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Bestyrelsen: 

 

Formand: Kent Alexander  
Humlebæk Strandvej 133 3050 Humlebæk.  
Tlf. 4015 2783 Mail: kent.alexander.dk@gmail.com 

Næstform.: Allan Vitting 

 Tjørnen 115 

2990 Nivå  
Tlf. 4093 4720 Mail: allan@vitting.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 Elo Nielsen  
Medlem: Teglgårdsvej 325C, st.th. 

3050 Humlebæk.  
Tlf. 4037 0036 Mail: elo.nielsen@live.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: 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/ Flemming Schou

mailto:allan@vitting.dk
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Aktivitetsudvalg/Bladudvalg: 

 
Julefrokost Kent Alexander 

Humlebæk Strandvej 133  
3050 Humlebæk. 

Tlf. 4015 2783 

kent.alexander.dk@gmail.com 

 

 

Skovtur Jørgen Schønnemann 
Teglgårdsvej 653, 2.tv. 
3050 Humlebæk. 
Tlf. 2071 1001  
js20711001@hotmail.com 

 

 

Småbådsture Claus Hummel Gl.Stransvej 93 
3050 Humlebæk.  
Tlf. 4169 6562 

claus.hummel@hotmail.com 

 

Øl-automat / Morgenmad 
Svend Erik Wittenkamp 
Teglgårdsvej 539, st.tv. 
3050 Humlebæk 
Tlf. 2081 8055  
wittenkamp@gmail.com 

 

Havture Jørgen Schønnemann 
Teglgårdsvej 653, 2.tv. 
3050 Humlebæk. 
Tlf. 2071 1001  
js20711001@hotmail.com 

 

 

Janus Generelt – Booking mm. 

Allan Vitting 

Tjørnen 115 

2990 Nivå 

Tlf. 4093 4720 

allan@vitting.dk 

 

Mekaniker 

Casper von Eggers 
Bybjergvej 7 st.tv 

2970 Hørsholm  
Tlf. 41260977 

casper_eggers@hotmail.com 

Vandposten / Web Ansvarshav./webmaster 

Allan Vitting 

Tjørnen 115 

2990 Nivå 

Tlf. 4093 4720 

allan@vitting.dk 

 

Sekretær/Bladuvalg 
Jørgen Schønnemann 
Teglgårdsvej 653, 2.tv. 
3050 Humlebæk. 
Tlf. 2071 1001  
js20711001@hotmail.com 

 

Medlemsliste Per Sass Jensen  
Humlebæk Strandvej 135 3050 

Humlebæk.  
Tlf. 4919 4605 

persassjensen@gmail.com 

 

mailto:allan@vitting.dk
mailto:casper_eggers@hotmail.com
mailto:allan@vitting.dk
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Redaktøren har ordet 

Af Allan Vitting  
allan@vitting.dk 

 
Så sidder du endelig med en ny udgave af Vandposten, den første i det herrens år 2015. 

 

Med en veloverstået generalforsamling, en håndfuld havture, en julefrokost, og ikke mindst 

en masse kommende småbådsture, ja så er der rigeligt at skrive om. 

 

2015 tegner sig ganske enkelt til at blive endnu et år med et super højt aktivitets niveau, 

allerede nu ligger der en masse datoer klar til en lang række fisketure. Dertil kommer en 

række sociale arrangementer, som stille og rolig vil tage form, og blive afviklet i løbet af 

året. 

 

Så selvom vi allerede er over tre måneder inde i 2015, så velkommen til et nyt år med 

masser af fællesskab i Sletten Fritidsfiskerlaug. 

 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- 

 

Årets Fisker 2015 – Tillykke til Anker 

 

Nr. 1 Anker Henriksen 

Nr. 2 Ruben Andersen 

Nr. 3 Claus Hummel  
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Småbådsture 2015 

 

Igen i år inviterer Sletten Fritidsfiskerlaug på en række småbådsture. Vanen tro vil Claus 

Hummel og Svend Erik Wittenkamp stå for arrangementerne. 

Som der plejer vil der på dagen blive budt på morgenmad i Foreningshuset Strandlyst på 

Sletten Havn, dette sker mellem kl. 7.00 – 8.00. Dagens konkurrence starter kl. 8.00 og 

slutter kl. 14.00, med efterfølgende indvejning foran foreningshuset. 

Datoerne for småbådsturerne i 2015 er: 

Søndag 3.maj 

Søndag 7. Juni 

Søndag 5. Juli 

Søndag  9 aug 

Søndag 6. sep. 

Tilmelding til Claus Hummel senest ugedagen før arrangementet 

Forårstur med Janus        Foto: Allan Vitting 

Nye medlemmer 
 

Sletten Fritidsfiskerlaug er altid åben for nye medlemmer, 

hvis du ikke er medlem, og har lyst til at være en del af en aktiv  

forening, som dyrker fiskeri og fællesskab. Så læs mere på næste sidste side om hvordan du 

bliver en del af fællesskabet. 

  



 7 Vandposten April 2015 

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 

            

 Referat fra generalforsamling samt regnskab 

 

Den 19. februar 2015 kl. 18.00 i Skeltofteparkens Selskabslokaler, Teglgårdsvej 321 A, 

3050 Humlebæk 

Dagsordenen 

1. Valg af dirigent og referent 

2. Formanden aflægger beretning 

3. Kassereren aflægger revideret regnskab 

4. Indkomne forslag  

5. Fastsættelse af kontingent for 2015 = 250,00 kr. 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 

7. Valg af ny revisor og revisorsuppleant  

8. Kåring af årets fisker 

Formanden Kent Alexander bød velkommen og foreslog Ole Kamperlund til dirigent. 

Ad 1 Valg af dirigent 

Ole Kamperlund blev valgt. Ole konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt varslet. 

Dernæst bad Ole om forslag til referent og foreslog selv Peter Sørensen. Peter blev valgt til 

referent. 

Dirigenten foreslog, at der i dagsordenen tilføjes et punkt 9 ”Eventuelt”. Dette blev vedtaget 

af generalforsamlingen. 

Ad 2 Formanden  aflægger beretning 

Formanden Kent Alexander indledte med at bede forsamlingen om 1 minut’s stilhed til ære 

for 2 medlemmer, der i årets løb er afgået ved døden. ”Æret være deres minde”. 

Formanden sagde: 

- Året 2014 blev på flere måder et anderledes år for vores klub. Alligevel lykkedes det 

at gennemføre alle de mange faste aktiviteter i løbet af året. 

- Hen på sommeren blev vor daværende næstformand Henning Hedegaard desværre 

ramt af en alvorlig blodprop i hjernen. Han bliver ikke helt rask igen, men har det dog 

lidt bedre nu. Vi ønsker ham alle en fortsat god bedring. 

- Bestyrelsesmedlem Allan Vitting blev opfordret til at overtage næstformandsposten, 

hvilket han har takket ja til. 

- Jørgen Schønnemann har overtaget posten som turleder for havturene. 
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- Vor klubbåd Janus har givet nogle problemer i de første måneder af året og måtte på 

værft 2 gange. Siden reparation har båden sejlet perfekt. Vor nye mekaniker Casper 

har gennemgået diverse kontakter og ledningsnettet. Lænsepumpen er blevet slået fra, 

så den ikke aflader strømmen. For 7 år siden fik båden ny motor og gearkasse. I år har 

der været et underskud på Janus. 

- Havturene er blevet gennemført tilfredsstillende og vi nærmer os enden på denne 

vintersæson. 

- Småbådsturene hen over sommeren er som altid blevet afviklet med et indledende flot 

morgenbord i Foreningshuset på Sletten Havn. Vejret og fangster varierede som det 

plejer, men nogle hyggelige ture er det da blevet til. 1 tur måtte dog aflyses. 

- I august holdt vi den årlige skovtur til Dyrehavsbakken. Dagen bød på flot vejr og en 

morsom konkurrence, hvor deltagerne blev delt op i hold. Derefter fik vi dejlig 

frokostbuffet med diverse til. Ud- og hjemturen gik fint med Kystbanen. 

- En vel besøgt Banko-aften blev det også til i starten af november. Deltagerne vandt 

mange flotte præmier som sædvanligt og stemningen var god. 

- Julefrokosten blev holdt i slutningen af november. Jacob fra Kabyssen leverede den 

gode mad. Stemningen var høj til langt ud på natten, hvilket var muligt, da frokosten 

afholdtes i Skeltofteparkens selskabslokale. 

- Økonomisk har vi strammet op og dermed forbedret vor likviditet. Næsten alle vor 

arrangementer – på nær fisketurene – har givet overskud i det forgangne år. 

Aktiviteterne skal så vidt muligt økonomisk hvile i sig selv. Fiskeriaktiviteter går 

forud og må gerne koste, d.v.s. havture, småbådsture og Janus. 

- En stor tak skal lyde til alle de trofaste hjælpere i klubben. 

Kommentarer og spørgsmål til beretningen: 

- Peter Sørensen sagde, at 1 havtur var blevet aflyst af turbådens skipper på grund af 

dårligt vejr. Hertil sagde Jørgen Schønnemann, at vi har et godt samarbejde med 

skipper Per Ølgaard. 

Formandens beretning blev godkendt med applaus. 

 

Ad 3 Kassereren aflægger revideret regnskab 

Kasserer Ole Nielsen fremlagde regnskab og budget, som var fremlagt på 

generalforsamlingen. Han kommenterede de enkelte poster i resultatopgørelsen for 2014 og 

i balance pr. 31. december 2014. 

Spørgsmål til regnskabet: 

- Claus Hummel spurgte til økonomien for småbådsturene. Kassereren svarede, at de 

har givet et nettooverskud på 300,- kr. 

Herefter blev regnskabet godkendt af forsamlingen. 

Ad 4 Indkomne forslag 
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Ingen forslag var indkommet. 

Dirigenten sagde, at medlem Per Lassen har sendt en skrivelse til generalforsamlingen, 

hvori han beder om, at skrivelsens ordlyd behandles under eventuelt. Derfor indsættelsen af 

et punkt 9 i generalforsamlingens dagsorden. Jf. ad 1. 

Ad 5 Fastsættelse af kontingent for 2015 = 250,00 kr. 

Bestyrelsen indstillede kontingentet til 250,- kr. pr. år. Dette blev vedtaget. 

Ad 6 Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter  

På valg er følgende bestyrelsesmedlemmer: Kasserer Ole Nielsen, Allan Vitting og Per Sass 

Jensen. Alle 3 modtager genvalg. Ole Nielsen, Allan Vitting og Per Sass Jensen blev valgt 

med applaus. 

På valg er følgende suppleanter: Svend-Erik Wittenkamp, Elo Nielsen og Claus Hummel. 

Alle 3 modtager genvalg. Svend-Erik Wittenkamp, Elo Nielsen og Claus Hummel blev 

valgt med applaus. 

Ad 7 Valg af ny revisor og revisorsuppleant 

Erling Mathiesen har indvilget i at tage endnu 1 år som klubbens revisor. 

Erling Mathiesen blev valgt til revisor og Flemming Schou blev valgt til revisorsuppleant. 

 

Ad 8 Kåring af årets fisker 

Årets fiskere blev: Nr. 1 Anker Henriksen, Nr. 2 Ruben Andersen og Nr. 3. Claus Hummel 

Ad 9 Eventuelt 

Medlem Per Lassen havde indsendt følgende skrivelse som e-mail til formanden Kent 

Alexander til behandling på generalforsamlingen den 19. februar 2015. Jf. ad 4. 

Citat af skrivelsen: 

Vedr. Generalforsamlingen den 19. februar 2015. 

Jeg skal bede generalforsamlingen ”under eventuelt” den 19. februar 2015 om at ændre 

følgende i vedtægterne og indsætte følgende under § 6: 

1. Generalforsamlingen afholdes i Sletten havn i foreningshuset Strandlyst, hvor Sletten 

Fritidsfiskerlaug har lokaler. 

2. At der indføjes en ny § der omhandler brug af Janus i vedtægterne, et reglement for 

Janus, reglerne findes i Jeres arkiv. 
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Kommentar:  

Der er tidligere lavet regler om at sejlads med Janus, at man kun må sejle mellem syd 

for Helsingør Nord havn og Vedbæk havn. Det er en skandale, at Laugets 

næstformand Allan skriver i Vandposten, at han den 30. oktober 2014 tog Nord for 

Kronborg, som ansvarlig for bookingen af Janus og fiskede der med medlemmer, på 

trods af reglerne siger at Laugets medlemmer i Janus ikke må krydse grænsen nord 

for Kronborg eller krydse det trafikerede stræde hvor færgerne sejler. 

Der må skærpes for vores regler for brug af Janus af sikkerhedsmæssige grunde, så de 

gamle regler strengt overholdes. 

Med venlig hilsen 

Per 

     Citat slut. 

Formand Kent Alexander svarede: ”Medlemmet Per Lassen har ret i regelsættet om Janus’ 

sejladsområde. Bestyrelsen vil nu nedskrive og tydeliggøre regelsættet. Allan Vitting kendte 

ikke dette regelsæt. Vi vil fortsat holde generalforsamling og andre aktiviteter i 

selskabslokalerne i Skeltofteparken”. 

Jørgen Schønnemann sagde, at Per Lassens henvendelse til generalforsamlingen vil blive 

behandlet i bestyrelsen. 

Claus Hummel sagde, at han gerne ville opgradere Janus til også at kunne trollefiske. Dette 

blev modtaget af generalforsamlingen som en god ide’, og bestyrelsen vil tage emnet op på 

det kommende bestyrelsesmøde.  

 

 

Ole Kamperlund, dirigent Peter Sørensen, referent 
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2014 Årets sidste havtur 28.12 
 
Af Jørgen Schønnemann 
 js20711001@hotmail.com 

 
Med det gode skib Havstrygeren sejler vi kl. 7.00 ud på Øresund, direkte mod Kobberværket 

syd for Helsingborg.  

Det er stadigt mørkt, så rigning af grejet må 

vente – i særdeleshed fordi kaffen og 

ostemadderne lokker nede i kahytten. 

Oppe på dæk får man den dejlige oplevelse at 

se hvordan det langsomt lysner over Sverige, - 

himlen bliver rød og solen står op. 

Skibet er pakket med fiskere. Vi er 18 fiskere 

fra Sletten og derudover et selskab på 14-15 

ivrige sildefiskere fra Tyskland.  

Vi har kun svag vind og skibet duver roligt. Pirkene går lodret 20-30 meter ned mod bunden 

og vi har kun få tilfælde med sammen snoede liner.  

Vejret er med 8-10 graders frost i den mørke morgen. Mange næser drypper og topøjet på 

vore stænger fyldes med is. Heldigvis stiger temperaturen i løbet af formiddagen, - dog kun 

med 5-6 grader, så stadigvæk frost! KOLDT, men heldigvis  med megen sol. Det var vejret 

på hele turen, altså OK. 

På returen stopper vi midt i Sundet og ned i 

havets mørke drøner pirke i alle størrelser og 

farver. Tyskerne har sildeforfang på og det giver 

en masse sild i god størrelse. Vi fra Sletten 

koncentrerer os om torsken og det blev da også 

til 30-35 stk, småtorsk. 

I de seneste år er torsken desværre blevet stadig 

mindre. Skruer vi tiden 8 – 10 år tilbage, havde 

vort hold fra Sletten den dag fanget torsk på 8-

12 kg og større. 

Ved indvejningen på kajen findes vinderfisken, fanget af Ruben, en torsk på 2,0 kg. Hanne 

fik andenpladsen med torsk på 1,9 kg og Anker blev nr. 3 med torsk på 1,8 kg. ”Close Race”! 

Atter en god dag på sundet. 
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Referat fra bestyrelsesmøde 20.01.2015. 
 
Af Jørgen Schønnemann 
 js20711001@hotmail.com 
 

Tilstede: Allan, Kent, Sv.Erik, Peter, Jørgen, Elo, Per, Ole 

Fraværende: Claus 

 

1. 

Kent byder velkommen og opridsede begivenheder siden sidst, herunder julefrokosten som 

gav et par 100 kr. i overskud. 

Fiskelauget råder over to kort til INCO, som kan lånes ved henvendelse til formand eller 

kasserer. 

Formanden informerede om den kommende generalforsamling, og alt er på plads. 

Bestyrelsen mødes ½ time før GF for info om regnskab mv. 

 

2. 

Per meddeler at vi har fået nye medlemmer og vi pt. har 108 medlemmer. Per rykker de 

medlemmer som 31.1.15 ikke har betalt kontingent. Kun rykker én gang og så udmeldt. 

 

3. 

Kassereren meddeler at vi har 48.200 i likvider. Han modtog info om antal deltagere på 

havturene i 2014. 

 

4. 

Allan foreslår at vi nu booker Havture med Elida 5-6 gange i perioden Okt15-April16. 

Jørgen kontakter rederiet desangående. 

 

5. 

Janus lænsepumpe dræner batteriet. Den slukkes derfor så båden kan starte.  

I stedet checker Allan for vand i bunden af båden.Indkøb af diesel overgår fra Jørgen til 

Allan. 

 

6. 

Sv.Erik meddeler datoerne for småbådsture. 

Det er søndagene 3.maj + 7. juni + 5. juli + 9 aug. + 6. sep. 

 

7. 

På valg til Bestyrelsen er Ole + Allan + Per samt 3 suppleanter. Alle modtager genvalg. 

Revisor Erling Matthiesen ønsker at stoppe og Tusse vil gerne overtage.  

Kontingent for 2016 foreslår bestyrelsen skal være 250 kr. 
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8. 

I et brev fra Per Lassen udtrykker han ønske om at revidere og præcisere reglerne for 

anvendelse af Janus. Det gør bestyrelsen efter GF.  

Kopi af brevet samt regnskab og dagsorden fremlægges til deltagerne på GF. 

 

9. 

Næste bestyrelsesmøde er ons. 25 feb.kl. 1900 i kælderen.    

 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- 

 

 

Online Booking af Janus 

 

Med det gode vejr foran os, mindes der om at booking af sejltid med Janus, 

fremover skal ske via vores hjemmeside: 

http://slettenfritidsfiskerlaug.dk/ 

I tilfælde af nedbrud på vores hjemmeside, kan følgende link benyttes: 

http://www.supersaas.dk/schedule/Sletten/Janus 

Såfremt der opleves problemer med onlinebooking, eller hvis du ikke har mulighed for at 

booke via internettet, bedes du kontakte: 

Allan Vitting på telefon 40 93 47 20 eller allan@vitting.dk 

 

 

  

http://slettenfritidsfiskerlaug.dk/
http://www.supersaas.dk/schedule/Sletten/Janus
mailto:allan@vitting.dk
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REGLER FOR BRUG AF JANUS 

 

1. 

Føreren af JANUS skal være autoriseret af bestyrelsen. 

Dette indebærer, at føreren skal have modtaget instruktion og aflagt godkendt prøve, samt 

har betalt gebyret for autorisationen. 

Et bestyrelsesflertal kan beslutte at fratage en autorisation, når der sker en grov 

tilsidesættelse af indeværende regler eller når føreren ved sit adfærd viser uansvarlighed og 

tilsidesætter de almindeligste sikkerhedsregler. 

2. 

Reservation sker via laugets hjemmeside http://slettenfritidsfiskerlaug.dk/ 

3. 

Betaling sker til den enhver tid gældende time pris, via udfyldt kuvert i foreningslokalet på 

Sletten havn 

4. 

JANUS kan reserveres i alle timer fra solopgang til solnedgang, undlad dog at reservere flere 

timer end nødvendigt. 

JANUS skal være fortøjet på sin plads i Sletten Havn uden for ovennævnte tidsrum. 

5. 

Før, under og efter sejlads skal den medfølgende tjekliste aflæses og instruktionerne skal 

følges. 

6. 

JANUS må kun sejle i den del af Øresund som mod nord er begrænset af HH-færge linjen og 

mod syd af linjen mellem Skodsborg og Barsebäck 

 

Godkendt af bestyrelsen marts 2015. 

  

http://slettenfritidsfiskerlaug.dk/
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Havture med Arresø (?) fra Helsingør 

 

2015:11. okt.  +  15. nov. +  20. dec. 

2016:  24. jan.  +  28. feb. +   3. apr. 

 

Detaljer om turene med skibe fra Elida Shipping flåden, vil blive 

annonceret i Vandposten August, men sæt allerede nu kryds i 

din kalender. 

EKSTRA !!Er du interesseret i en tur til det Gule Rev 

forår/sommer, så ring direkte til Elida Shipping Peter Øllgaard 

20320724 og sig du ’kommer fra’ Sletten Fritidsfiskerlaug. 

Jørgen Schønnemann 

  

http://www.google.dk/imgres?imgurl=http://awsassets.wwfdk.panda.org/img/fisk_gul_sidebar_13040.jpg&imgrefurl=http://www.wwf.dk/wwfs_arbejde/hav_og_fiskeri/wwf_fiskeguide/&h=366&w=304&tbnid=nbfo72J5ZLZylM:&zoom=1&docid=WZsElwxi0JOA_M&ei=QUTjVIqIJMGsPZz3gcgD&tbm=isch&ved=0CBwQMygUMBQ4vA
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Julefrokost 2014 

Af Kent Alexander  
kent.alexander.dk@gmail.com 
 
 
 

Lørdag den 29 november blev den årlige julefrokost afholdt i Skeltofteparkens 

selskabslokaler.  Der var 24 deltagere som nød den flotte julebuffet leveret af Jacob i 

Kabyssen , Sletten Bådklub. 

Stemningen var god og alle hyggede sig til meget sent på aftenen. Næste dag var der 

traditionen tro oprydningsdag hvorefter vi gik hjem og plejede de trætte hoveder.  

 En stor tak for hjælpen til Marianne, Per og  Anni. 
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Referat fra bestyrelsesmøde 4.03.2015.  
 
Af Ole Nielsen 
olesnielsen@webspeed.dk 
 
 

Fraværende : Per – Jørgen  -Elo 

 

Formanden byder velkommen og gennemgår siden sidst herunder vores generalforsamling . 

Gennemgang af punkter på dagsorden : 

1. 

Økonomi .  beholdning udgør kr. 67.756 

2. 

Medlems tal er pr d.d 82 medlemmer 

3. 

Havture afholdes som annonceret af JS , dog er der kommentarer som fremlægges på næste 

møde. 

4. 

Småbådsture kører til UG .  Alle datoer ligger fast og der er reserveret hus til de første 3 x  

5. 

Janus. Allan meddeler den sejler perfekt. 

6. 

Skovtur.  Der mangler ” Tovholder ” og tages op på næste møde. 

7. 

Banko.  Der mangler ” Tovholder ” og tages op på næste møde. 

8. 

Julefrokost.  Kent  er ” Tovholder/ ansvarlig. 

9. 

Eventuelt.  Allan udarbejder udkast til ” Regler for brug/sejlads med Janus og sender til 

godkendelse til bestyrelsen.  

10. 

Generalforsamling i 2016 er fastsat til 18/02. 

11. 

 Næste møde er 13/05-2015 kl 19.00 i kælderen.  

mailto:olesnielsen@webspeed.dk
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Havtur den 15. marts 2015 med det gode skib ”Antares” 
Af Peter Sørensen  
Pet.sor@webspeed.dk 

 

En rigtig god fisketur i dejligt forårsvejr med kold blæst fra øst. 

Mange sild og få små torsk 

Så er det vintersæsonens sidste havtur. Mødested Sletten Havn kl. 6 og derefter i privatbiler  

nordpå til Helsingør. I modsætning til den aflyste havtur den 8. februar, så tegnede det til 

godt vejr i dag. Turen den 8/2 måtte aflyses på grund af kraftig vind og blæst af stormstyrke 

ude på Sundet. 

Solen stod op rød og gul i tågedisen over 

Svenskekysten. Skønt frisk vejr med østlig kold vind 

på 8 m/s, da vi kl. 7 sejlede ud fra statshavnen i 

Helsingør.Vi sejlede østover og begyndte fiskeriet på 

ca. 30 m vand under kølen ud for Kobberværket syd 

for Helsingborg. Straks fra start var der store fede sild 

på forfanget. De fleste fiskere stod på skibets 

pirkeside, hvilket fik skibet til at krænge let til 

bagbordside. 

 

Under fiskeriet drev vi med strømmen nordover, hvorefter skipper ringede afgang, og så var 

det tilbage til startstedet ud for Kobberværket. Skipper meddelte, at der var fisk nær bunden. 

Der blev fisket ihærdigt, men ud over sild, så blev der kun fanget nogle få torsk, hvoraf nogle 

små af slagsen blev sendt tilbage i havet til deres videre torskeliv. Vi vil hellere fange deres 

større søskende. 

Mange andre turbåde havde fundet sejladsvej til fiskestederne ud for Kobberværket. I det 

klare vejr, hvor solen faktisk også lunede en smule i en times tid, så talte jeg 10 andre både i 

samme farvand. Vi lå side om side med ”Havstrygeren” , som skipper havde kontakt med. 

Også lidt ringe fangst blev meddelt fra nabo båden. 

Vi havde god plads på skibet og under tilbage sejlingen til 

Helsingør Statshavn nød vi forårssolen, mens fiskene blev renset 

for indvolde, hvorefter mågerne skrigende fik deres frokost. 

Indvejningen på havnekajen i Helsingør viste: 

1. Allan  Torsk 2,2 kg 

2. Ruben Torsk 2,0 kg 

3. Anker  Torsk 1,6 kg 

Det havde været en frisk forårsfiskedag på Sundet. Sol og sundhed.  

mailto:Pet.sor@webspeed.dk
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Forpremiere ved Store Rosenbusk Ørredfiskeri 

Af Allan Vitting  
allan@vitting.dk 

 

Søndag d. 1 marts stod den på forpremiere i Store Rosenbusk. Ruben Andersen havde 

allerede dagen før været forbi, og talte om godt fiskeri. Selv havde han fået to ørreder, mens 

andre havde fået noget mere. Jeg var selv forhindret om lørdagen pga. min tur på sundet, 

men så måtte det jo bare være  om søndagen. 

Fremme ved porten til kl 5.45, med åbningstid kl. 6.30, måtte jeg konstatere at jeg bestemt 

ikke var den første. Ved åbningstid var Ruben, og jeg dog hurtigt på pletten, og fik den plads 

vi havde udset os. 

Da kl. ringede 7.00 gik fiskeriet i gang, og der gik da ikke længe før den første fisk var på 

land. Desværre var det dog ikke nogle af os der havde heldet med os. Selv måtte jeg vente 

godt tyve minutter før jeg mærkede noget, desværre fik jeg ikke kroget fisken. 

Ruben fik landet to flotte fisk de første par timer, mens jeg fire gange på de to timer, måtte 

opleve at fisken løb med min agn uden at blive kroget. 

Hvis nu vejret havde været fantastisk, så havde det 

nok gjort lidt mindre ikke at have heldet med sig, men 

slud og regn stod konstant ned, og alt var mudder. 

Men rigtige lystfiskere lader sig ikke gå på af vejret, 

så selv om det var lidt øv så kæmpede vi videre. 

Hele 5 timer skulle der gå før det lykkedes mig at 

lande en fisk, det hjalp gevaldigt på humøret at jeg fik 

en ørred på 2.6 kg., altså på MIT humør, for Ruben 

som havde heldet med sig om morgenen, havde heller ikke haft heldet med sig siden. Det 

hele blev dog ikke bedre af at to andre ved søen, havde fundet det helt rigtige sted, og uden 

problemer landende godt 20 fisk hver. 

Nå men hvad pokker skulle jeg bruge 20 ørreder til ☺, 

så efter godt 8 timers fiskeri pakkede vi sammen, og drog 

hjem. Selv havde jeg en ok fornemmelse efter turen, kun 

takket en fin fight med en super flot ørred. 

Beklager “køkken” billedet, men glemte at tage billedet 

ved søen.  
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Praktiske oplysninger: 

 

Bestyrelsen har besluttet at, børn under 18 år kan blive medlemmer af Sletten 

Fritidsfiskerlaug for ½ pris, kr. 125,00,til og med det fyldte 18 år. Børn skal være ifølge med 

en voksen på vores ture. 
 
Årskontingent for voksne kr. 250,00. 
 
Bestyrelsen har besluttet at, nye medlemmer også i 2015, 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, brændstof mm.  Allan Vitting 

Tjørnen 115 

 2990 Nivå 

 Tlf. 40934720 

 allan@vitting.dk 

 

Janus mekaniker: Casper von Eggers  
Bybjergvej 7 st.tv 

2970 Hørsholm  
Tlf. 41260977 

casper_eggers@hotmail.com 

mailto:allan@vitting.dk
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Datoer for Aktiviteter 

 

Maj 
Søndag den 03. Småbådstur. - Morgenmad kl. 7.00, fiskeri fra 8.00 – 14.00 

Juni 
Søndag den 07. Småbådstur. - Morgenmad kl. 7.00, fiskeri fra 8.00 – 14.00 

Juli 
Søndag den 05. Småbådstur. -  Morgenmad kl. 7.00, fiskeri fra 8.00 – 14.00 

August 
Søndag den 9. Småbådstur. - Morgenmad kl. 7.00, fiskeri fra 8.00 – 14.00 

September 
Søndag den 6. Småbådstur. - Morgenmad kl. 7.00, fiskeri fra 8.00 – 14.00 

 

- Mødested alle dage i foreningshuset Strandlyst på Sletten Havn 

 

Havture 2015/16 
Mere info følger i august nummeret af Vandposten, men skriv allerede nu datoerne i 

kalenderen. 
 

Oktober 
 
Søndag den 11.  

November 
 

Søndag den 15. 

December 
 

Søndag den 20. 

Januar 
 

Søndag den 24. 

Februar 
 

Søndag den 28. 

April 
 

Søndag den 3. 

 
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. august 2015. deadline for stof er 1. juli 2015. 
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