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

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

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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Formanden & Redaktøren har ordet 

Af Allan Vitting  
allan@vitting.dk 
 

Kære medlemmer. 

 

Så kom efteråret eller rettere nu passer årstiden med kalenderen. 

 

Sommer blev der vist ikke meget af, hvilket også kom til at påvirke vores 

småbådsture en smule. 

Alle ture blev dog gennemført, dog nogle kun på halv tid. 

 

Nu kan vi så se frem mod vinterens fiskeri, og håbe at fiskene gider at lege med. 

Årets første havtur er allerede overstået, men der er heldigvis flere endnu. 

 

De næste måneder byder på gode arrangementer i foreningen, om ikke så længe 

byder vi igen på Banko, som bliver skarpt efterfulgt af vores Julefrokost med både 

lunt og koldt for bare 100,-. 

 

Til februar er det igen tid til generalforsamling, og også den bliver lidt anderledes i 

år. Den bliver nemlig afholdt på en søndag i håb om at flere kan deltage. Den vil i 

øvrigt blive efterfulgt af en god bid brød. 

 

Sidst men ikke mindst har vi lavet et mindre scoop og har fået en af DKs bedste 

fladfiskefiskere til at komme og holde foredrag, og lave forfang sammen med os. Det 

sker i slutningen af februar, og skal nok blive super spændende. 

 

Jeg håber vi ses til et eller alle vores spændene arrangementer og fisketure. 

          

Knæk og bræk – og GOD JUL 

  

Allan 

 

  



 4 Vandposten November 2017 

Referat fra bestyrelsesmøde 07.08.2017 
 
Af Jørgen Schønnemann 
 js20711001@hotmail.com 

 

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

1. Formanden byder velkommen og refererer om detailler ved renoveringen 

af Strandlyst. Allan fortæller om sin deltagelse ved Sct.Hans 

arrangementet på havnen med mange gode kontakter og p.r. for 

fiskelauget. En grillaften i haven med 13 deltagere i god sommerhygge. 

Allan har fået to reklameflag sponsoreret. 

2. Ole beretter at vi pt. har 34.000 kr. i beholdning. 

3. Per fortæller at vi nu har 67 medlemmer. 

4. Jørgen S forsøger at ændre havturdato Søn 25.2 til en anden søndag med 

Elida Shipping. Dette efter at Allan har sikret sig lokale til vor 

generalforsamling 25.2 og har meddelt dette til Jørgen S. 

5. Ved småbådsturen den 6.august blev der fanget få fisk. To både fangede 

intet og da det blæste for meget afsluttede konkurrencen allerede kl. 10. 

Fra den 3. båd var resultatet at Allan fik 1. præmie med en torsk på 3,3 

kg. Poul reddede en andenplads med en torsk på 2.8 kg og Henrik fik 3. 

præmien med torsk på 1,6 kg. 

6. Skovturen lør. 19. aug.er i faste rammer ved Jørgen S. Han venter 

imidlertid på tilmeldinger. 

7. Sv.Erik fortæller at lokaler i foreningshuset er bestilt til banko og han vil 

bede Kent om at skaffe gode billige præmier hos Superbrugsen i 

Fredensborg og hos Irma i Humlebækcenter. JørgenØ står for opråbning 

og JørgenS står for salg af drikkevare. 

8. Foreningens fremtid følger det traditionelle mønster med det samme høje 

aktivitetsniveau. 

9. Næste møde mandag den 9. oktober. 

 

Referent Jørgen Schønnemann 20711001 
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Banko 

 

Banko 
Når I læser dette har vi afholdt en bankoaften d. 26 0ktober i 

foreningshuset ”Strandlyst”. 

 Hvordan det gik, kan jeg ikke oplyse på nuværende tidspunkt, idet 

medlemsbladet først udkommer 1. november, og derfor er i trykken når 

dette skrives. 

 Men, da vi afholder en bankoaften igen i november, kan I jo deltage og, 

ud over hyggen, kan I være heldige at gå hjem med en steg, and eller 

måske en af de sponsorerede præmier fra lotteriet. 

 Så, kom til banko torsdag d. 23 november kl. 19.00 i 

foreningshuset. 

 P.S.                                                                                                                           

Vi tager kun imod kontanter og vær optimistisk og medbring noget til at 

bære alle præmierne hjem i. 

Hilsen Svend Erik 
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Indkaldelse til Generalforsamling   

 

 

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 søndag d. 25.02. 2017 Kl. 11.00 

i Foreningshuset Strandlyst – Sletten Havn 

Dagsorden:  

Formanden byder velkommen 

Valg af dirigent 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 med smørrebrød til 30,- kr pr. kuvert inkl. 1 øl ! 

Forudgående tilmelding og betaling til Allan. 

 

Vel mødt  

Bestyrelsen  
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Småbådsturene i august og september 

Af Allan Vitting  
allan@vitting.dk 
 

At sommeren går på held betyder også en afslutning på årets småbådsture. 

Her får I et lille referat fra fiskeriet på min båd Lillefod på turene. 

Den 6. august startede vi vanen tro var der lidt morgenmad og et lille skipper møde 

før afgang, og også i dag måtte vi lave aftale om eventuel aflysning når/hvis vinden 

friskede op.  

Første bule blev fundet efter godt 20 min på sundet, og knap havde jeg ramt bunden 

før den første torsk sad på. Fisken virkede af en ordentlig kaliber, og efter en god 

fight kunne jeg præsentere en perfekt pirkekroget torsk på 4.20 kg 

 

Vi søgte tilbage til bulen men uden held, i stedet søgte vi rundt i samme område, og 

efter lidt tid var det lodninger igen. 

Her fik Henrik en fin 2 kilo torsk, som også bragte ham ind i kampen. 

Så manglede vi bare at få Poul på banen, og det kom han ved næste træk. Et kontant 

hug som efter Pouls eget udsagn var det tungeste han havde prøvet. Efter en masse 

pusten og stønnen fik vi landet hans fisk, som viste sig at være 2 stk torsk på godt 3,5 

og 2,0 kilo.  

På det tidspunkt havde vi kun været på sundet i så en time, så vi må virkelig sige at vi 

ramte spottet. Vi søgte videre i sammen område, og ved de næste to stop fik Henrik 

og jeg en mere hver. Begge lige omkring de 2 kilo. 
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Efter godt halvanden time på havet kom det kedelige opkald, de andre både rullede 

for meget i vandet, og aflyste dermed turen. 

Virkelig ærgerligt for os når nu vi havde fundet fiskene, men på den anden side så var 

vi godt tilfredse med 6 fisk ombord. 

Tilbage i havnen blev det tid en hyggesnak med de andre deltagere, før vi gik til 

indvejningen. 

Resultatet af dagens indvejning i 

renset tilstand blev: 

Nr. 1 – Torsk 3,30 kg – Allan 

Nr.2 – Torsk 2,80 kg – Poul 

Nr.3 – Torsk 1,55 kg – Henrik  

September turen bød på helt 

perfekt vejr hvor alle både var 

lige, og konkurrencen dermed helt åben. 

Vi tog chancen og gik efter vores vanlige “sommerspot”, fiskene burde være trukket 

ud i sildestimerne som stod massivt ved Hven, men det var ingen omvej så det skulle 

prøves. 

Fremme ved spottet så vi små buler, og vi forsøgte straks at ramme dem. Med en 

superdygtig skipper (mig), så var det ingen sag, og mon ikke vi fik fisk. 

Torskene væltede op, og efter en times tid gad vi ikke mere. I stedet søgte vi mod 

Hven efter makreller hvor vi dog ikke havde det store held, men det blev dog til en 

10 stykker blandt torsk og sild. 

Efter nogle timer ved nordvest revet blev det tid til at søge mod havn, med et lille 

stop på spottet. 

Vi var noget spændte på at se om vi igen kunne nå podiet, vi var dog ikke i tvivl om 

at Henrik måtte være inde for præmierækken med sin fine torsk på 2,60 kg renset. 

Resultatet af dagens indvejning i renset tilstand blev: 

Nr.1 – Torsk 2,60 kg – Henrik 

Nr.2 – Torsk - Ruben 

Nr.3 – Torsk - Allan 
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Havture 2017/18: 

HAVTURE FRA HELSINGØR  

 SÆT KRYDS I KALENDEREN 

6 x SØNDAGE 

2017:   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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Referat fra bestyrelsesmøde 07.08.2017 
 
Af Jørgen Schønnemann 
 js20711001@hotmail.com 
 

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

1. Formanden byder velkommen. Ole beretter at vi pt. har 34.000 kr. i 

beholdning. 

2. Iflg. Kasserer Ole er vor kassebeholdning 33.800 kr. 

3. Per fortæller at vi nu har 67 medlemmer. 

4. Jørgen S fortæller om 3-4 stk. fladfisk pr. Sletten-fisker på den første og 

specielle havtur. I den forbindelse fortæller Allan om sine gode erfaringer 

med et specielt fladfiskeforfang monteret med perler. Vinterårets anden 

havtur foregik i herligt solskin og med en 8-10 sek.meter vind. Hver 

deltager fik mellem 30-60 sild. 

5. Sv.Erik fortæller om en herlig sensommer småbådstur med 13 deltagere. 

Vor mangel på bådkapacitet blev afhjulpet af Jørgen Kruse og Torsten. 

Tak. 

6. Elo trykprøver Janus motor og checker andre tekniske forhold. 

Tidspunktet for formodet klaring er ukendt. Vi venter på Elo’s arbejde. 

Vor økonomi er totalt belastet af omkostningerne ved Janus og vi har ved 

Jørgen Ø søgt kommunen om et støttebeløb på 23.800 kr og fået 50%, 

altså 11.400kr. Elo har et skema som skal underskrives af alle 

bestyrelsesmedlemmer. Else Maries og JørgenØ. underskrift mangler. 

Elo sørger for at fremsende blanketten til Ole, som sender den til Nordea 

og Danske Bank så vore konti kan genåbnes. 

7. JSch fortæller at skovturen blev aflyst, idet kun 4 deltagere var tilmeldt. 

8. Sv.E. har aftalt med Fiskehuset og Irma og andre at de sponsorerer 

Bankospillene og han foreslår at priserne for plader, ekstraspil og 

amerikansk lotteri forhøjes. Fælles enighed herom. 

9. Jørgen Ø. foreslår julefrokost i foreningshuset lørdag den 2.dec. Sv.E 

forsøger at reservere datoen i kommunen. Fælles forslag er 100 kr. for 

buffet og drikkevarer 10 kr. pr. stk. 
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10. Jørgen Ø beretter om et godt møde med Erik Bek om at søge offentlige 

fonde. Det er vigtigt at søge med fokus på konkrete projekter/formål. 

Jørgen Ø beretter om forløb på næste møde. 

11. Sv.E fortæller at vort mødelokale er reserveret indtil 30.6.2018. 

12. Næste møde er man. 20.11. 

 

 

 

Fladfisketur 17. september 2017 

Af Allan Vitting  
allan@vitting.dk 
 

Så fik vi afholdt vores første special tur efter fladfisk på en fin søndag i september. 

På dagen stillede foreningen med 12 håbefulde fiskere, og med masser af frisk orm. 

Fiskeriet var noget svært men det lykkedes dog alle at få reddet aftensmaden. 

Ombord var dog også en fisker som ikke var medlem af foreningen, han fangede op i 

mod 30-40 fisk. Så fiskene var der. 
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Rigtige mænd leger med perler 

Af Allan Vitting  
allan@vitting.dk 

 

Hvem er René Christensen 

Hvis overskriften skal holde så er René Christensen 

en rigtig mand. René leger med perler, rigtig meget 

faktisk, men som med alt andet så er der ofte en 

mening med galskaben. 

René fisker nemlig rigtig meget efter fladfisk, og i 

den forbindelse binder han alle sine forfang selv. 

Egentlig kan det være svært at tro at det skulle give 

en forskel, men tro om igen for det gør det. 

Gennem de sidste mange år har René forfinet 

fiskeriet efter fladfisk, og i sin stræben fundet mange 

teorier om hvilke farver perler og anden tingeltangel 

der tiltrækker, de forskellige arter. Hvem skulle tro at 

en rødspætte helst vil have et rødt og hvidt forfang, mens en skrubbe foretrækker 

noget grønt og gult? Men jo, den er god nok, det siger René selv, og der er jo nok 

noget om det, når han i skrivende stund (midt oktober), lige har været en smuttur på 

sundet og hevet 70 rødspætter. 

Men René han fisker ikke bare efter de flade, for ham er der mere end blot lidt mad 

på bordet i det. René fisker ofte blot for at slå rekorden, men også for at tjekke 

bestanden i de forskellige vande. 

En anden ting der også driver Renés passion for de flade, er muligheden for at lære 

fra sig. René tager derfor gerne ud og holder foredrag om fiskeriet efter de flade, og 

deler gerne ud af sin erfaring med farver, og om hvordan man selv binder sine 

forfang. 

Min historie med René startede på en mørk 

aften i et kælderlokale på Nørrebro, det lyder 

skummelt men aftenen var planlagt til at være 

en Tackle Night, hvor netop René holdt 

foredrag og underviste de 24 fremmødte i 

kunsten at binde forfang. Hvis jeg skal gøre en 

lang historie kort, så blev resultat af den aften, 

at jeg på fremtidige fisketure mere end 

fordoblede mine fangster. 
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Mit efterfølgende gode fiskeri begyndte at irritere mine fiskekammerater som også 

snart måtte se sig selv lege med perler. 

Hvis nogle stadig skulle være i tvivl om Renés viden om de flade, så 

søg lidt på nettet, og du vil finde artikler fra anerkendte magasiner, 

som alle sætter en tyk streg under Renés position som fladfiskeexpert 

😊 

Hvorfor skriver vi så om René, jo for vi har været så heldige at få en 

aftale med René om at han kommer og holder et foredrag for 

foreningens medlemmer, hvor vi samtidig vil få mulighed for at lære 

at binde vores egne forfang.  

Det bliver en super aften hvor vi alle kan blive klogere på hvordan vi 

selv lander 70 rødspætter på én tur. 

Invitationen finder du på næste side… 

 

 

 

 

Rødspætter på 450g og 720g 

2 ud af dagens 41 fladfisk 
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Vil du også lære at fange flere fladfisk? 

I samarbejde med en af DK’s bedste fladfiskefiskere René Christensen, 

inviterer vi hermed til Tackle Night med foredrag om arter, teknikker og 

ikke mindst hvad de hugger på. 

Du får også muligheden for selv at lære at binde dine forfang 

under kyndig vejledning. 

Arrangementet finder sted 

Onsdag d. 28. februar 2018 kl. 19.00 

i Salen på Humlebæk Bibliotek 

Prisen inklusiv foredrag og materialer til forfang er kr. 50,- 

Tag gerne en ven med, men husk der er max 30 pladser som fordeles 

efter først til mølle. 

Tilmelding senest 18. februar 2018 til 

Allan Vitting på tel. 40934720 
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Turreferat fra havturen d. 8. oktober 2017 
 
Af Jørgen Schønnemann 
 js20711001@hotmail.com 

 

Med en meget smuk solopgang over Sverige sejlede vi med Arresø mod Helsingborg.  

Vi var 18 fiskere fra Sletten om bord. Det blæste 9-10 m/sek og båden rullede kraftigt 

i den nordlige sidevind på vej mod øst. 

Vi startede fiskeriet ud for Kobbervärket og straks halede vi dejlige høstsild i alle 

størrelser om bord. Efter et par timer forsvandt sildene og vi sejlede sydover, forbi Rå 

og standsede ud for Ålabodarna. Her var roligt vand og igen masser af sild. 

Hjemturen mod Helsingør tog en hel time i den kraftige blæst. 

Det var en udbytterig tur med 30-50 sild pr. fisker og underligt nok, så kom der kun 

én torsk ombord, den fangede en af vore, nemlig Niklaus Sonne som derfor blev 

vinder af dagens konkurrence.  

Næste tur er søndag den 19, november. 

Tilmeld dig denne gang til Elo 40370036  

  

 

 

 

 

 

 

Pirke til salg 

Fiskerne på Sletten Havn får ofte lystfiskernes ophængere og pirke 

i alle mål i deres garn. 

De har nu spandevis af dette grej og vil sælge ud af det –  

og til meget fordelagtige priser! 

Er du interesseret i at forny din grejbeholdning, så gør et kup. 

Ring til Claus Hummel 41696562 eller ”Skipper” 24227816.  
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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 

 

 

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 
 

Lørdag den 2. Julefrokost 

- Mødested: Foreningshuset Strandlyst på Sletten Havn kl. 14.00 

Pris kr. 100,- - Se invitation i dette blad 

Søndag den 17. Havtur  

- Mødested: Statshavnen i Helsingør kl. 6.45 

Januar 
 

Søndag den 21. Havtur  

- Mødested: Statshavnen i Helsingør kl. 6.45 

Februar 
 

Søndag den 18. Havtur  

- Mødested: Statshavnen i Helsingør kl. 6.45 
Søndag den 25. Generalforsamling 

- Mødested: Foreningshuset Strandlyst på Sletten Havn kl. 11.00 

Onsdag den 28. Tackle Night – Lær at fange fladfisk 

- Mødested: Salen, Humlebæk Bibliotek kl. 19.00 – Se invitation i dette blad 

Marts 
 

Søndag den 18. 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. 


