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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 næst sidste side om hvordan du bliver en del af 

fællesskabet. 
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Formanden har ordet 

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

Kære medlemmer , 

 

Her i starten af november måned hvor det er mørkt kl. 16.30, fornemmer man tydeligt 

at  vinteren nærmer sig. Nu er der kun ca. 8 uger til jul og juleræset begynder allerede 

nu i de fleste butikker og supermarkeder. Men med den mørke tid og vinterens 

komme kommer også en hel masse dejlige aktiviteter og festligheder sammen med 

familie og venner. 

 

Og Fiskeklubben tilbyder også flere aktiviteter i denne tid. For nu starter sæsonen for  

vores Havture som plejer at tiltrække mange deltagere. Læs mere om i denne udgave  

af Vandposten hvor der er datoer og nyt om tilmelding til turene. Vi mødes inden 

hver tur på Sletten Havn. 

 

Julefrokosten afholdes lørdag den 28 November kl. 15.00 i Foreningshuset Strandlyst 

på Sletten Havn. Kabyssen leverer en dejlig julebuffet med diverse lækkerier. Læs 

mere om arrangement og tilmelding her i bladet. 

 

Søndag den 09. august lykkedes mig at deltage på Småbådsturen. Vejret var flot og vi 

fiskede lidt nord for Hven det meste af tiden. Jeg sejlede med Svend-Eriks dejlige 

skib Petrine og var så heldig at vinde 1. præmien for den største torsk. Specielt da det 

var den eneste småbådstur jeg deltog på. 

 

Vores foreningsbåd JANUS lider stadig en uvis skæbne, da vi endnu ikke har fået et 

endeligt svar fra TRYG forsikring angående erstatning, eller reparation efter den 

sank mens den lå fortøjet i Sletten Havn.  Et af vore hjælpsomme medlemmer havde 

tilbudt at skifte impeller hvilket også blev udført så motoren ikke blev varm. Men da 

han ugen efter skulle ordne lidt drypperi fra kølevandet, sank båden mens han var 

oppe i byen og få skåret nyt gevind i dækslet. Øv – surt show når man prøver at 

hjælpe os! 

 

Jeg vender tilbage så snart vi har en afgørelse med forsikringen. 

 

Den årlige Generalforsamling bliver afholdt den 25.februar 2016  kl. 18.00 i  

Skeltofteparkens Selskabslokaler , Teglgårdsvej 321 A, kælderen ligesom de  

2 foregående år!   Se Indkaldelse og program her i bladet. 

           

Knæk og bræk 

  

Kent 
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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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Kontingent for 2016 

 

Med dette nummer af Vandposten følger et girokort, som du kan bruge ved indbetaling af 

kontingentet på 250 kr. for hele 2016.  

Læg ikke girokortet til side, så kan det blive glemt og dermed opstår situationen med de 

kedelige og unødvendige rykkerbreve. 

Betal hellere i morgen, medens du husker det. 

HUSK sidste frist for indbetaling er 31. januar 2016 

Betaling kan foretages 

   enten 

Med det vedlagte girokort på et af de få tilbageværende posthuse. Husk at angiv dit navn. 

eller 

Brug den hurtigste og billigste betalingsmåde hvilket er overførsel via Netbank. 

Du skal indtaste kontonummer, der er de to tal 73  89475457  fra girokortet. 

Det også her vigtigt at påføre navn, således at indbetalingen kan identificeres.  

 

Med venlig hilsen, Per Sass Jensen, persassjensen@gmail.com 

 

  

mailto:persassjensen@gmail.com
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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  

 

 

Indkaldelse til Generalforsamling 

 

Der indkaldes hermed til Generalforsamling torsdag d. 25.02. 2016 Kl. 18.00 

i Skeltofteparkens Selskabslokaler, Teglgårdsvej 321 A, Humlebæk. 

 

Dagsorden :  

Formanden byder velkommen 

 

Valg af dirrigent og referent 

Formanden aflægger beretning 

Kasseren aflægger revideret regnskab 

Indkomne forslag 

Fastlæggelse af kontingent 2016 

Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 

Valg af ny revisor og revisorsuppleant 

Kåring af Årets fisker   

 

Der er efterfølgende fællesspisning til 50,- kr pr. kuvert inkl. 1 øl ! 

 

Forudgående tilmelding og betaling til Kent. 

 

Vel mødt  

Bestyrelsen  
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Redaktøren har ordet 

Af Allan Vitting  
allan@vitting.dk 

 
Der skal ikke være nogen tvivl om at problemerne med Janus har fyldt rigtig meget i den tid 

jeg har brugt på foreningen i den sidste tid. Det er meget uheldigt at en god gerning skal ende 

så galt. Men lad os håbe at fremtiden bringer bedre nyheder. 

 

Siden sidste udgave af Vandposten har der været gang i aktiviteterne i foreningen, der er 

derfor en masse gode artikler i bladet, om alt lige fra årets skovtur til formandens 1. plads i 

august udgaven af småbådsturerne. 

 

Med julen for døren fyldt med masser af god mad, og ikke mindst gaver, ønsker jeg Jer alle 

en rigtig god jul. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Skabe i kælderen 

Af Svend Erik Wittenkamp 

wittenkamp@gmail.com 

 

I kælderen har vi et antal skabe, hvori klubbens medlemmer kan opbevare sit private 

fiskegrej med sin egen hængelås og sit navn sat på døren, så det er klart for enhver hvem der 

låner skabet. 

Nu er der imidlertid flere skabe uden navn, men aflåste, og det går jo ikke. 

Når dette medlemsblad er udkommet har medlemmer med skabe til fiskegrej en måned til at 

gå i kælderen og sikre sig at der er navn på det skab medlemmet låner. 

Når denne måned er omme, vil de skabe der ikke er navn på, vil låsene blive klippet op, og 

indholdet smidt ud eller bortaktioneret, og derpå udlånt til andre interesserede medlemmer. 

Med venlig hilsen 

Svend Erik  
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Referat fra bestyrelsesmøde 05.08.2015. 
 
Af Jørgen Schønnemann 
 js20711001@hotmail.com 
 

Deltagere: Allan, Kent, Ole, Sv-Erik, Jørgen, Per, Elo 

Fraværende: Claus, Peter. 

 

1. Formand byder velkommen og meddeler at lokalet i Strandlyst er reserveret til 

morgenbord til de resterende småbådsture. Ligeledes er lokalet reserveret til 

årsafslutning/julefrokost lørdag den 28.11. kl 15.00-22.00. Begge reservationer er godkendt 

af kommunen. 

2.  Ole meddeler at vi har 52.200 kr. i kassen. 

3. Per meddeler at vi er 87 medlemmer. 

4. De 3 første småbådsture havde 21, 11, 11 deltagere. Claus fastholder, at sidste tilmelding 

er på ugedagen før turen. 

5. Allan vil stå for instruktion for de medlemmer der ønsker at få *kørekort* til Janus. Allan 

har købt en brændstof påfyldningdstragt samt 2 nye fendere. 

6. Jørgen redegør for status på skovturen, som økonomisk hviler i sig selv. 

7. Elo tilbyder at være foreløbig tovholder til Banko, torsdag den 10. dec., ca 14 dage efter 

annoncering i dec. Vandpost. 

8. Sv.Erik fortæller om et nyt øltyveri, 1. juli og vi diskuterer muligheden for at opsætte et 

antityveri kamera. Kent undersøger lovligheden og Elo vil gerne opsætte kameraet, der 

koster ca. 600 kr. 

Næste møde:             Onsdag den 7. okt. kl. 19.00 
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Småbådstur d. 09. august 2015 

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

 

Sommervejr og fisk på Sundet. 

Efter Svend-Eriks dejlige morgenbord i foreningshuset, stak vi 3 både med 12 mand ombord  

ud fra Sletten havn i det flotteste sommervejr med næsten ingen vind. 

Endelig var jeg kommet med på småbådstur og det på et hængende hår da 

jeg var for sent ude og alt var booket op. Men så ringede Claus dagen før og sagde at  

der var en plads alligevel hvilket jeg takkede ja til. 

Vi sejlede med det gode skib PETRINE og lå næsten hele tiden nordvest for Hven. 

Selv om vi flyttede os nogle gange var det stort set i dette område vi lå. 

Der blev taget mest torsk og makrel , men også lidt hvilling, sild og sej. 

Efter sigende ret pæne fangster i forhold til tidligere småbådsture. 

Indvejningen i Sletten gav følgende resultat: 

1.   Kent Alexander                torsk  2,7  kg  

2.   Allan Vitting                    torsk  2,52 kg                  

3.   Poul Nielsen                     torsk  2,04 kg    

4.   Brian                                 torsk  1,80 kg  

 

En skøn dag på Sundet i flot fiskevejr ! 
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Søren, vor lystfiskerven ”Skildpadden” er død 

Af Peter Sørensen  
Pet.sor@webspeed.dk 

 

 

Jeg og vi har mistet en god klubven fra Sletten havn. Især vil jeg huske Søren fra mine gode 

og kammeratlige fisketure med småbåden ”AHA” med Kjeld ”Bornholmeren” i hans gode 

klinkbygget  båd.  

Mange gange var jeg med begge derude på Sundet, hvor vi under udsejlning stævnede ud 

mod Hven og nød solopgangen over svenskekysten rød og rund, mens vi nød en kølig 

Wiibroe. Fantastisk dejligt og en livsnydelse. 

Søren havde øje for de gode fiskesteder og gav besked til Kjeld om, hvor der skulle fiskes. 

Det var ofte ud for Hvens Nordkyst og når Kjeld kiggede i ekkoloddet, så kunne han se fisk 

dernede i dybet. Det gav ofte gode fangster af pæne store torsk. Jeg vandt faktisk præmie på 

stor torskefangst. 

Søren var med sin venlige natur en åben og hyggelig god ven for mig, som jeg holdt meget af 

at være sammen med i alle sammenhænge. Jeg mødte Søren ofte på Sletten havn, hvor vi 

altid faldt i snak om fiskeri og andet over en pilsner, og også sammen med bornholmeren.  

Sidenhen blev det altid til en hilsen på pubben i Humlebæk Center. 

Æret være Søren Wintzel Jensen’s minde. 

 

  

mailto:Pet.sor@webspeed.dk
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Referat fra bestyrelsesmøde 07.10.2015. 
 
Af Jørgen Schønnemann 
 js20711001@hotmail.com 
 

Deltagere: Allan, Kent, Peter, Sv-Erik, Jørgen, Per, Elo 

Fraværende: Claus, Ole. 

 

 

 

1. Formand byder velkommen og meddeler at vi iflg. Ole har 51.092 kr. i kassen. 

 

2. Per meddeler at vi har 85 medlemmer. Elo har medbragt 2 nye medlemmer, så vi altså 

nu er 87 laugsmedlemmer. 

 

3. Sv-Erik meddeler at 2 af sommerens småbådsture blev aflyst og at 3 blev gennemført 

med fint vejr og generelt stor interesse. 

 

4. Peter ønsker at deltagerne til vinterens havture officielt mødes på Sletten Havn og at 

dagens afslutning finder sted med indvejning samme sted. Deltagere der ønsker det, 

kan dog starte og slutte dagen på kajen i Helsingør. Bestyrelsen vedtog Peters forslag. 

 

5. Sv-Eriks forslag om at ophænge en tilmeldingsliste til vinterens havture i laugets 

kælder blev vedtaget. Jørgen sørger for dette. Hvis ikke der til de 2 resterende havture 

15.nov og 2. dec. er mere end 2 tilmeldte pr tur på listen i kælderen, afslutte den måde 

at tilmelde sig på og hermed er telefonisk tilmelding til den ansvarlige (pt. Jørgen) den 

eneste mulighed. 

 

6. Janus skade gør at den ikke er sejlklar. Kent har indsendt en anmeldelse til 

forsikringsselskabet og har kontaktet JM Marine som reparatør. Forsikringsselskabet 

har ikke reageret endnu, trods flere rykkere. 

 

7. Skovturen i Dyrehaven var med god stemning og med et godt vejr. Stor tilfredshed hos 

de 12 deltagere. Laugets omkostning er 320 kr. i alt. 

 

8. Til julefrokosten i Strandlyst den 28. nov. kl. 15.00 – 22.00 er Kent tovholder. Jacob 

leverer buffe’en, Elo sørger for øl/vand og Kent sørger for andet vådt. Arrangementet 

annonceres i Vandpostens december nummer, som i den anledning udkommer 

tidligere, med deadline for indlæg mandag den 9. nov. 

 

9. Næste bestyrelsesmøde er onsdag den 20. januar 2016. 
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Julefrokost i Sletten Fritidsfiskerlaug 

 

Afholdes i Strandlyst, på Sletten Havn. 

 

Lørdag den 28. November 

fra kl. 15.00 – 22.00 

 

 
 

Julebuffet. 

Lune stegte sild i lage med syltede løg 

Ravigotte-sild med løg og kapers 

Serveret med hjemmebagt rugbrød, fedt og smør 

Den friske fisk 

Rugmelstegt fiskefilet 

med hjemmelavet remoulade og citron 

Varm røget laks 

Hertil krydderurtecreme og ærteskud 

Det varme 

Flæskesteg fra grambogård med sprøde svær 

Franske andelår stegt med timian 

Gode Ledsager 

Rødkål med tyttebær og kanel 

Stegte æbler med svesker og timian 

Grønne salater med bagte løg 

Osten 

2 modne oste fast og blå 

Hertil svesker rødvin og rugbrødboller med fennikel 

Det søde 

Ris a la mande med polynesisk vanilje 

hertil hjemmelavet kirsebærsauce med portvin 

Kr. 250,- pr. kuvert for medlemmer og  275,- for gæster ! 

Øl og vand 10,- kr. stk. - rød /hvidvin 50,- kr. fl. - snaps, cognac, Bailey 25,- kr. stk. 

Tilmelding og betaling til Kent Tlf. 40 15 27 83- eller i postkasse i klubkælderen. 

Sidste frist for tilmelding og betaling er søndag d. 22 November ! 

Kom og vær med til en dejlig dag ! 

Med julehilsen – Bestyrelsen 
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Skovturen 2015. 
 
Af Jørgen Schønnemann 
 js20711001@hotmail.com 

 

En herlig dag i den sildige august mødtes 12 glade og forventningsfulde venner på Stationen. 

Dav, dav - og så med Kystbanen til Klampenborg. 

Rejseprovianten, som blev transporteret på 

Jørgens 3-hjulede cykel, gjorde godt på den 

lange togrejse. 

Vi samledes ved en lysning i skoven bag Peter 

Lieps hus og vederkvægede os efter den lange 

spadseretur fra togstationen. 

Efter kort information om eftermiddagens 

program begyndte konkurrencen 

”Skovpetanque”, - en særlig vanskelig variant af 

den sydlige nationalsport. 

De 4 hold klarede sig meget forskelligt. 

Wittenkamps hold vandt suverænt. 

Efter den underholdende konkurrence blev det til en hyggelig stund på en af de mange 

traktørsteder, inden tiden oprandt til den store og herlige buffet på Bakkens Perle med alle de 

søde, opvakte servitricer. 

Mætte og glade drev folk herefter rundt på 

Bakken i små grupper.  

Polle fandt en bod med et lykkehjul og på kort 

tid vandt han hele tre over- dimensionerede 

Toms Guldbarrer. Atter kom Jørgens 3-hjuler i 

brug. 

Vi afsluttede alle bag Pølsekroen, på terrassen 

med udsigt over den idylliske skovsø.  

En god dag i godt vejr med gode mennesker. 
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HAVTURE MED M/S ARRESØ FRA HELSINGØR 

 

5 x SØNDAGE 

2015:  15. Nov. +  20. Dec. 

2016:  24. Jan.  +  28. Feb.  +   3. Apr. 

 

Arresø fra Elida Shipping flåden, sejler som sædvanligt fra 

statshavnen i Helsingør.  
 

Vi mødes ved Foreningshuset Strandlyst, Sletten Havn kl. 06.00, 

og vi afsejler Helsingør kl. 07.00 og er tilbage kl. 12.00. 

Indvejning sker ved Strandlyst. 

Tilmelding, som er bindende, til undertegnede senest ugedagen 

før fisketuren. 

Prisen er 230 kr, som betales på kajkanten inden afsejling. 

 

Jørgen Schønnemann 2071 1001 

  

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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Jig fiskeri i putten 

Af Allan Vitting  
allan@vitting.dk 

 

På en tidlig lørdag morgen i oktober tog jeg på en tur til St. rosenbusk helt alene.  

Jeg havde hjemmefra lagt en plan for hvor, og hvordan jeg ville fiske. Så med planen klar var 

der kun at stå op og komme afsted, hvilket betød at jeg var klar ved søen til åbningstid 

klokken 8. 

Jeg startede ud med en Hansen stripper, som i løbet af den første halve time ikke gav noget 

aktivitet. Jeg skiftede derfor til andre typer blink, igen dog helt uden held. 

Jeg gik derefter over til bombarda med med lysegrøn powerbait, det gav i første kast et hug 

som løb med linen, men som desværre fik vristet baiten af. Så med ny bait på krogen kastede 

jeg igen ud, og efter nogle få kast var der igen hug. Det var dog yderst forsigtigt, og først 

efter 20 sekunder begyndte den at løbe. Det blev dog igen kun til en lille løbetur før fisken 

var væk.  

Efter yderligere noget fiskeri med 

powerwait, skiftede jeg over til hvid 

jig. Jeg har ikke tidligere haft det store 

held med denne type agn, men der har 

været skrevet om godt fiskeri med 

disse i løbet af ugen op til. 

Jiggen kan fiskes i forskellige tempo, 

men dagens bedste var så stille at den 

kun lige roterede med halen. 

Allerede i første kast var der hug, det 

var lidt mærkeligt, for jeg vidste ikke 

rigtig hvad jeg skulle gøre. Med powerbait stopper man jo indspinningen, men med jig skal 

man bare spinne videre indtil den sidder der (fandt jeg ud af). Nå men tilbage til mit hug, det 

var en fedt fight, hjulet hvinede, fisken sprang, og jeg havde ingen idé om hvordan jeg skulle 

styre både net, og stang. 

Efter nogle minutters fight kunne jeg dog konstatere at jeg havde landet en fin ørred på 1,25 

kg., så trods der skulle gå 3 timer så var det en dejlig følelse. 

Man kan faktisk godt genbruge jigs, men denne var blevet noget smadret så en ny var 

påkrævet. Efter at havde skiftet jig kastede jeg igen ud, og straks var der hug. 
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Ulempen med jig er at det er svært at kroge fisken, da jiggen kun sidder på en enkeltkrog, det 

betyder at fisken skal hugge dybt over jiggen for at være sikker på at den sidder der. 

Der skulle dog ikke gå mere end 20 

minutter yderligere før den var der igen. 2 

kontante hug, og en vild fight. 

Det absolut fede ved at fiske med jig er 

hugget, det er meget kontant. 

Efter endnu en fed fight, fik jeg en flot 2,3 

kg guldørred på land. 

Jeg havde rigtig mange hug denne dag på 

jig, og jeg nåede også at fighte tre fisk 

yderligere, hvilket er noget mere end jeg 

har haft af aktivitet længe. 

Efter godt 6 timer pakkede jeg sammen, super godt tilfreds med 2 fisk i posen. Det var godt 

over gennemsnittet for dem jeg umiddelbart kunne følge i deres fiskeri. 

 

Husk at kigge forbi på 

www.slettenfritidsfiskerlaug.dk/ 
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Havturen 11. oktober 2015. 
 
Af Jørgen Schønnemann 
 js20711001@hotmail.com 

 

Lidt forsinkede tøffer vi ud af Statshavnen med Arresø og lægger os syd for Helsingborg. 

Det er strålende solskin og kun lidt vind og der er masser af fisk, pæne store sild, 2-3 kg 

torsk og enkelte små makrel. 

Vi er et blandet selskab om bord med 10-

12 østeuropæiske håndværkere og 12-15 

japanske turister og så 10-12 danskere, 

her i blandt (kun) 8 fra Sletten. 

Kampen om den største fisk endte med 

1. præmie til Erik Bek, for en torsk på 

2,89 kg. 

2. præmie fik Poul Nielsen for en torsk 

på 2,28 kg og 

3. præmien fik Jørgen Schønnemann for 

en torsk på 1,15 kg. 

Næste havtur er søndag den 15. november kl. 07.00 fra Helsingør med Arresø.  

Tilmelding senest ugedagen før til undertegnede, altså søndag den 8. november. 

 

Jørgen Schønnemann 
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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. 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 

 

 

November 
 

Søndag den 15. Havtur med Arresø fra statshavnen i Helsingør, fiskeri fra 7.00 – 12.00 

- Mødested: Foreningshuset Strandlyst, Sletten Havn kl. 6.00 

Lørdag den 28. Julefrokost – Afholdes i Strandlyst, på Sletten Havn fra kl. 15.00 – 22.00 

December 
 

Søndag den 20. Havtur med Arresø fra statshavnen i Helsingør, fiskeri fra 7.00 – 12.00 

- Mødested: Foreningshuset Strandlyst, Sletten Havn kl. 6.00 

Januar 
 
Søndag den 24. Havtur med Arresø fra statshavnen i Helsingør, fiskeri fra 7.00 – 12.00 

- Mødested: Foreningshuset Strandlyst, Sletten Havn kl. 6.00 

Februar 
 

Søndag den 28. Havtur med Arresø fra statshavnen i Helsingør, fiskeri fra 7.00 – 12.00 

- Mødested: Foreningshuset Strandlyst, Sletten Havn kl. 6.00 

April 
 

Søndag den 3. Havtur med Arresø fra statshavnen i Helsingør, fiskeri fra 7.00 – 12.00 

- Mødested: Foreningshuset Strandlyst, Sletten Havn kl. 6.00 

Dato for småbådsture 2016 

På dagen bliver der 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. 

1. maj 2016   -   5. juni 2016   -   3. juli 2016   -   7. august 2016   -   4. september 2016 

 

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. april 2016. deadline for stof er 1. marts 2016. 


