naturligvis godt vejr derude på
hav, hvor kysten ikke er i sigte under fiskeriet.
 

Vi var 13 fiskere, som 
med det gode skib 
M/S MØLBOEN 
sejlede ud nordpå. 
Der var jævn vind og 
solen skinnede fra en 
skyfri himmel. Nu 
blev det tunge grej 
gjort klar til 
dybhavsfiskeri. Jeg 
have indkøbt en ny 
fletline, som havde 38 
kg brudstyrke og den 
havde jeg spolet på 
mit nye trollinghjul, 
som jeg vandt på 
sidste havtur i år. 
 

Efter 2 timers sejlads nåede vi fiskeområdet
og skipper Kaj ringede start og meddelte om store torsk dernede i dybet.
 

Straks blev der indhalet torsk på 2 
både på pirk og forfang. Efterhånden blev kurvene fyldt godt og nogle fiskere måtte endog 
have 2 kurve til alle deres fisk. Foruden torsk blev der også fanget lange og sej.
 

På 2.-dagen sejlede vi ud til området ”Vraget”. Her skulle vi ikke have pirk med krog på, 
men kun torskeforfang, da der ellers var stor risiko for, at pirkekrogen ville sætte sig fa
det såkaldte vrag. Her var der mulighed for flere andre fisk f. eks havkat omkring vraget på 
65 m dybde. Jeg købte et særligt torskeforfang af skipper Kaj og hans hovmester servicerede 
og monterede det på min fiskeline. Et øjeblik efter, at linen var 
jeg bid af 2 torsk, 1 på hver forfangkrog. 
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Min fisketur i Nordsøen på ”Det gule rev”                             

Kæmpetorsk i 70 m havdybde 

Jeg har længe ønsket at prøve en fisketur ude i Nordsøen. Da jeg så fik en invitation på nettet 
fra en kreds af lystfiskere, som jeg kender i en anden sammenhæng end 

En 2 dages tur med udsejling fra Hanstholm Havn. Hver dag med start kl. 06.00 fra havnen 
og hjemkomst i havnen kl. 17.00.  

Det var midt i maj måned og forinden ønskede vi os naturligvis godt vejr derude på
hav, hvor kysten ikke er i sigte under fiskeriet. 

Efter 2 timers sejlads nåede vi fiskeområdet                                                     
r Kaj ringede start og meddelte om store torsk dernede i dybet.

Straks blev der indhalet torsk på 2 – 3 kg ind og flere havde 2 og 3 torsk i hver indhaling 
både på pirk og forfang. Efterhånden blev kurvene fyldt godt og nogle fiskere måtte endog 

rve til alle deres fisk. Foruden torsk blev der også fanget lange og sej.

dagen sejlede vi ud til området ”Vraget”. Her skulle vi ikke have pirk med krog på, 
men kun torskeforfang, da der ellers var stor risiko for, at pirkekrogen ville sætte sig fa
det såkaldte vrag. Her var der mulighed for flere andre fisk f. eks havkat omkring vraget på 
65 m dybde. Jeg købte et særligt torskeforfang af skipper Kaj og hans hovmester servicerede 
og monterede det på min fiskeline. Et øjeblik efter, at linen var kommet ned til vraget havde 
jeg bid af 2 torsk, 1 på hver forfangkrog.  

Vandposten august 2014 

                              

Jeg har længe ønsket at prøve en fisketur ude i Nordsøen. Da jeg så fik en invitation på nettet 
fra en kreds af lystfiskere, som jeg kender i en anden sammenhæng end Sletten Havn, måtte 

En 2 dages tur med udsejling fra Hanstholm Havn. Hver dag med start kl. 06.00 fra havnen 

Det var midt i maj måned og forinden ønskede vi os naturligvis godt vejr derude på det store 

                                                  M/S Mølboen 

r Kaj ringede start og meddelte om store torsk dernede i dybet. 

3 kg ind og flere havde 2 og 3 torsk i hver indhaling 
både på pirk og forfang. Efterhånden blev kurvene fyldt godt og nogle fiskere måtte endog 

rve til alle deres fisk. Foruden torsk blev der også fanget lange og sej. 

dagen sejlede vi ud til området ”Vraget”. Her skulle vi ikke have pirk med krog på, 
men kun torskeforfang, da der ellers var stor risiko for, at pirkekrogen ville sætte sig fast i 
det såkaldte vrag. Her var der mulighed for flere andre fisk f. eks havkat omkring vraget på 
65 m dybde. Jeg købte et særligt torskeforfang af skipper Kaj og hans hovmester servicerede 

kommet ned til vraget havde 
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Min fisketur i Nordsøen på ”Det gule rev” fortsat                          
 
Jeg halede ind og der skulle lægges kræfter i indhalingen af den livlige fangst, som jeg også 
med skippers hjælp fik ind på skibet og ned i min sorte balje. 
 

Både skipper Kaj og hans hovmester i kabyssen ydede en meget fin service om bord. De 
hjalp til med at udrede filtrede lystfiskerliner, de servicerede ved grejmontage, de serverede 
kaffe ad libitum og de hentede kolde øl fra isboksen og alt dette oplevede jeg under 
lystfiskeriet. Så jeg kan meget anbefale skibet ”M/S Mølboen” fra Rederiet 
www.detgulerev.dk . Jeg satser på, at tage turen igen til næste år. 
 

På vej i havn, så skal fisken renses. Indvoldene ud af torskekroppen og hovedet bliver på. Vi 
fik fileteret vore torsk i en fileteringsfabrik for 10,00 kr. pr. kg. Jeg hjembragte 14 kg 
torskefilet og det var kun det halve af, hvad min fiskekammerat Jan fik fileteret. 
    
Jeg overnattede på Hanstholm Hotel, der lægger tæt ved havnen med udsigt over havet. Godt 
og billigt hotel med en meget fin service, f. eks. frostrum til opbevaring af de fangede fisk. 
 
 

 
                                                                                                          Hanstholm Hotel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Småbådstur                             
4. maj 2014 
Af Peter Sørensen 

Pet.sor@webspeed.dk 

 
Igen et småbådshaveri 
 

Så er det forår og årets første småbådstur. Vi ønsker godt vejr og det fik vi heldigvis. Vi har 
jo tidligere år været ude for stor vindstyrke og dermed aflyste ture.
Der var sol over Sundet og jævn vind, da jeg efter det sædvanlige gode morgenbord i 
foreningshuset sejlede ud med det gode 
Vi sejlede nordpå op mod Tryggerdammen. Undervejs havde vi dørveliner ude og der blev 
på denne måde fanget 6 hornfisk.
Så pilkede vi her på ca. 1o m vand, hvor vi fangede nogle småtorsk under målet på 45 cm og 
de røg ud i havet igen til deres videre torskeliv.
Svend Erik fik et nødopkald på mobilen fra Janus. Allan meddelte, at foreningsbåden Janus 
tog vand ind i stævnen og han bad om bugserassistance hurtigst mulig af Petrine.
Straks stoppede vi fiskeriet og sa
opgivne position, der var sydvest for Hven’s sydspids.
Skipper Svend Erik fik først Janus i kikkerten, da vi var kommet ud for Mikkelborg. Janus 
var drevet langt mod syd med strømmen og da vi nåede
vand ud fra forskibets kahyt. Men sejlturen hertil havde også taget ca. 1 time og i denne 
periode holdt fiskerne på Janus skibet flydende. Janus fik en bugsertrosse om bord og en 
times bugsering tilbage til Sletten Hav
15.00. 
Indvejningen viste følgende resultater:

1. Claus Hummel Torsk 
2. Allan Vitting Torsk 
3. Elo Nielsen Torsk 
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Småbådstur                              

måbådstur. Vi ønsker godt vejr og det fik vi heldigvis. Vi har 
jo tidligere år været ude for stor vindstyrke og dermed aflyste ture. 
Der var sol over Sundet og jævn vind, da jeg efter det sædvanlige gode morgenbord i 
foreningshuset sejlede ud med det gode skib Petrine og skipper Svend Erik Wittenkam.
Vi sejlede nordpå op mod Tryggerdammen. Undervejs havde vi dørveliner ude og der blev 
på denne måde fanget 6 hornfisk. 
Så pilkede vi her på ca. 1o m vand, hvor vi fangede nogle småtorsk under målet på 45 cm og 
de røg ud i havet igen til deres videre torskeliv. 
Svend Erik fik et nødopkald på mobilen fra Janus. Allan meddelte, at foreningsbåden Janus 
tog vand ind i stævnen og han bad om bugserassistance hurtigst mulig af Petrine.
Straks stoppede vi fiskeriet og satte skibets kurs direkte mod syd i retning mod Janus sidst 
opgivne position, der var sydvest for Hven’s sydspids. 
Skipper Svend Erik fik først Janus i kikkerten, da vi var kommet ud for Mikkelborg. Janus 
var drevet langt mod syd med strømmen og da vi nåede skibet, da så vi, at der blev lænset 
vand ud fra forskibets kahyt. Men sejlturen hertil havde også taget ca. 1 time og i denne 
periode holdt fiskerne på Janus skibet flydende. Janus fik en bugsertrosse om bord og en 
times bugsering tilbage til Sletten Havn. Alt gik godt og vi kom alle i sikker havn ca. kl. 

Indvejningen viste følgende resultater: 
 2,4 kg 
 2,2 kg 
 2,1 kg 

Vandposten august 2014 

måbådstur. Vi ønsker godt vejr og det fik vi heldigvis. Vi har 

Der var sol over Sundet og jævn vind, da jeg efter det sædvanlige gode morgenbord i 
skib Petrine og skipper Svend Erik Wittenkam. 

Vi sejlede nordpå op mod Tryggerdammen. Undervejs havde vi dørveliner ude og der blev 

Så pilkede vi her på ca. 1o m vand, hvor vi fangede nogle småtorsk under målet på 45 cm og 

Svend Erik fik et nødopkald på mobilen fra Janus. Allan meddelte, at foreningsbåden Janus 
tog vand ind i stævnen og han bad om bugserassistance hurtigst mulig af Petrine. 

tte skibets kurs direkte mod syd i retning mod Janus sidst 

Skipper Svend Erik fik først Janus i kikkerten, da vi var kommet ud for Mikkelborg. Janus 
skibet, da så vi, at der blev lænset 

vand ud fra forskibets kahyt. Men sejlturen hertil havde også taget ca. 1 time og i denne 
periode holdt fiskerne på Janus skibet flydende. Janus fik en bugsertrosse om bord og en 

n. Alt gik godt og vi kom alle i sikker havn ca. kl. 



 

 

Småbådstur                             
6. juli 2014 
Af Peter Sørensen 

Pet.sor@webspeed.dk 
 

 
En havørred blev fanget 
Det var bragende flot sommervejr, da jeg med skibet Petrine og skipper Svend Erik W. 
sejlede ud fra Sletten Havn. Det var næsten vindstille med lette krusninger i vandoverfla
Solen skinnede fra en skyfri himmel. Godt, at jeg var smurt ind i solcreme med høj solfaktor. 
Solen reflekterer fra vandet og giver også bidrag til solskoldethed.
Vi begyndte fiskeriet på 14 meter vand midt i Sundet. Her fangede vi intet. Turen gik de
over til Hven’s nordkyst, hvor vi fiskede ihærdigt. Jørgen Rasmussen fangede 1 torsk og 1 
makrel. 
Dette var alt, der blev fanget. Vi fangede intet, da vi igen prøvede fiskeri ude for Humlebæk 
Havn. 
Det begyndte at blæse op kl. 13.00 og der kom store b
Havn. 
Hvordan var det så gået de andre småbåde ?. Ja, det viste sig, at de havde fanget mange flere 
fisk end os på Petrine. Flemming Schou viste stolt sin  store havørred på 2, 5 kg frem for os 
og fotografen. Den havde han fanget under indhaling og han kunne straks mærke, at den 
bevægede sig anderledes end en torsk. Med forsigtige træk blev ørreden halet indenbords.
Indvejningen viste: 

1. Flemming Schou 
2. Ruben Andersen  
3. Allan Vitting  
4. Anker Henriksen 

Flemming Schou 
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Småbådstur                              

Det var bragende flot sommervejr, da jeg med skibet Petrine og skipper Svend Erik W. 
sejlede ud fra Sletten Havn. Det var næsten vindstille med lette krusninger i vandoverfla
Solen skinnede fra en skyfri himmel. Godt, at jeg var smurt ind i solcreme med høj solfaktor. 
Solen reflekterer fra vandet og giver også bidrag til solskoldethed. 
Vi begyndte fiskeriet på 14 meter vand midt i Sundet. Her fangede vi intet. Turen gik de
over til Hven’s nordkyst, hvor vi fiskede ihærdigt. Jørgen Rasmussen fangede 1 torsk og 1 

Dette var alt, der blev fanget. Vi fangede intet, da vi igen prøvede fiskeri ude for Humlebæk 

Det begyndte at blæse op kl. 13.00 og der kom store bølger, hvorfor vi besluttede at sejle i 

Hvordan var det så gået de andre småbåde ?. Ja, det viste sig, at de havde fanget mange flere 
fisk end os på Petrine. Flemming Schou viste stolt sin  store havørred på 2, 5 kg frem for os 

de han fanget under indhaling og han kunne straks mærke, at den 
bevægede sig anderledes end en torsk. Med forsigtige træk blev ørreden halet indenbords.

 Havørred 2,5 kg 
Torsk 1,9 kg 
Torsk 1,7 kg 
 Torsk 1,7 kg   
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Det var bragende flot sommervejr, da jeg med skibet Petrine og skipper Svend Erik W. 
sejlede ud fra Sletten Havn. Det var næsten vindstille med lette krusninger i vandoverfladen. 
Solen skinnede fra en skyfri himmel. Godt, at jeg var smurt ind i solcreme med høj solfaktor. 

Vi begyndte fiskeriet på 14 meter vand midt i Sundet. Her fangede vi intet. Turen gik derfor 
over til Hven’s nordkyst, hvor vi fiskede ihærdigt. Jørgen Rasmussen fangede 1 torsk og 1 

Dette var alt, der blev fanget. Vi fangede intet, da vi igen prøvede fiskeri ude for Humlebæk 

ølger, hvorfor vi besluttede at sejle i 

Hvordan var det så gået de andre småbåde ?. Ja, det viste sig, at de havde fanget mange flere 
fisk end os på Petrine. Flemming Schou viste stolt sin  store havørred på 2, 5 kg frem for os 

de han fanget under indhaling og han kunne straks mærke, at den 
bevægede sig anderledes end en torsk. Med forsigtige træk blev ørreden halet indenbords. 
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I vandet med Janus 
04. maj 2014 
af Allan Vitting 

allan@vitting.dk 
 
 
Søndag den fjerde maj, stod den på årets første småbådstur. Undertegnede skulle på dagen 
være skipper på Janus, og have Ruben og Anker med ombord. 
Vi sejlede mod Hven i håb om en masse torsk langs vestkysten. Ved første stop viste 
ekkoloddet fin aktivitet, men det lykkedes ingen af os at få noget med op. Vi sejlede derfor 
videre til et sted hvor jeg sidste år havde heldet med mig, og det var ikke en dårlig 
beslutning. De næste par timer fangede vi pænt med torsk, med tre mand ombord var godt 15 
kg torsk en fin fangst. 
Efter de fine fangster, besluttede vi at søge mod et nyt sted. Planen blev dog hurtigt ændret 
da vi efter en kort sejlads kunne konstatere at båden tog vand ind. På dette tidspunkt var det 
ikke umiddelbart alarmerende, men vi besluttede dog straks at vende hjemad. Situationen 
blev dog yderligere forværret da motoren efter 15 minutters sejlads satte ud. Jeg tog derfor 
kontakt til én af de andre både kl. 12:09, og aftalte at de ville komme og bugsere os ind. 
Desværre var de dog en times sejlads fra os. 
I længere tid øsede vi vand ud af båden, men blot for at konstatere at det kom ind igen. Efter 
noget tid kunne vi dog se, at vandet kun steg til et vist punkt. Vi valgte derfor blot at holde 
øje med vandstanden, da det konstante arbejde med at øse vand ud at båden ikke gav noget 
synligt resultat. 
Med tanke på dagens fiske konkurrence valgte vi at fiske lidt i ventetiden på vores redning, 
herunder blev det yderligere til nogle kilo torsk. 
Da vores redning ankom, fik vi rigget et slæbetov på, og vi blev kraftigt opfordret til at øse 
vand ud af båden. Trods protester fra vores side, om hvorvidt det hjalp eller ej. Vi gjorde dog 
endnu et forsøg, men det var dog ikke helt nemt, da vi samtidig med at holde kursen, også 
skulle øse vand ud af båden. 
Vi kom dog sikkert i land, våde og godt kolde om fødderne, da vandet på sit højeste stod op 
over skinnebenene på mig i styrehuset. 
Med mine bare fødder placeret solidt i det varme græs foran foreningshuset, blev det til god 
sludder om dagens oplevelser. For flere var det noget uforståeligt at Janus allerede kunne 
have problemer, når denne sejlads var den første efter at Janus gennem længere tid har været 
på værft. På daværende tidspunkt var alt dog gætterier, efter et par uger på værft skulle det 
dog vise sig at black jack’en på Janus havde løsnet sig, hvilket var årsagen til utætheden. 
Tilbage ved foreningshuset, blev det endelig tid til indvejningen, og trods problemer med 
båden, viste det sig at min største torsk var stor nok til en anden plads, ligesom Anker måtte 
konstatere at han aldrig havde fanget så mange torsk på én tur. Så trods dagens uheld, blev 
det alligevel en god dag i fiskeriets tegn for os tre på Janus. 
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Skovtur 2014 

 

Skovturen går til Dyrehavs Bakken, lørdag den 16. august 2014. 
 

Dyrehavs Bakken finder vi i Jægersborg Dyrehave, - skoven nord for København. 

Ved alle indgange findes de karakteristiske røde porte. Den mest benyttede, 

Klampenborg port, ligger lige ved Klampenborg Station. Alle portindgange ligger 

ved et porthus til skovløberen. Husene er bygget efter samme model. 

Dyrehaven er udpeget som naturskov. Det betyder at beskyttelse af naturen går 

forud for dyrkning af træ. Gamle træer fældes kun, hvis de er til fare for 

publikum. 

 

kl. 0940. Vi mødes på Humlebæk Station Vest. 

Kl. 09.53 Ombord i toget til Klampenborg. Køb selv togbillet til 6 zoner, hver vej. 

Kl. 11.00 Samles vi bag Peter Lieps Hus, hvor vi slapper af efter rejsen og bliver orienteret 
om dagens program på Bakken, herunder information om en overkommelig og 
underholdende holdkonkurrence. 

Herefter spredes holdene og kl. 14.00 samles vi alle til en herlig lunch i etablissementet 
Bakkens Perle, herunder overrækkelse af de attraktive præmier. 

Sponsorer er:    Rodes Fiskeshop  +  Kabyssen  +  Sletten Fiskehus 

Prisen for alt dette, dog ikke ”vådt”, er kun kr. 150 pr. medlem og kr. 175 pr. gæst. 

Tilmelding til Kent Alexander, telefon 4015 2783 senest mandag den 11. august. 

Ved tilmeldingen skal du betale for deltagelsen.  

Udskyd ikke din tilmelding, men ring straks til mig når du ved, at du vil med. 

Venlig hilsen, 
Kent.  telefon 4015 2783 
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 S L E T T E N  F R I T I D S F I S K E R L A U G   
F o r e n i n g s h u s e t  ◦  S l e t t e n  H a v n  ◦  3 0 5 0  H u m l e b æ k  

 
 
 

HAVTURE 2014/15 
 

Tilmelding til Allan Vitting 4093 4720 eller via listen i kælderen. 
 

Tilmelding er først gældende ved bekræftet forudbetaling via bankkonto 
Nordea 2259 6272 979 454 

 
Proces ved tilmelding er som følger: 

 
1. Tilmelding via opkald/sms til 4093 4720 eller via listen i kælderen 

 

2. Bekræftelse på tilmelding sker ved én af nedenstående 

a. Via SMS/Svar via tilmeldte telefonnummer 

b. Via kvittering af Allan Vitting på listen i kælderen 

 

3. Indbetaling af deltager beløb til: Nordea 2259 6272 979 454 

 

4. Bekræftelse af betaling sker ved én af nedenstående 

a. Via SMS/Svar via tilmeldte telefonnummer 

b. Via kvittering af Allan Vitting på listen i kælderen 

 

5. Først ved bekræftelse på betaling er din tilmelding gyldig 

 

6. Sidste frist for modtagelse af indbetaling er fredag ugen før turen 

 

 
Bemærk at tilmelding er bindende, og at det er datoen for din bekræftede indbetaling, 

der bestemmer din plads i køen.  
Indbetal derfor straks efter tilmelding. 

 
 
 
 
 

F O R M A N D :  K e n t  A l e x a n d e r  ◦  T E L E F O N  + 4 5  4 0  1 5  2 7  8 3  
 

E - M A I L  A D R E S S E :  K e n t . A l e x a n d e r . d k @ g m a i l . c o m  
 

w w w . s l e t t e n f r i t i d s f i s k e r l a u g . d k  
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 S L E T T E N  F R I T I D S F I S K E R L A U G   
F o r e n i n g s h u s e t  ◦  S l e t t e n  H a v n  ◦  3 0 5 0  H u m l e b æ k  

 

Praktiske oplysninger: 
 
Bestyrelsen har besluttet at, børn under 18 år kan blive medlemmer af Sletten 
Fritidsfiskerlaug for ½ pris, kr. 100,00,til og med det fyldte 18 år. Børn skal være ifølge med 
en voksen på vores ture. 

 

Årskontingent for voksne kr. 200,00, (kontingenten stiger for 2015 til kr. 125,00/250,00). 

 

Bestyrelsen har besluttet at, nye medlemmer også i 2014, kan melde sig ind uden, at betale 
indmeldelsesgebyr. (25.00/50.00) 
 
Ved indmeldelse, via mail til Per Sass Jensen – persassjensen@gmail.com , skal følgende 
oplyses: Navn 
 Adresse 
 Telefon nr. 
 Fødselsdag og år. 
 
Indbetaling kan ske til: Nordea 2259 6272979454 

 

eller 

 

Ved indbetaling via indbetalingskort, skal følgende Gironummer bruges: +73 89475457 

 

Husk navn og adresse. 
 
Ved køb af nøgle, til vore lokale i foreningshuset på Sletten havn, skal Elo Nielsen, kontaktes 
på mobil nr. 4037 0036. 

 

Der skal betales et depositum på kr. 200,00 som betales tilbage ved returnering af nøglen. 
 
Tjekskemaet for Janus er ændret, det indskærpes at, skemaet udfyldes korrekt ved benyttelse 
af Janus. 

 

Manglende udfyldelse kan medføre fratagelse af retten til, at benytte Janus. 
 
Janus har fået ny mekaniker: Casper von Eggers  
   Bybjergvej 7 st.tv 
   2970 Hørsholm 
   Tlf. 41260977 
   casper_eggers@hotmail.com 

 

Bestyrelsen byder Casper velkommen i lauget. 
 
 

Bestilling af brændstof, står Jørgen Schønnemann stadigvæk for:  

  

Teglgårdsvej 653, 2.tv. 
   3050 Humlebæk. 
   Tlf. 2071 1001 
   js20711001@hotmail.com  
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Datoer for Aktiviteter 
 
 

 

August 
 

Søndag den 10.  Småbådstur: morgenmad kl. 07.00, fiskeri fra 08.00 – 14.00 
  Pris inkl. morgenmad kr. 100,00, tilmelding til Claus Hummel 
  eller på listen i kælderen, ugedagen før. 

 

Lørdag den 16. Skovtur: se andet sted i Vandposten. 
 

September 
 

Søndag den 07. Småbådstur: morgenmad kl. 07.00, fiskeri fra 08.00-14.00 
  Pris inkl. morgenmad kr. 100,00, tilmelding til Claus Hummel 
  eller på listen i kælderen, ugedagen før. 

Oktober 
 

Søndag den 19. Havtur: Arres fra Helsingør Statshavn 07.00-12.00 
  Mødetid: Sletten kl. 06.00, Pris kr. 230,00, tilmelding til 

 Allan Vitting eller på listen kælderen, senest 10. oktober. 

November 
 

Torsdag den 06. Banko: Foreningshuset Sletten Havn kl. 19.00  
 

Søndag den 16. Havtur: Hanne Berit fra Rungsted Havn 07.00-12.00 
  Mødetid: Sletten kl. 06.00, Pris kr. 230,00, tilmelding til 

 Allan Vitting eller på listen kælderen, senest 7. november. 
 

Lørdag den 29. Julefrokost: Skeltofteparkens festlokale, kl. 15.00 
 

December 
 

Søndag den 28.  Havtur: Havstrygeren fra Helsingør Statshavn 07.00-12.00 
  Mødetid: Sletten kl. 06.00, Pris kr. 230,00, tilmelding til 

 Allan Vitting eller på listen kælderen, senest 19. december. 

Februar 
 

Søndag den 08. Havtur: Hanne Berit fra Rungsted Havn 07.00-12.00 
  Mødetid: Sletten kl. 06.00, Pris kr. 230,00, tilmelding til 

 Allan Vitting eller på listen kælderen, senest 30. januar. 

Marts 
 

Søndag den 15. Havtur: Hanne Berit fra Rungsted Havn 07.00-12.00 
  Mødetid: Sletten kl. 06.00, Pris kr. 230,00, tilmelding til 

 Allan Vitting eller på listen kælderen, senest 6. marts 
 

Ved manglende Vandpost, skal Per Sass Jensen kontaktes på 
mail: persassjensen@gmail.com, eller på tlf. 4919 4605. 

Eller downloade Vandposten fra vores hjemmeside: slettenfritidsfiskerlaug.dk 
Næste Vandpost udkommer 1. december 2014. deadline for stof er 1. november 2014. 


