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Formanden & Redaktøren har ordet 

Af Allan Vitting  
allan@vitting.dk 
 

Kære medlemmer. 

 

I sidste udgave af Vandposten skrev jeg om hvordan vi alle kan være med til at 

modvirke det dalende medlemstal, nemlig gennem positiv omtale for foreningens 

aktiviteter, og udbredelse af kendskabet til samme. 

Det har allerede givet lidt pote da vi via den fine folder vi har fået lavet, samt via 

mund til mund, har fået mere end fem nye medlemmer. Selv står jeg for de tre af 

dem, så det kan lade sig gøre. 

Målet må være at vi igen skal komme over de hundrede medlemmer, hvilket bestemt 

skulle muligt hvis vi alle deler vores gode historier om foreningen. 

 

Aktivitetsniveauet siden sidste nummer har været ramt af svigtende tilmeldinger og 

manglende både. 

To af de planlagte småbådsture blev desværre aflyst, ligesom den planlagte 

sommerfrokost blev aflyst på grund af manglende tilmeldinger. Vi har dog fået 

gennemført en småbådstur og vores put and take konkurrence. 

Det er rigtig ærgerligt at der ikke bliver støttet op omkring aktiviteterne, jeg håber 

dog, at det blot er fordi vi ramt nogle uheldige datoer. 

 

Vores kære foreningsbåd Janus er i skrivende stund ikke kommet i vandet, men der 

skulle snart være lys forude, måske er den allerede i vandet når du læser dette. 

 

Et kig frem i vores aktivitetskalender, viser at foreningen i efteråret byder på flere 

småbådsture, havture og ikke mindst så vender vores banko tilbage. 

 

Husk for resten også vores Skovtur den 20. august, den kan du lige som alle de andre 

aktiviteter læse mere om i dette nummer af Vandposten. 

 

Har du selv en fiskehistorie eller andet som kunne være relevant at få med i bladet, så 

er som altid velkommen til at sende en mail mig. 

 

Hold også lige et vågent øje med vores hjemmeside, der dukker fra tid til anden lidt 

nyheder op  

 

          

Knæk og bræk 

  

Allan 
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Bestyrelsen: 

 

Formand: Allan Vitting 

 Tjørnen 115 

2990 Nivå  
Tlf. 4093 4720 Mail: allan@vitting.dk  

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

3050 Humlebæk.  
Tlf. 4037 0036 Mail: elo.nielsen@live.dk 

Kasserer: Ole Nielsen 

Roret 61 

3070 Snekkersten  
Tlf. 3110 2525 Mail: olesnielsen@webspeed.dk 

Bestyrelses Per Sass Jensen 

medlem: Humlebæk Strandvej 135  
3050 Humlebæk. 

Tlf. 4919 4605 Mail: persassjensen@gmail.com  
Bestyrelses Jørgen Østergaard 
medlem Langebjergvej 115 

 3050 Humlebæk 

 Tlf. 6014 4496 Mail: joergenoester@indbakke.dk 

Bestyrelses Jørgen Schønnemann 

medlem: Teglgårdsvej 653, 2.tv.  
3050 Humlebæk 

Tlf. 2071 1001 Mail: js20711001@hotmail.com   
 
Bestyrelses Else-Marie Pedersen 
medlem: Teglgårdsvej 387, st. mf 
  3050 Humlebæk 
  Tlf. 4919 2396 
 
Suppleant: Svend Erik Wittenkamp 

Teglgårdsvej 539, st.tv.  
3050 Humlebæk 

Tlf. 2081 8055 Mail: wittenkamp@gmail.com 

 
 
 

 

Revisor/Revisorsuppleant: Erling Mathiesen/ Charlotte Vitting

mailto:allan@vitting.dk
mailto:joergenoester@indbakke.dk
mailto:wittenkamp@gmail.com
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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 Elo Nielsen 
Teglgårdsvej 325C, st.th. 
3050 Humlebæk. 
Tlf. 4037 0036 

elo.nielsen@live.dk  

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:elo.nielsen@live.dk
mailto:allan@vitting.dk
mailto:casper_eggers@hotmail.com
mailto:allan@vitting.dk
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Nye medlemmer 

 

Sletten Fritidsfiskerlaug er altid åben for nye medlemmer, men 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. 

Du kan også besøge vores hjemmeside på www.slettenfritidsfiskerlaug.dk 

hvor du kan læse mere om vores forening, og hvad vi tilbyder. 

Al den information du har brug for finder du også i vores brochure som ligger på 

hjemmesiden. 

 

Hvis du skulle have yderligere spørgsmål så kontakt Allan Vitting på Tlf. 4093 4720 

  

http://www.slettenfritidsfiskerlaug.dk/
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Skovtur 2016 
 

 

 

 

 

 

Skovtur 2016 
Skovturen går til Dyrehavs Bakken, lørdag den 20. august 2016. 

Jægersborg Dyrehave, - skoven nord for København. 

Ved alle indgange findes de karakteristiske røde porte.  

Den mest benyttede er Klampenborg port lige ved Klampenborg Station.  

Dyrehaven er udpeget som naturskov.  

Det betyder at beskyttelse af naturen går forud for dyrkning af træ og gamle træer 

fældes kun, hvis de er til fare for publikum. 

 

kl. 11.00 Vi mødes på Humlebæk Station Vest  

kl. 11.30 Vi samles ved Klampenborg Røde Port 

kl. 12.00   Hyggestund bag Peter Lieps Hus, hvor vi slapper af og restituerer efter 

den anstrængende rejse og taler om dagens forløb på Bakken. 

kl. 14.00   Vi mødes alle i etablissementet Bakkens Perle til en herlig lunch. 

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

gæst. 

Tilmelding til undertegnede, telefon 2071 1001 senest mandag den 15. august. 

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

 

Venlig hilsen og på gensyn lørdag den 20. August. 

Jørgen Schønnemann     tlf.   2071 1001 
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Referat fra bestyrelsesmøde 20.01.2016. 
 
Af Jørgen Schønnemann 
 js20711001@hotmail.com 

 

 

Deltagere: Allan, JørgenØ, Ole, Else-Marie, JørgenS, Per, Elo.   Fraværende: Sv-Erik. 

 

1. 

Formand Allan bød velkommen. 

2. 

Elo blev enstemmigt valgt med applaus, som næstformand.  

Jørgen S blev valgt som referent. 

3. 

Ole beretter om kassebeholdning som er 60.101 kr. Med dalende medlemstal er vor økonomi 

truet. Allan undersøger om vi kan få tilskud fra fonde og kontakter Pitstop for økonomisk 

støtte. Elo kontakter Havnens Venner om støtte og fortæller dem at fiskelauget er villig til at 

skaffe mandskab ved sommerens arrangementer på havnen. 

4.  

Per fortæller at vi er 65 medlemmer. 

5. 

Klaus Hummel er ikke medlem og vil han ikke fortsætte med at arrangere både til 

småbådsturene, vil Elo overtage denne opgave. 

6.  

Jørgen S fortæller at den kommende vinters 6 havture er arrangeret med Elida på samme 

betingelser som den forgangne sæson. 

7. 

Elo fortæller at vejret peger mod en snarlig klargøring af Janus og laver en plan for denne. 

8. 

Kælderlokalet er ikke klart før ”til sommer”. 

9. 

Vandposten er klar til tryk i kommunen, - dog er denne ikke sikker på hvornår de kan trykke. 

10. 

Allan fortæller om 2 arrangementer centreret om Put and Take. En temaaften og en fisketur 

til Store Rosenbusk. Herudover er han tovholder for en sommerfrokost den 25. juni. 

11. 

Jørgen arrangerer en skovtur til Bakken lørdag den 20 august. 

Elo og Else-Marie er tovholdere på vinterens bankospil. 

 

12. Allan præsenterede en folder, der fortæller om Sletten Fritidsfiskerlaug. 

 

13. Næste møde: Lørdag den 9.4. kl. 10.00 med 2 emner, Janus og småbådsture.  

Referent:  Jørgen Schønnemann              2071 1001 
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Referat fra bestyrelsesmøde 04.04.2016. 

Af Allan Vitting  
allan@vitting.dk 
 

Tilstede: Allan, Svend-Erik, Jørgen Ø 

Fraværende: Ole, Jørgen S, Elo, Else-Marie 

1. Formanden byder velkommen 

- Allan bød velkommen til de fremmødte 

 

2. Økonomi 

- Ole har inden mødet oplyst at vi har kr. 58.307,00 i kassen 

 

3. Småbådsture 

- Elo og Svend-Erik står for årets småbådsture. Seddel hænges op i kælderen 

 

4. Janus /Elo 

- Elo har før mødet oplyst at reparation er påbegyndt i den afrensning af båden er 

fortaget. Der er på for nuværende ikke kigget på det elektriske og mekaniske. 

- Der er stor usikkerhed om hvorvidt Janus bliver klar til årets første småbådstur d. 1. 

maj, hvilket kan vise sig at være problematisk i forhold til antallet af både til 

rådighed. 

- Elo har talt med Havnens Venner, som gerne vil give et tilskud til reparationen. 

Bestyrelsen takker for tilsagnet, og beder Elo følge op. 

 

5. Dato for næste møde 

- Dato blev ikke fastsat men forslag sendes ud af Allan 

 

6. Eventuelt 

- Bestyrelsen har tidligere aftalt at vi skal være mere synlige på havnen. Elo har med 

den baggrund taget opgaven til sig om at gøre Havnens Venner opmærksom på at 

vi som forening gerne vil deltage i arbejdet omkring arrangementer på havnen. 

- Svend-Erik gjorde opmærksom på at vi mangler et bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen 

skal bestå af 7 personer, årsagen til det manglende medlem skal findes i at Elo 

overtog Henning Hedegaards bestyrelsesplads. Dermed skulle der reelt have været 

valgt 3 nye bestyrelsesmedlemmer på årets generalforsamling. 

I praksis betyder det at Else-Marie hermed indtræder i bestyrelsen, og at vi dermed 

kun har 1 suppleant. Bestyrelsen er dog på generalforsamlingen blevet pålagt at 

finde yderlige 1 suppleant. Dette arbejde forsætter. 
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Småbådsture – indtil nu 

Af Allan Vitting  
allan@vitting.dk 

 

Med 3 planlagte småbådsture til dato, hvor af kun en er blevet afholdt har sæsonen været lidt 

sløv. Årets første tur blev aflyst da vi manglede både. Det gode vejr lod vente på sig, og det 

betød at kun at fåtal havde fået lagt deres både i vandet. Turen i juli blev også aflyst på grund 

af manglende både, denne gang var årsagen dog desværre sygdom, i det Svend Erik måtte 

bukke under. 

Vi fik dog afholdt en tur i Juni, på en fin dag var vi en flok friske gutter som i to både drog 

ud.  

Begge både stævnede mod Hven for at prøve lykken, men desværre for os alle var heldet 

ikke med os. 

På den båd jeg sejlede med, valgte vi derfor at søge ned langs Hvens vestkyst. Det gav nogle 

lodninger på loddet, men ikke noget der ville op. Det lykkedes dog endelig at få noget på 

krogen, to fine torsk over mål men bestemt ikke blandt de store. 

Vi besluttede derfor at søge mod hullerne ved Rungsted, undervejs gjorde vi et par stop uden 

held. Fremme ved hullerne var der helt dødt på loddet, men nu er torsken en bundfisk, så den 

kunne godt gemme sig. Og det gjorde den, pludselig fik en anden på båden et fint hug af en 

torsk lige under 2 kilo. Det fik humøret op, og det blev ikke dårligere af at skipper også fik 

en fin torsk. Selv måtte jeg dog konstatere at mit fine hug af en fisk som trak godt i stangen 

fik kæmpet sig fri.  

Vi drev flere gange over hullerne, men ved afslutningen på turen var det ikke blevet til mere. 

Tilbage ved foreningshuset gik det op for os, at det ikke kun var os der havde et svært fiskeri. 

6 mand på Petrine havde ikke fanget en eneste fisk, og de havde også søgt rundt i sundet. 

Dermed blev der kun uddelt to præmier på dagen. 

Nu må vi håbe på godt vejr til de sidste to småbådsture, så vi for alvor kan få fanget nogle 

fisk.  
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Indsamling af e-mailadresser 

 

 

Må vi få din e-mailadresse? 
 

Bestyrelsen ønsker at indsamle e-mailadresser til alle medlemmer. Verden bliver 

mere og mere digital, og hurtig kommunikation er vejen frem. 

Planen er ikke at erstatte Vandposten, men blot at kunne være mere fleksibel i 

forhold til ”pludselig” tiltag. 

I dag kræver planlægningen af et arrangement måneders planlægning, idet 

Vandposten kun udkommer 3 gange om året.  

Ved at have et sideløbende nyhedsbrev, vil vi kunne arrangere enkelte tiltag 

meget hurtige. Ligeledes vil vi hurtigere kunne melde ud med rettelser og andre 

vigtige meddelelser.  

Vi håber derfor I vil være med på at få Jeres e-mailadresse registreret i vores 

medlemskartotek. 

Du tilmelder din e-mailadresse ved at sende en e-mail med navn og adresse til 

Per Sass Jensen på persassjensen@gmail.com  
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Put and take historier  

Af Ruben Andersen  

Dagen derpå 

Som overskriften lyder, så var det dagen der på, turen gik til Simons put and take og 

forventningerne var høje. Simon havde dagen før åbnet søen igen efter vinterens fiskeri, hvor 

der ikke var sat mange fisk ud, men det gjorde han til gengæld op til åbningens dagen, hvor 

han udsatte over 3 tons regnbueørreder. 

Jeg var fremme ved søen ca. 5:30. blot for at holde i kø og derefter komme ind, det havde jeg 

ikke lige regnet med da der jo ikke var nogen former for konkurrencer denne dag. Det skulle 

åbenbart vise sig, at der var rift om de gode pladser ved søen den dag. Folk nåede ikke 

engang i betalingsskuret før de fandt deres fiskeplads… Nå men jeg fik næsten den plads jeg 

havde sat mig for, og fik rigget til, og begyndte fiskeriet kl. 6 med truslen om, at hvis jeg 

fangede fisk før sidemanden (en uheldig deltager jeg havde mødt i rosenbusk til åbnings 

konkurrence en måneds tid før) så røg jeg i vandet. Jeg trak lidt på smilebåndet, og sagde at 

han kunne da få et kursus hvis det var. Der skulle ikke gå meget mere en 7 min før den første 

fisk var på land, en fin ørred på 2kg. Jeg fik hurtigt rigget til igen og 10-15 min senere havde 

jeg fisk nummer to på land. Det tegnede nu til at blive en ganske fin dag ved putten, men for 

mit vedkommende stoppede fangsterne ved 10 tiden.  På det tidspunkt havde jeg også landet 

7 fisk, hvor af den ene var på over 5 kg. Resten af dagen havde jeg kun få hug, men enten løb 

de ikke med linen, eller også fik jeg selv ødelagt hugget.  

Allan Vitting var også med denne dag, og hans fangster var mere spredt over hele dagen og 

endte med i alt 8 fisk, hvor af den ene var over 5 kg.  
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Store Rosenbusk konkurrence 

Det sidste halve år har jeg fisket en del put and take. I vinters kørte det ikke særlig godt for 

mig, og jeg ramte altid dagen før eller efter, hvor det havde været godt og så stod jeg der på 

de svære dage. Jeg vil sige jeg har taget en del revanche her i foråret hvad fangsterne angår. 

Den 24/3 var det så blevet tid til konkurrence i Busken.  

Det er generelt en meget hyggelig sø, som dog fisker bedst i forår og efterår, da den ikke er 

så dyb igen, og derfor godt kan blive for varm om sommeren.  

Jeg mødte op ved søen ved 6 tiden til lidt hygge snak inden porten blev åbnet kl. 6:30 og 

6:45 blev der trukket lod om hvilken rækkefølge, man måtte gå til søen. 

Jeg var knap så heldig med lodtrækningen, fik først lov at gå da de første 10 var gået til søen. 

Da jeg fik lov at gå til søen var det i ”masse” spurt, så det gjaldt om at være hurtig hvis man 

ville have de resterende pladser der normalt fisker godt. Jeg var heldig at få en af de bedre 

pladser til min store overraskelse, men det havde også nær kostet en fiskestang, da jeg trådte 

forkert i kampens hede!!!   

Konkurrencen startede kl. 07, så da klokken lød, blev fiskene bombet med gennemløbere og 

bombarda’er dog uden den store fangst nogen steder fra, men med undtagelse fra det spot jeg 

havde fået.  

Min fiskemakker denne dag fik fisk i 1 kast havde hug i 2 kast og igen fisk i 3 eller 4 kast. 

Jeg selv havde stadig intet mærket, men mens han fightede sin fisk, fik jeg hug og fisken 

leverede en fed fight med flere udløb til den ene og anden side, og det endte faktisk med at vi 

måtte bytte pladser fordi vores fisk krydsede hinanden - det er faktisk ikke så nemt mens 

man fighter fisk… nå men nu var jeg så i gang.  

I løbet af konkurrencen som varede til kl. 9 hev jeg 7 fisk på land, hvor den ene vejede 5,86 

kilo, og endte med at være vinderfisken denne dag. Min makker fik 3 fisk på land, mens flere 

slet ingen fik, så mine 7 var bestemt godkendt.  

Selvom det hedder put and take, så det er ikke bare at fange en fisk. Nogen gange skal der 

kæmpes en hel del for dem, men det er et sjovt og anderledes fiskeri. 
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Referat fra bestyrelsesmøde 11.05.2016. 
 
Af Jørgen Schønnemann 
 js20711001@hotmail.com 

 

 

Deltagere: Allan, Jørgen Ø, Sv.E, Jørgen S, Per, Elo.   Fraværende: Ole. 

1a 

Formand Allan bød velkommen og beretter at bestyrelsen er fuldtallig, men vi mangler 2 

suppleanter. 

1b. 

Allan reklamerer på Facebook for Sletten Fritidsfiskerlaug, hvilket har givet en masse opslag 

på vor hjemmeside. 

1c. 

Vi har 56.000 kr. i kassen iflg. Ole og Per meddeler at vi er 66 medlemmer og at der er flere 

interesserede. 

 

2. 

Sv.Erik meddeler at der var 12 tilmeldte til småbådsturen 1.5., men at turen blev aflyst p.gr.a 

mangel på Både. Han foreslår at næste års første småbådstur bliver i midten af maj. 

 

3. 

Elo fortæller at Janus er halvt færdigmalet under vandlinjen. Maling over vandlinien er 

planlagt.En ny motorkasse og et nyt ledningsnet er bestilt. 

 

4. 

Allan er initiativtager til en sommer frokost med damer i foreningshuset lør. 25.6 kl.14.00. 

Pris pp er 100 kr. 

Elo sørger for øl og vand 

Allan klarer snaps, charcuterie og plast tallerkener/glas. 

Sv.Erik køber ost og sild. 

 

5. 

Elo vil tilbyde havnens venner vor assistance ved havnens Sct. Hansfest og Havnens Dag ult. 

August. 

 

6.  

Prisen for at bruge Janus skal overvejes og fastsættes på næste bestyrelsesmøde. 

 

7. 

Dato for næste møde er onsdag den 15. juni.  
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Referat fra bestyrelsesmøde 15.06.2016. 

Af Allan Vitting  
allan@vitting.dk 

 

Tilstede: Allan, Svend-Erik, Ole, Elo, Else-Marie 

Fraværende: Jørgen Ø, Jørgen S 

 

1. Formanden byder velkommen 
- Allan bød velkommen til de fremmødte og meddelte at Ole Kamperlund har 

meddelt at han ikke fornyer sit medlemskab ved udløbet af 2016. Ole har dog 
tilbudt fortsat at stille op som dirigent til de kommende generalforsamlinger. 
 

2. Økonomi 
- Ole har inden mødet oplyst at vi har kr. 42.699,00 i kassen. 

Det skyldes blandt andet at vi lige har betalt alle vore store udgifter så som 
havneleje og forsikring. 
 

3. Småbådsture 
- Turen i juni blev afholdt efter planen, der var 9 deltagere og der blev kun fanget 4 

fisk. 
 

4. Janus /Elo 
- Elo har nu alle dele til reparationen, men døjer desværre med sygdom 

Der er pt. Ca. 10.000,- i udlæg. 
 

5. Sommerfrokost d. 25. juni 2016 
- Der er pt. Meget få tilmeldte. Allan vurderer om arrangementer gennemføres når 

endeligt antal kendes. 
 

6. Skovtur Lørdag d. 20. august 2016 
- Jørgen S har tidligere oplyst at arrangementet bliver en tro kopi til tidligere år. 

Turen annonceres i næste udgave af Vandposten. 
 

7. Banko 2016 
- Else-Marie og Elo har booket Strandlyst til 2 bankoaftener på følgende datoer: 

Tirsdag d. 25. oktober og Tirsdag d. 22. November. 
- Else-Marie, Elo og Svend-Erik sørger for præmier. 
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8. Vandposten 
- Ole oplyser at hans telefonnummer skal rettes 
- Allan laver et indlæg om registrering af e-mailadresser til vores medlemskartotek. 

Det er tanken også at bruge disse til meddelelser 
fra foreningen, som et supplement til Vandposten. 
 

9. Dato for næste møde 
- Dato blev forsat til 10. august 2016 kl. 19 i foreningshuset 

 
10. Eventuelt 

- Svend-Erik oplyser at foreningshuset ikke vil være tilgængeligt i perioden 18-31/7. 
- Kommunen er påbegyndt udgravning til dræn omkring Strandlyst, det er dog 

usikkert hvornår dette forventes færdigt. 
-  Allan berettede om den planlagte Put and Take konkurrence, turen gik godt om 

end fiskeriet var lidt svært. Beretning fra turen vil være at læse i næste udgave af 
Vandposten. 

 

 

 

Hold øje med vores hjemmeside 

www.slettenfritidsfiskerlaug.dk/ 
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Disken – Der er stadig fisk 

Af Allan Vitting  
allan@vitting.dk 

 

Sidste år var Disken i Øresund udsat for nogle voldsomme sandsugninger, undervands 

videoer viste at dele af Disken var helt ødelagt, og dermed også tømt for fødeemner til de 

talrige fladfisk som har deres revir der. 

Det var derfor med blandede fornemmelser at jeg tog en tur på Disken efter flade, der viste 

sig dog at der er rigeligt med fisk i alle størrelser.  

Det er henover foråret og til nu blevet til tre ture, og alle tre har været givende i fangster. 

Specielt på den første tur stod fiskene i kø for at komme op, der var dog mange små fisk, 

men det lover jo godt for senere. 

På anden tur fik vi for alvor fat på de store, med tre rødspætter over 700g, med den største på 

880g, så var det en gangske fornuftig dag. Gennemsnittet på fiskene den dag var over 350g, 

og med en flertal af rødspætter. 

Den tredje tur bød på et noget sværere fiskeri, og i en noget mere normal størrelse. Jeg fik 

dog 4 kilo med hjem på dagen. 

 

Om det gode fiskeri blot var held, eller om Disken ikke taget så meget skade kan jeg ikke 

svare på, men fiskene er der. 
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Havture fra Helsingør 2016/17 

 

SÆT KRYDS I KALENDEREN 
HAVTURE FRA HELSINGØR 6 x SØNDAGE 

2016:  23. Okt.  +  20. Nov. +  18. Dec. 

2017 :  22. Jan.  +  19. Feb.  +  26. Mar. 

 

Arresø og Antares fra Elida Shipping flåden, sejler som 

sædvanligt fra statshavnen i Helsingør.  

Vi afsejler kl. 07.00 og er tilbage kl. 12.00. 

Tilmelding, som er bindende, til undertegnede senest ugedagen 

før fisketuren. 

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

 

Jørgen Schønnemann 

Telefon 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


 

 19 Vandposten August 2016 

Put and take konkurrence og tema aften 

Af Allan Vitting  
allan@vitting.dk 

 

Den 19. maj afholdt Ruben og jeg en temaaften om put and take fiskeri. Godt 10 deltagere 

havde meldt sig til heriblandt et par nye medlemmer. 

På aftenen gennemgik vi hele min grej taske, med alt lige fra stang typer til det forskellige 

endegrej. Vi havde dog specielt fokus på fiskeriet med jig og powerbait, da dette er noget af 

det mest effektive i putten.  

Efter godt to timers foredrag med masser af spørgsmål takkede vi og så frem til den planlagte 

konkurrence dag. 

På konkurrencedagen var vi i alt 11 deltagere, de fleste have rimeligt styr på det, ikke mindst 

fordi de havde hørt godt efter på temaaftenen. 

Med start klokken 7 begyndte folk allerede at dukke op ved 6 tiden. Fra morgenstunden stod 

solen lavt, og det gav perfekt forhold for de millioner af myg der lige var udklækket. Det gav 

straks et hav af myggestik, som vi dog forsøgte at begrænse med spray. 

På slaget 7 startede dagens konkurrence, da vi jo ikke kan tage på forenings tur uden at holde 

konkurrence. 

Allerede 4 minutter inde i konkurrencen fik Ruben Andersen en fisk på land, hvilket lovede 

godt for resten af dagen. 

Der blev fisket, hygget og prøvet forskelligt grej af, men på dagen var fiskeriet noget svært. 

Det skyldes blandt andet at solen op ad dagen valgte at skinne skyfrit og med en temperatur 

på godt over 25 grader. Bestemt ikke optimale temperaturer for put fiskeri. 

    

Et par af deltagerne var dog heldige at få en fisk på land, ligesom jeg selv fik en fin ørred på 

et bundmede ca. 1,5 meter over bunden. 

På slaget 12 var der indvejning, hvilket blev afbrudt da jeg igen fik et hug på min bundmede. 
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Indvejningen viste at der blandt de 11 deltagere var fanget 4 fisk, og at jeg med min ørred på 

1,79 kg var dagens vinder, efterfulgt af Anker med en ørred på 1,73 kg, og Ruben med en 

ørred på 1,63 kg. Bestemt ikke nogle store fisk. 

 

Efter af have vejet ind valgte nogle at tage hjem pga. varmen, mens nogle andre valgte at 

blive. For Ruben skulle det vise sig at være en god beslutning af blive. Efter at have vejet ind 

gik han tilbage til sin stang som straks gav et ryk, og han fik en ørred på 2,5 kg på land. Lidt 

ærgerligt at lande en “vinder” fisk 5 minutter efter indvejning. 

I løbet af den næsten time mærkede jeg ingenting, men Ruben fik yderligere 4 fisk på at 

drive med et flåd med 3,5 meter forfang nede i vandet. Efter en vel overstået dag kunne 

Ruben og jeg se tilbage på nogle velafholdte arrangementer. Så med masser af sol i ansigtet, 

og godt med myggestik, så pakkede jeg samme omkring klokken 14 og drog hjem og fejrede 

min kones fødselsdag. 
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Bankoaftener 

 

 

BANKO 
Så er vi igen klar med banko i foreningshuset 

Så hank op i konen, manden, kæresten, naboen eller andre som kunne være 

interesseret i at vinde de fantastiske præmier. 

 

Første aften er 

Tirsdag d. 25. Oktober 2016 kl. 19 

Anden aften er 

Tirsdag d. 22. November 2016 kl. 19 

 

Vel mødt 
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Janus – Hvad sker der 

Af Allan Vitting  
allan@vitting.dk 

 

I skrivende stund er Janus endnu ikke blevet klar efter at have været sunket i havnen sidste 

år. Der er ingen tvivl om at det er møgirriterende, men foreningen fattes penge, og derfor har 

vi ikke blot kunne hyre nogen til at fikse den for os. 

De fleste kender historien, men blot for at alle er med så får i den lige her. 

I juli 2015 oplever vi under sejlads en voldsom støj, ligesom motorens bliver varm. Dette 

viser sig at være impelleren, der er gået i stykker. En nem reparation som under normale 

omstændigheder ikke volder problemer. I første omgang skiftes impelleren uden problemer, 

men det viser sig dog at gevindet i den plade der skal holde den på plads er gået i stykker. 

Vores medlem som har skiftet impelleren vælger derfor ugen efter at skille det ad igen, og 

tage pladen med hjem for at skære et nyt gevind. Desværre for os alle sammen, er han dog 

ikke opmærksom på at få lukket for hanen til kølevandet. Det resulterer som bekendt i at 

Janus synker i havnen, og undertegnede, og daværende formand Kent Alexander bliver 

ringet op af et meget tynget medlem, som står med en enorm skyldfølelse.  

Bestyrelsen er enig i at det er et hændeligt uheld, og Kent forsøger at få dækket udgiften via 

vores forsikring. Det lykkedes dog ikke, hvorfor bestyrelsen på et ekstraordinært 

bestyrelsesmøde besluttede af tage imod et tilbud fra Elo om at stå i spidsen for en total 

reparation og klargøring. 

Arbejdet skrider frem, men har desværre været ramt af lange leveringstider på reservedele, 

ligesom Elo jo også har andet at se til.  

Lige nu er Janus på land, og snart malet færdigt. Håbet at få den klar til småbådsturen i 

august, nu hvor alle dele er i hus. 

Det gode er, når den er klar, så er den som ny! 

I al kritikken af Janus, er det vigtig at huske på at dette kunne ske på alle både.  

Her er lidt billeder fra dagen hvor Janus sank. 
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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 2016, 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 

 

 

August 
 

Søndag den 7. Småbådstur  

- Mødested: Foreningshuset Strandlyst, Sletten Havn kl. 7.00 

 

Lørdag den 20. SKOVTUR – Se mere i denne udgave af Vandposten 

 

September 
 

Søndag den 4. Småbådstur  

- Mødested: Foreningshuset Strandlyst, Sletten Havn kl. 7.00 

Oktober 
 

Søndag den 23. Havtur  

- Mødested: Statshavnen i Helsingør kl. 6.45 

Tirsdag den 25. Banko 

- Mødested: Foreningshuset Strandlyst, Sletten Havn kl. 19.00 

November 
 

Søndag den 20. Havtur  

- Mødested: Statshavnen i Helsingør kl. 6.45 

Tirsdag den 22. Banko 

- Mødested: Foreningshuset Strandlyst, Sletten Havn kl. 19.00 

December 
 
Søndag den 18. Havtur  

- Mødested: Statshavnen i Helsingør kl. 6.45 

 

Havture 2017 

22. januar 2017 – 19. februar 2017 – 26. marts 2017 

 

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 2016. deadline for stof er 1. november 2016. 


