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Formanden & Redaktøren har ordet 

Af Allan Vitting  
allan@vitting.dk 
 

Kære medlemmer. 

 

Så er sommer nummeret af Vandposten på gaden med masser af tur referater, samt 

andet godt og skidt fra foreningens virke. 

 

Foråret har budt på masser af aktivitet i foreningen, med afslutningen på vores 

havture, og med starten på vores småbådsture. Vi har også som planlagt fået afholdt 

put and take konkurrence, Hornfiskeaften, og en hyggelig Grillaften i fantastisk vejr 

ved Strandlyst. 

 

Som formand har jeg deltaget i en række møder om fremtidens Strandlyst, og ikke 

mindst fremtidens Sletten Havn. Det er super spændene, men også et stort projekt 

hvor der er rigtig mange meninger.  

 

Janus er endnu ikke sejlklar selvom den ligger fint i vandet, der opstod desværre 

problemer under test sejladsen, som blev udført samtidig med Småbådsturen d. 2 juli. 

Jeg tør ikke sige noget om hvornår den er klar men hold øje med hjemmesiden og 

Facebook. 

 

 

          

Knæk og bræk – og GOD SOMMER 

  

Allan 

 

 
 

Erik med dagens ”største” fangst fra Småbådturen 2. juli  
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Put and Take konkurrencen 2017 

Af Allan Vitting  
allan@vitting.dk 

 

 

Søndag d. 23. april havde Ruben og jeg så arrangeret put and take konkurrence i 

Store Rosenbusk put and take.  

På dagen var vi 6 deltagere som dog måtte konstatere at fiskeriet var mere end 

ualmindeligt svært, og at der generelt ikke blev fanget meget omkring søen. Dette til 

trods for at der vanen tro var blevet udsat fisk fredag aften.  

Vejret viste sig fra sin pæne side, 

dog med en blæst som stadig 

ruskede i træerne, det betød dog 

ikke så meget da søen ligger lavt. 

Der blev fisket godt igennem 

med alt grejet fra boksen, men 

lige lidt hjalp det. Ruben fik et 

enkelt hug men mistede desværre 

fisken, hvilket var det eneste vi 

samlet kunne præstere af flex på klingen.. Næsten.. 

For med godt 30 minutter tilbage af konkurrencen var Henrik gået på jagt, hvilket 

betød at han prøvede et nyt sted i søen. Det var hans held, for på blot 10 minutter 

landede han 2 fine ørreder med den største på 2,57 kg.  

Vi andre søgte straks mod spottet, men lige lidt hjalp det.  

Det betød dog at vi kunne kåre Henrik som dagens vinder, og med nyt grej til boksen 

i præmie. 

  

  

mailto:allan@vitting.dk
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Referat fra bestyrelsesmøde 08.03.2017. 
 
Af Jørgen Schønnemann 
 js20711001@hotmail.com 

 

 

Tilstede: Per, Jørgen S, Allan, Sv.Erik, Elo, Jørgen Ø. 

Fraværende: Ole, ElseMarie,  

 

 

1. Formanden byder velkommen til et nyt forenings år.  

 

2. Bestyrelsen konstituerer sig og Elo genvælges som næstformand. 

 

3. Formanden meddeler at vi har 49.444 kr. i kassen. 

 

4. Per meddeler at vi er 57 medlemmer og at der er flere på vej. 

 

5. Jørgen S arrangerer 6 havture for 2017/2018.      5.1 Allan fortæller om 

sæsonpremiere på put and take i st.rosenbusk og om ideer om laksefiskeri i 

Sneum Å ved Esbjerg. 

 

6. Småbådsture er datosat og Sv.Erik har booket lokaler i foreningshuset 3 

søndage og Allan booker lokaler de sidste 2 datoer. Sv.Erik står for morgen 

mad. 

 

7. Arbejdsweekend på Janus aftales på næste møde torsdag den 6.4. Janus skal 

være klar i god tid inden 1. småbådstur den 21.maj. Jørgen Ø foreslår at vi 

søger Havnens Venner om økonomisk hjælp til reparation af Janus. Elo giver 

rep.tal til Allan, som retter henvendelse til Havnens Venner. 

 

8. Kommunen fastholder at ’vort’ kælderlokale er lukket de næste 2 år. Sv.Erik 

har booket lokalet på 1.sal, som vi har indtil kælderen er klar.  

 

9. Næste generalforsamling afholdes søn. 25.2.2018. GF annonceres i 

Vandposten Nov., om sædvanligt. En GF-reminder, vedlagt en kontingent-

reminder udsendes primo feb2018. Jørgen Ø foreslår at vi før/efter 

generalforsamlingen spiser en frokost. Detailler aftales på næste best.møde 

tor.6.4. 
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10. Blandt ideer fra GF vil Allan arrangere en hornfiskedag på Kronborg, herom 

mere i næste vandpost. Allan har også distribueret info om vort laug o ca. 60 

har reageret. Elo søger info om en tur til det Gule Rev og checker hos Peter 

Øllgaard, Elida Fishing om tid og pris for en fladfisketur med ca.15 deltagere 

fra vort laug. 

 

11. Næste bestyrelsesmøde er tor.den 6.4. 

 

Småbådsture 2017 

 

 

Småbådsture 2017 

Søndag d. 6. august 

Søndag d. 3. september 

På dagen vil der 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. 

Deltagerpris kr. 100,00 som betales på dagen 

Tilmelding til:  

Elo Nielsen, Tlf. 4037 0036, elo.nielsen@live.dk 

Svend Erik Wittenkamp, Tlf. 2081 8055, wittenkamp@gmail.com   
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Hornfiskeaften 

Af Allan Vitting  
allan@vitting.dk 
 

10. maj 2017 afholdt foreningen Hornfiskeaften på Kronborg Pynten, hvor nye og 

gamle medlemmer alle fik noget på krogen. 

Med en vejrudsigt der sagde regn og blæst, synes udsigten til en kold og våd tur   som 

en realitet. Men som så mange gange før tog de fejl, og heldigvis for os. For med 

udsigten til regn var der god plads på pynten til de 11 deltagere vi var, og da regnen 

helt udeblev endte det faktisk med at blive en ganske fornøjelig affære. 

Med en stærk nordgående strøm som er nummer et ved fiskeri efter hornfisk på 

pynten, så var så godt som alle forhold optimale. 

Gennem de to timer som vi havde afsat blev der fisket godt igennem, men der var 

dog også tid til lidt hyggesnak blandt de fremmødte, ligesom der livligt blev 

udvekslet teknikker.  

Dagens topfanger blev Ruben Andersen, men ingen kunne vist se sig snydt, hvilket 

dagens fangster på samlet mere end 20 kilo vidnede om.  
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Herlig (for)sommerdag på Øresund, søndag 21.maj 
Af Jørgen Schønnemann 
 js20711001@hotmail.com 

 

Efter Svend Eriks herlige morgenbord tilriggede vi både og fiskegrej og kl. 8.00 strøg 

alle tre både: Allans ’Lillefod’, Eriks ’Bella 702’ og Svend-Eriks ’Petrine’ ud ad 

havnehullet. 

Solen strålede, men det var køligt og svag vind under Sjællands kyst. Op ad 

formiddagen blæste det op og vi søgte læ mod øst. 

Det var højsæson for hornfisk, men alle tre både med i alt 12 fiskere kunne kun 

bringe 10-12 af de lange blanke fightere i land. 

Ved indvejningen, hvor det kun var torsk, blev dagens resultat: 

Allan 2.9kg 

Poul  1.7kg 

Kim  1.3kg 

 

 

En herlig dag – dog med et noget skuffende 

fiskeri. 
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Skovtur 2017 

 

 

 

 

 

Skovtur 2017 
Skovturen går til Dyrehavs Bakken, lørdag den 19. august 2017. 

Jægersborg Dyrehave, - skoven nord for København. 

Ved alle 9 indgange findes de karakteristiske røde porte.  

Den mest benyttede er Klampenborg port, lige ved Klampenborg Station.  

Dyrehaven er udpeget som naturskov og 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. 13.30   Vi mødes alle i etablissementet Bakkens Perle til en herlig buffet. 

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 lørdag den 12. august. 

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

Venlig hilsen og på gensyn lørdag den 19. August. 

Jørgen Schønnemann     tlf.   2071 1001 
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Grillaften ved Strandlyst 

Af Allan Vitting  
allan@vitting.dk 

 

 

Som annonceret i Vandposten afholdt foreningen d. 2. juni 2017 Grillaften ved 

Strandlyst. Vejret viste sig fra sin gode side, og tillod de 14 fremmødte at sidde ude 

hele aftenen. 

Efter at have dækket bord, og budt velkommen blev der tændt op i grillen. Mens vi 

ventede på kullet, kunne formanden fremvise foreningens nye flag som fremover skal 

gøre foreningen synlig ved arrangementer på havnen. 

Da grillene var klar blev de fyldt med de lækre sager som deltagerne selv havde 

medbragt, og der blev hygget og fortalt historier fra de varme lande. 

Efter en hyggelig aften hvor alle fik hvad de kunne spise og drikke, kunne vi igen 

pakke sammen, og konstatere at en gentagelse næste år godt kunne ske. 
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Referat fra bestyrelsesmøde 06.04.2017. 
 
Af Jørgen Schønnemann 
 js20711001@hotmail.com 

 

 

Tilstede: Per, Jørgen S, Allan, Sv.Erik, Elo, Jørgen Ø. 

Fraværende: Ole, ElseMarie,  

 

 

1. Formanden byder velkommen og refererer om sit, i øvrigt gode, initiativ med 

at kontakte lokalpressen med artikler om vore aktiviteter. Dette har resulteret i 

gode reaktioner fra markedet, bl.a. med flere opslag på vor hjemmeside. 

2. Allan refererer at vi har 50.194 kr. i kassen. 

3. Iflg. Per er vi nu 59 medlemmer, hvoraf 9 er nye. 

4. Jørgen S aftaler med Elida Shipping 2 x 3 havture i 2017 og 2018 samt en 

fladfisketur til september 2017. Forsøger samme betingelser som sidst.  

5. Intet nyt om småbådsturene. 

6. Elo afleverer bilag for udlæg til reservedele til Janus for knapt 19.000 kr. Allan 

vil kontakte Preben Goth for økonomisk support fra Havnens venner og Jørgen 

Ø undersøger mulighederne for tilskud fra den kommunale ”Fritidspuljen”. 

7. Allan fortæller om den store organisation, der er i gang med at planlægge 

Havnens fremtid, herunder foreningshuset ”Strandlyst”, hvis køkken renoveres 

kraftigt. Køkkenskabene skal tømmes hvilket Sv. Erik sørger for snarest. 

Bådklubbens bade pavilion opsættes i løbet af et par måneder. Allan beretter 

om de mange vanskeligheder i organisationen p.gr.a modsat rettede interesser. 

8. Arbejdsweekend på Janus indebærer teknisk opdatering ved Elo og maling ved 

Jørgen Ø og Allan fredag den 21. april. Søsætning er planlagt til ca. 14. maj og 

Jørgen Ø foreslår en festlighed ved denne lejlighed og vil kontakte Bo Hilsted 

for presseomtale. 

9. Jørgen S arrangerer skovtur og koordinerer med andre arrangementer i Sletten. 

10. Næste bestyrelsesmøde er onsdag 31. Maj 
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NYT NYT NYT NYT NYT NYT NYT NYT NYT NYT NYT NYT NYT NYT NYT NYT 

 

 

SÅ ER VI KLAR MED EN FLADFISKETUR. 

SØNDAG DEN 17. SEPTEMBER 07.00-12.00 

MED DET GODE SKIB ARRESØ 

PRIS 230 KR. 

BRUG KUNSTAGN ELLER BESTIL DE GODE BØRSTEORM HOS 

 JØRGEN SCHØNNEMANN TELEFON 20711001 

 

 

 

 

 

TILMELDING PÅ TELEFON 2071 1001 SENEST 10.SEPTEMBER. 

JØRGEN SCHØNNEMANN 
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Forårets fisketure 
 
Af Ruben Andersen 

 

Foråret har budt på en del fisketure, jeg gider ikke skrive om dem alle, men nogen er 

gået godt, andre helt af h til! Første højdepunkt i foråret var åbningen af store 

rosenbusk. Dagen plejer at give godt, da fiskene har haft ro i ca 3 måneder, afhængig 

af frosten. I år viste det sig dog, at være lidt mere småt med fangsterne for nogen og 

for andre gik det ret godt.  Jeg var en af dem der var heldig at få en af de ”gode” 

pladser. Jeg havde 5-6 fisk på land, inden for 20-30 min og et par kontakter 

derudover. Endte med at gå hjem med 10 stk. primært i den lille ende, så måtte nøjes 

med en plads lige udenfor præmie rækken. 

Et par uger senere, holdte Simons hans åbningsdag. Han har egentlig åben hele året 

men holder kun lige søen i gang med meget få udsætninger. Til åbningsdagen i år 

satte han lige omkring 2 tons fisk ud og der blev da også taget godt fra til åbningen. 

Allan og jeg valgte at tage til søen dagen efter åbningsdagen. Dette plejer også give 

ganske fornuftigt med fisk, der skulle dog gå noget tid før vi fik knækket koden 

sådan for alvor, men derefter gik det rimelig fornuftigt. jeg sluttede dagen og tog 

hjem med 9 flotte ørred, hvor den største var på lidt over 6 kg.  

 

 

Foråret bød også på min første lakse tur, hvilket jeg havde set frem til i laaang tid 

efterhånden. Allan havde fået kontakt til en flink gut i det jyske, som rigtig gerne 

ville give ham og et par stykker en guidet tur i de jyske åer og var så flink at invitere 

mig med. Turen endte med at blive fra fredag til søndag og vi var dårlig ankommet til 

huset, før vi var omklædte og klar til at fiske. Vi havde ikke fisket meget mere end en 

times tid før Allan havde kontakt til den første laks der desværre ikke tog ormen helt, 

og vi måtte bare nøjes med at se bugen af fisken. Fredag bød ikke på flere fisk.  

  



 14 Vandposten Juli 2017 

Lørdag morgen var det tidlig op, og af sted igen, til et andet sted ved Sneum å. Heller 

ikke her skulle vi fiske længere end en times tid, før Allan fik et godt solidt hug, og 

proppen forsvandt på fulde fart.  Denne gang fik han lov at fighte laksen i 5-7 min.  

Laksen sprang op af vandet et par gange, bare for at den til sidst kunne sætte sig bag 

en pæl, og ryge af. …ØVVVV… stemningen var lidt nede men det skulle ikke vare 

længe. For mens Allan havde fightet sin laks, havde jeg i mellem tiden sat frisk orm 

på og var gået tilbage til stedet hvor laksen havde hugget. Proppen nåde dårligt at 

ramme vandet, før der var små nyk i den. Min første tanke var åhhh små fisk, men 

efter 6-7 nyk, tog proppen et ordentligt dyk og susede af sted. Denne gang var der 

meget fokus på pælen hvor sidste laks var gået tabt og ikke mindst nogen træer 

længere oppe af åen. Efter 10-15 min fight, en MEGET stram bremse og en guide der 

røg i vandet, lykkes det mig (os) at lande en laks på 7,2 kg og 85 cm lang. Alt i alt en 

ualmindelig god weekend, med kontakt til 3 laks. hvilket var langt over forventning, 

fordi vi netop havde snakket med en anden fisker ved åen, der sagde han var der ca 

100 timer før der var fisk på land og vi havde omtrent nået at fiske 6 timer efter 

ankomst.  
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300 nye medlemmer 

Af Allan Vitting  
allan@vitting.dk 

 

Den dejlige overskrift dækker over et noget mere dystert indlæg.  

For ikke så længe siden måtte jeg igen lægge øre til at Janus var skyld i en massiv 

medlemsflugt, og hvordan foreningen i sin storhedstid havde haft over 300 

medlemmer.  

Jeg er gennem min tid som medlem flere gange blevet gjort opmærksom på 

problemerne med Janus, og om hvor forkert købet af den har været. Jeg har da også 

selv været med i en arbejdsgruppe som undersøgte om vi skulle udskifte Janus med 

en anden båd, hvilket der på daværende tidspunkt var et overvældende flertal blandt 

medlemmerne for ikke at gøre.  

Jeg finder det ærgerligt at foreningens ry skal smudses til pga. valget af båd, en 

beslutning som et flertal har vedtaget på daværende tidspunkt. 

Det ærger mig specielt når kritikken kommer fra andre brugere af Sletten Havn, som 

burde bakke foreningen op og være med til at sikre et aktivt foreningsliv på havnen.  

Jeg er helt sikker på at hvis en sådan beslutning skulle tages i dag, så ville der nok 

ikke kunne opnås total enighed.  

Jeg synes at de tidligere medlemmer der pga. valget båd har meldt sig ud, har 

misforstået foreningens formål.  

Sletten Fritidsfiskerlaug, er et laug af fiskeinteresserede, der har til formål gennem 

socialt samvær og arrangementer, at styrke kammeratskabet på Sletten Havn samt at 

varetage fritidsfiskernes interesser.  

Det er ikke båden der tegner foreningen, men medlemmerne og de aktiviteter vi har. 

Mange fiske foreninger har slet ikke en båd, men har stadig en aktiv forening. 

Hvis formålet med ens medlemskab udelukkende er at få adgang til en billig båd, så 

er det måske ikke denne forening man skal være medlem af.  

Og dog... Jeg vil gerne love at hvis de "tabte" 300 medlemmer alle melder sig ind 

igen, så køber vi sgu en ny båd, altså den der er flest der stemmer for... 

  

mailto:allan@vitting.dk
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Når nu dette er skrevet, så håber jeg at I der nu læser det, vil se på det positive i vores 

forening. Vi er absolut den mest aktive fiskeforening i miles omkreds, med mere end 

10 årlige fisketure, og flere sociale arrangementer. Vi stiller hver gang med et stort 

antal deltagere, som kan få selv store foreninger til at være misundelige.  

Ser vi bort fra vores skrantende økonomi pga. bruger fejl på Janus, så er vi på alle 

måder en forening som kan tåle sammenligning med andre.  

Lad os nu glemme fortidens ævl, og se fremad, og lad os både som tidligere, 

nuværende og kommende medlemmer, og ikke mindst alle dem omkring os, sprede 

det glædelige budskab at Sletten har en super aktiv fiskeforening som byder alle 

velkommen.  
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Banko 

 

Banko 
Den altid hårdt arbejdende bestyrelse har besluttet igen at afholde 

to bankoaftener i efteråret. 

Det bliver d. 26 oktober & d. 23 november 

Begge dage fra kl. 19-22 og begge dage foregår det på vores 

klubadresse i foreningshuset ”Strandlyst”. 

Sæt allerede nu kryds i kalenderen! 

Hvis I kan skaffe præmier til lotteriet, så gør det, og giv besked til 

enten Else-Marie, Elo eller undertegnede. 

Hilsen 

Svend Erik 
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Sommer buler - Småbådstur 11. juni 2017 

Af Allan Vitting  
allan@vitting.dk 
 

Så kom der vist flex på klingen. 

Ved junis småbådskonkurrence i foreningen, var Ruben, Henrik og jeg klar på 

Lillefod. 

Først skulle vi dog lige have overstået den fælles morgenmad, som er en dejlig del af 

disse konkurrencer. 

Det gav også lejlighed til at tale med de andre skippere, og aftale betingelserne for 

dagens fiskeri. 

Normalt er der ikke så meget at tale om, men efter at have studeret sejler vejret, og 

velvidende om de andre bådes sejlegenskaber, så aftalte vi at holde telefonerne åbne 

såfremt vind og bølger blev for meget. 

Vanen tro var planen klar, og med den vind som skulle komme op ad formiddagen, så 

var der ingen tvivl: Ud på 15 meter og find bulerne! 

Det skulle vise sig at være nemt, og efter blot 30 min på havet var der fisk. 

Vi startede ud med at drive lige under 1 knob, hvilket gjorde det rimelig nemt at 

ramme bulerne igen og igen, men da hastigheden nåede næsten 2 knob, så blev det 

lidt af en udfordring. 

Reelt var vi oppe på trolling hastighed med 200g pirke 🙂 

På det tidspunkt havde vi haft rigeligt med fisk oppe, og med kvoterne i tankerne 

måtte vi hele tiden overveje situation. 

Efter godt 2 timer på havet kom opkaldet om aflysning af turen hvilket vi selvfølgelig 

var til øv over, på den anden side så havde vi alle fisk i kurven, og vi besluttede at 

tage et sidste hug. 

Med waypoints på plotteren var det nemt at finde fiskene igen, selv om de dog 

rykkede sig lidt. Vi sejlede lige over bulen og dumpede så ned! Og så: BANG så var 

der fisk! Først til Ruben og så til mig, men selv om bulen bare forsatte så fik Henrik 

ingenting på sidste drev. 

Vi to andre kæmpede løs, og da jeg selv fiskede jeg med en blød kastestang som til 

tider næsten rørte sig selv, var der virkelig kamp. 

mailto:allan@vitting.dk
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Ruben fik først sin fisk op, en super flot torsk i en ordentlig størrelse, og det skulle 

ikke vare længe før jeg kunne præsentere en lige så flot torsk. Virkelig flotte fisk som 

fik os til at tænke på podie placeringer i dagens konkurrence. 

Tiden var derefter moden til rensning af fisk, da der ved konkurrencen nemlig 

indvejes i renset tilstand. 

Vi kunne gøre op at Henrik havde fire fisk, mens Ruben og jeg havde fem. Det siger 

dog intet om det antal af fisk vi havde oppe og vende 🙂 

Efter en lille sejltur var vi igen inde i havnen, og klar til dagens indvejning. De andre 

kunne stolt fremvise våde sko, fordi deres både havde rullet godt i vandet, Lillefod 

var ligeglad så vi havde ingen problemer. 

Ved indvejningen var der ingen tvivl, de andre 10 deltagere fremviste samlet kun 

enkelte torsk med den største på 1,80 kg, hvilket ikke kunne hamle op med hvad vi 

havde ombord. 

 

Dagens resultat blev: 

Nr. 3 – Torsk 2.10 kg – Henrik 

Nr. 2 – Torsk 3.14 kg – Ruben 

Nr. 1 – Torsk 3.45 kg – Allan 

Dermed kunne vi stolt stryge alle tre præmier til dagens konkurrence, og for anden 

gang i træk kunne jeg kalde mig selv for vinderen.  
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Referat fra bestyrelsesmøde 31.05.2017. 
 
Af Jørgen Schønnemann 
 js20711001@hotmail.com 

 

 

Tilstede: Per, Jørgen S, Allan, Sv.Erik, Elo, Ole. Fraværende: Jørgen Ø, ElseMarie,  

1. Formanden byder velkommen og refererer at han følger 

renoveringen/renovationen af Strandlyst. Næste møde i udvalget er i juni. 

Allan står for grillaften i haven til Strandlyst med ca. 12-15 deltagere. 

2. Ole refererer at vi har 50.265 kr. i kassen. Ole fortæller at vor bank beder om 

at bestyrelsens medlemmer underskriver et brev fra vor bank, i anledning af 

regeringens undersøgelse af hvidvaskning af penge. 

3. Iflg. Per er vi nu 65 medlemmer. 

4. Jørgen S har aftalt med Elida Shipping 2 x 3 havture i 2017 og 2018 samt en 

fladfisketur til september 2017. Samme betingelser er opnået som sidst.  

5. Første småbådstur er afviklet med 11 deltagere. Fangsten var middel. 

6. Elo fortæller at Janus kun mangler maling og at instrumentbord og el er 

installeret. Båden søges færdiggjort den kommende week-end. Den 

nyrenoverede Janus skal kun sejles af medlemmer med genvurderet og 

godkendt ’kørekort’ til Janus. Elo har tilbudt 2 sponsorer til Janus, at de kan 

benytte denne. 

7. Skovturen er i faste rammer ved Jørgen S 

8. Vandpostens redaktør mangler indlæg. Jørgen S har sendt indlæg om 1. 

småbådstur og Elo vil sende indlæg om sin tur på det ’Gule Rev’. 

9. Intet input om fiskelaugets fremtid. 

10. Eventuelt.      Snak om bådeklubbens succes efter ombygningen af Kabyssen.     

Elo kontakter Else-Marie om bankospil og Sv.E kontakter kommunen om 

ledige datoer i Strandlyst. Allan fortæller at vi har fået en ny side på Facebook. 

Elo annoncerer en ny tur til det ’Gule Rev’ 29+30 april 2018. Turen 

annonceres i Vandposten senere i år. 

 

Næste bestyrelsesmøde er mandag den 7. august.        

  



 21 Vandposten Juli 2017 

Havture 2017/18: 

HAVTURE FRA HELSINGØR  

 SÆT KRYDS I KALENDEREN 

6 x SØNDAGE 

2017:     8. Okt.  +  19. Nov. +  17. Dec. 

2018:  21. Jan.  +  25. Feb.  +  18. 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
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En noget særpræget Småbådstur 
Af Jørgen Schønnemann 
 js20711001@hotmail.com 

 

Søndag den 2. juli blev en usædvanlig dag på Sundet for mandskab og passagerer på 

”PETRINE” og ”JANUS”. 

Efter Svend-Eriks dejlige morgenbord, sejlede vi nordpå under Sjællands 

beskyttende kyst indtil Trykkerdammen syd for Helsingør og under vejs fiskede vi på 

forskellige positioner. 

Vind og strøm drev os mod nord i faretruende nærhed af HH-færgerne og vi 

startede returfarten mod Sletten. En orangefarvet gummibåd nærmede sig og 

sejlede op på siden af os. Det var politiet, som ville sikre sig, at skibsføreren var 

ædru og at vi havde det rette antal redningsveste om bord. Vi klarede begge check 

uden problemer. 

Vi fortsatte mod syd i kraftig modstrøm, men UPS -  pludselig hylede og blinkede 

alarmen på ”JANUS”. Det var advarsel om for høj motor temperatur!                         

Via smartphones konfererede vi med eksperter på området og konklusionen blev, at 

vi slukkede for motoren på ”JANUS” og kom på slæb bag Svend-Eriks ”PETRINE” og 

efter halvanden time nåede vi havneindløbet i Sletten.                                                

Derefter humpede ”JANUS” for egen kraft til sin kajplads ved slæbestedet. 

Det blev generelt til småfisk, dog halede 

René 3 stk. 1-2 kilo’s torsk op i samme hug 

og Anker hentede 7-8 små og halvstore 

makrel. Dagens vinder blev René og anden 

og tredje plads besatte hhv. Anker og 

Ruben.  

En noget særpræget småbådstur. 
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Banner og badgets 

Af Allan Vitting  
allan@vitting.dk 

 

 

Sletten Fritidsfiskerlaug har indtil nu været meget usynlig på havnen, en ting som 

flere gennem årene også har påpeget. Men nu har vi taget kampen op og fået lavet 

2 flag i en lille højde af 3,5 meter hver. 

Idéen er at flagene skal posere i haven foran Strandlyst ved enhver lejlighed for 

foreningens aktiviteter. 

Allerede nu har de været til stor opmærksomhed ved vores Grillaften, Småbådstur, 

og ikke mindst ved Sankt Hans, hvor de stod side om side. Ved Sankt Hans havde vi 

også lagt vores brochure ved øl boderne, ligesom vi også gik med vores nye flotte 

badgets på brystet. Alt i alt fik vi god opmærksomhed, og der var lutter gode 

bemærkninger. 

Vores flag er sponseret af Dalgaard Grafisk i Slangerup, www.dalgaard-grafisk.dk 

Tusind tak til Nils for gaven 😊 

Vores badgets kan erhverves for kr. 20,- så længes lager haves. 

 

 

 

 

mailto:allan@vitting.dk
http://www.dalgaard-grafisk.dk/
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Billede konkurrence 

 

Send dit billede til allan@vitting.dk og deltag i konkurrencen om en grej præmie. 

Vi trækker lod og bringer de bedste billeder i næste udgave af Vandposten. 

Her er lidt inspiration… 

 

 

  

  

mailto:allan@vitting.dk
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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. 2987 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: Susanne Simonsen / 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 

 

 

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:allan@vitting.dk
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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 2017, 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 

 

  

mailto:allan@vitting.dk
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Datoer for Aktiviteter 

 

 

August 
 

Søndag den 6. Småbådstur 

- Mødested: Foreningshuset Strandlyst på Sletten Havn kl. 7.00 

Lørdag den 19. Skovtur 

- Se invitation i Vandposten Juli 2017 

September 
 

Søndag den 3. Småbådstur 

- Mødested: Foreningshuset Strandlyst på Sletten Havn kl. 7.00 

Søndag den 17. Fladfisketur  

- Mødested: Statshavnen i Helsingør kl. 6.45 

Oktober 
Søndag den 8. Havtur  

- Mødested: Statshavnen i Helsingør kl. 6.45 
Torsdag den 26. Banko 

- Mødested: Foreningshuset Strandlyst på Sletten Havn kl. 19.00 
November 
 

Søndag den 19. Havtur  

- Mødested: Statshavnen i Helsingør kl. 6.45 
Torsdag den 23. Banko 

- Mødested: Foreningshuset Strandlyst på Sletten Havn kl. 19.00 
December 
 

Søndag den 17. Havtur  

- Mødested: Statshavnen i Helsingør kl. 6.45 
 

 

 

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. november 2017. deadline for stof er 1. oktober 2017. 


