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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 Henrik Vitting 

på henrik@nannberg.dk 
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Formanden & Redaktøren har ordet 

Af Allan Vitting  
allan@vitting.dk 
 

Kære medlemmer. 

 

Så er 2019 i gang og med en veloverstået generalforsamling er foreningen klar til årets gang. 

Jeg håber at I alle havde en rigtig god jul og et fornøjeligt nytår, og at ét af Jeres nytårsforsæt 

er at deltage i flere af foreningens arrangementer. 

 

Ved generalforsamlingen d. 24. februar, måtte bestyrelsen desværre sige farvel til 2 trofaste 

støtter. Per og Svend-Erik havde begge op til dagen meddelt at de ikke ønskede genvalg, 

hvilket jeg selvfølgelig er ked af.  

Begge har lagt et godt stykke arbejde gennem mange år, og har i den grad været 

medvirkende til at foreningen er kommet igennem nogle svære år. 

Der skal lyde en kæmpe tak til begge, og de skal vide at selv om vi fik valgte nye ind i 

bestyrelsen og som suppleanter, så vil de begge blive savnet. 

Tusind tak begge to, og jeg håber, at vi stadig ser Jer til vores arrangementer. 

 

2019 kommer til at betyde ændringer i vores planer. Med erkendelsen af, at vi i fremtiden 

ikke vil kunne afholde småbådsture, har bestyrelsen i stedet lagt op til et spændende fiskeri 

på en af sundets bedste både. Det kan du læse meget mere om senere i bladet. 

 

Igen i år målet at udbrede kendskabet til vores 

forening, og i slutningen af marts afholder vi en 

grej indsamling til fordel for Børnenes Lystfisker 

Akademi. Det skulle gerne sætte fokus på både 

vores og deres forening, og jeg håber virkelig at I 

vil støtte op om det. 

 

Bladet byder på en masse spændende invitationer 

til skovture, put and take konkurrence og meget 

mere, så sørg nu for at læse det godt igennem. 

 

Knæk og bræk  

 

 

 

 

 

 

 
Ørreder fanget i Poppelsøen  

af Allan Vitting 3. marts 2019 
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Put And Take Konkurrence 

 

PUT AND TAKE KONKURRENCE 

i Danmarks mest familievenlige sø 

SØNDAG DEN 28. APRIL 2019 
Vi mødes ved søen kl. 6.30. 

 
 

Vi fisker i konkurrence øjemed fra kl. 7.00 til 13.00 hvor vi vejer ind,  

og kårer dagens vindere. 

Hvis vejret tillader det serverer vi også en pølse eller to. 

 

Der vil vanen tro være grej præmier til de 3 største fisk. 

 

Prisen for deltagelse er kr. 200,- som betales ved ankomst. 

Børn kan fiske for blot kr. 140,- og som medlem deltager de også i konkurrencen 

 

  

 

Poppelsøen er en hyggelig sø, beliggende i Ballerup.  

Søen har de bedste faciliteter så som grejbutik, café, rensebord og ikke mindst 

rigtige toiletter. 

Vi sætter stor pris på at I får en god fiskeoplevelse I flotte omgivelser.  

Adressen til søen: Baltorpvej 208, 2750 Ballerup 

 

Tilmelding til: Allan Vitting Telefon 4093 4720 

Senest den 21. april 2019 
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Referat fra bestyrelsesmøde 22.11.2018 
 
Af Jørgen Schønnemann 

 

Tilstede: Per, Jørgen S, Allan, Ove, Henrik, Jørgen Ø, Elo 

Fraværende: ElseMarie, Sv.Erik, Ole 

 

1. Formanden byder velkommen og fortæller at der pt. er 15 tilmeldte til julefrokosten. 

Allan er ansvarlig og alle detailler er på plads. Mødetid for de involverede er kl. 12.30. 

2. Elo mangler betaling for sit tilgodehavende. Allan vil rykke Ole for afvikling af dette. 

3. Første andespil gav kun ca. 1.500 kr i overskud. Mindre end 20 deltagere var mødt. Vi 

forventer et betydeligt bedre resultat af det andet andespil. *)*) 

4. Jørgen S refererer rettens afgørelse. Vor modpart er dømt til at betale os det oprindelige 

beløb kr. 1.000 samt rets- og advokatomkostninger kr. 500 og kr. 840, som vi lægger 

ud. Samlet skal vor modpart betale til os kr. 2.340, hvilket retten har meddelt ham. 

Bestyrelsen tager referatet ad notam. 

5. Næste bestyrelsesmøde er tirsdag den 8. januar. 

. *)*) Efterskrift. 

Den anden bankoaften med 67 deltagere gav et overskud på ca. 8.000 kr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svend-Erik valgte at takke af fra bestyrelsen, og fik en 

lille erkendtlighed for sit kæmpe arbejde gennem årerne. 
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Julefrokost i Strandlyst 

Af Allan Vitting  
allan@vitting.dk 

 

Lørdag d. 1. december 2018 var der igen julefrokost. På dagen mødte 21 glade mennesker 

op, i håbet om en hyggelig dag. 

 

Med hvad vi vist efterhånden godt kan kalde for foreningens ”madmor” i køkkenet, fik 

Charlotte Vitting igen kreeret et flot julebord med alt fra sild, og lun fiskefilet, til et flot 

ostebord. 

 

Mens den velsmagende mad blev indtaget blev der grinet og sunget, og under aftenen afholdt 

Jørgen Østergaard et lotteri med fine præmier. 

 

Da aftenen gik på hæld havde alle vist fået nok af både vådt og tørt, og kunne i munter 

stemning søge hjemad. 

 

Tak til madmor, og tak til de fremmødte. 

 

Vi ses til Nytårskur i starten af 2020, hvor der igen bydes op til fest.  

  

mailto:allan@vitting.dk
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Referat fra bestyrelsesmøde 08.01.2019 

Af Jørgen Schønnemann 

 

Tilstede: Per, Jørgen S, Allan, Ole, Henrik, Jørgen Ø, Elo 

Fraværende: ElseMarie, Sv.Erik, Ove 

 

1. Formanden byder velkommen og ønsker godt nytår. Ingen bemærkninger til seneste 

referat, bortset fra en sproglig korrektion. 

2. Ole fortæller at vor kassebeholdning er 58.457 kr. og at alt vedr. Janus er indfriet. Alle 

arrangementer er afregnet og Ole specificerer enkeltheder. Vi samtaler om andespillene, 

hvor 1. spil kun tiltrak 18 deltagere mod 2. spil gav rekord tilslutning på 68. Facebook 

har også her været et fint informations middel. 

3. Per beretter om 56 betalende medlemmer og 17 på rykkerlisten. Elo rykker udvalgte. 

4. Småbådsturene er nu historie. Fire afholdte havture har kostet os 2.500 kr. For resten af 

2019 diskuterede vi flere muligheder. Vi har aftalt med Teisten at sejle JAN, FEB, MAR. 

Allan checker priser og tider med JAWS for ture MAJ, JUNI, AUG, SEP, OKT, DEC. 

Hvilke arter der fiskes efter, annonceres i Vandposten. Afhængig af endelig aftale med 

JAWS har vi besluttet at prisen for voksne er 250 kr og for børn under 15 år i følge med 

en voksen er prisen 150 kr. 

5. JS refererer forløbet af sagen, hvor skyldneren er dømt til at betale til fiskelauget 2.340 

kr. Betalingsfristen er langt overskredet og en sidste skriftlig anmodning til skyldneren er 

ikke besvaret. Bestyrelsen vedtager derfor at lade vort tilgodehavende overgå til retslig 

inkasso. 

6. Allan har startet en aktivitet med ”Børnenes Lystfisker Akademi”. Lørdag den 30 marts 

inviteres alle til at komme til foreningshuset med gammelt grej som foræres til de unge 

mennesker. Mere herom på Facebook og i Vandposten. 

7. Formanden ”skriger” efter stof til Vandposten. Hjælp ham. 

8. På generalforsamlingen søn 24. feb ønsker Per og Sv.Erik ikke genvalg. Henrik stiller op 

til valg som bestyrelses medlem. Ole Kamperlund vil tage posten som dirigent. 

9. JS laver budget/oplæg til skovturen og fremviser dette på næste bestyrelsesmøde og 

Allan laver Grill-aften den 28. juni 

10. Næste bestyrelsesmøde er mandag den 18. februar.  
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Skovtur lørdag d. 1. juni 2019 
 

Skovturen 2019 går til HVEN 

ØRESUNDS PERLE 
 

Lørdag den 1. JUNI 2019 
 

 

Vi mødes kl. 10.00 på RUNGSTED HAVN og 
stiger ombord på TEISTEN.  
Efter en lille times maritimt samvær 
anduver vi KYRKBACKEN’s HAVN. 
 
Her venter vores egen gule HVENBUS, der 
bringer os op på toppen af øen og videre 
rundt til de historiske og naturskønne perler. 
 
Vi gør holdt undervejs for at strække ben og 
måske besøger vi whiskydestilleret og 
selvfølgelig oplever vi vor landsmand, den 
berømte Tycho Brahes historiske 
omgivelser og hans historie. 
 
Videre til den lille hyggelige havn 
BÄCKVIKEN, hvor vi slapper af og 
restituerer 
os med kølende væsker og en herlig frisk 
lunch. 
Vi skal hygge os med lidt spøg og skæmt og 
nyde stemningen med glade turister i den 
lille havn. 
 
Vi returnerer med bussen til Kyrkbacken og 
vores skib. Afsejling til Rungsted hvor vi 
lander ca. kl.17.30 og siger ”tak for denne 
gang”. 
 
Prisen for alt dette er kun 250 kr.  
Seneste tilmelding er søndag den 26. maj 
 
Udskyd dog ikke din tilmelding, men ring straks til mig med en reservation når du ved, 
at du vil med, og hvem du eventuelt ønsker som ledsager.  
 
Venlig hilsen og på gensyn.                                      Jørgen Schønnemann    tlf.   2071 1001 
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Referat fra bestyrelsesmøde 18.02.2019 
 
Af Jørgen Schønnemann 

 

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

Fraværende: ElseMarie.  

 

1. Formanden byder velkommen. Ingen har bemærkninger til seneste referat. 

2. Ole fortæller at vor kassebeholdning er 54.867 kr. og at vi hverken har gæld eller 

tilgodehavender. Jørgen Ø foreslår en kontrol med hævninger på vor bankkonto. Det blev 

vedtaget at formanden kontrollerer disse transaktioner. 

3. Per beretter om at vi nu er 66 betalende medlemmer. Jørgen S påpeger, at når Per trækker 

sig fra bestyrelsen, så mangler vi en en efterfølger som kan administrere 

medlemskartoteket og de dertil knyttede opgaver. Vi venter med en løsning til efter 

generalforsamlingen. 

4. Allan meddeler at han har bestilt 3 yderligere ture i Jan, Feb og Mar 2020 med JAWS fra 

Vedbæk. Henrik foreslår en kørselsordning og han administrerer denne sammmen med 

Jørgen S, som meddeler Henriks telefonnummer til de tilmeldte som har behov for 

kørsel. 

5. Jørgen S refererer status på sagen, hvor skyldneren er dømt til at betale til fiskelauget 

2.340 kr. Der afholdes møde i Helsingør Fogedret ons. 20. feb Kl.14.00. Vi er ikke 

pligtige til at møde. Parallelt med denne sag, er skyldneren også uvillig til at tømme sit 

materialeskab i kælderen og aflevere sin nøgle til foreningshuset Strandlyst. For at 

fremskynde afleveringsprocessen har vi sat vor egen hængelås på skabet og meddelt ham 

dette. 

6. Skovturen til Hveen blev vedtaget, iflg. oplæg fra Jørgen S, dog ændres deltagerprisen 

således: For medlemmer 250kr og for gæster 300 kr. ’All Inclusive’. 

7. Allan laver sommer-Grill-aften den 28. juni i haven. Dette annonceres i vandposten. 

8. Aktiviteten med ”Børnenes Lystfisker Akademi” lørdag den 30 marts i foreningshuset 

annonceres af Allan sammen med akademiet. Gammelt grej foræres til de unge 

mennesker. 

9. Allan meddeler kommunen datoer for brug af Strandlyst i 2019 og 2020. Vi beder om 

disse: Andespil torsdage 7 og 28 nov. Generalfors. Søn. 16. feb. Kl. 11.00. Nytårskur lør. 

18. jan. 
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10. Jørgen Ø. foreslår et lotteri for at forbedre vor økonomi. Han viser plan på best.mødet. 

12.3 

11. Allan opridser GF-plan. Charlotte laver mad og alle møder kl. 10.30. Ole gennemgik 

regnskabet og besvarede spørgsmål. Regnskabet blev underskrevet hele bestyrelsen. 

Forslag til ændringer af vedtægterne udsættes til næste bestyrelsesmøde tirsdag den 12.3. 

Referent: Jørgen Schønnemann   20711001.   

 

 

Stemnings billeder fra Bankoaften d. 22. november 2018 
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Lidt fra havturene henover vinteren 

Af Allan Vitting  
allan@vitting.dk 

 

På årets første forårsdag (i dag i skrivende stund), kan jeg se tilbage på en håndfuld havture 

som har en noget blandet fornøjelse. 

På alle ture er der blevet fanget fisk, men det har langt fra været alle som har været lige 

heldige. 

Der er dog på alle ture blevet kåret vindere, og selvom det har knebet med størrelsen så har 

sundet budt på fine stege torsk. 

Når jeg nu nævner størrelsen så der det fordi at der knap er fanget 5 fisk over 3 kilo på alle 

ture. 

Heldigvis for os, er det ikke et tegn på manglende evner, da alle fiskere på sundet, på alle 

turbåde har haft svært ved at få de store i tale. 

Nu kan vi blot se fremad. 

 

 

 

  

mailto:allan@vitting.dk
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Referat fra generalforsamling 24.02.2019 

 

Referat fra Generalforsamling SLETTEN FRITIDSFISKERLAUG 24.02.2019 

1) Ole Kamperlund blev valgt som dirigent og konstaterede at generalforsamlingen 

var lovligt indvarslet. 

2) Jørgen Schønnemann blev valgt som referent. 

3) Formandens beretning. 

Med vores vision fra starten 2018 har bestyrelses haft fokus på foreningens 

synlighed, økonomi og på at skaffe flere medlemmer. 

Gennem pressen har vi opnået øget synlighed i de lokale aviser, en synlighed som 

blandt andet resulterede i en stor artikel i Nordsjælland avisen. Facebook har også 

været et vel udnyttet medie, og har givet os stor opmærksomhed på både fisketure 

og ved arrangementer. Facebook var uden tvivl årsagen til, at vi ved bankoaften i 

november kunne åbne dørene for hele 68 deltagere. En del af denne succes skyldes 

selvfølgelig også den enorme præmiesum som Jørgen Ø havde samlet sammen. 

Janus er nu et afsluttet kapitel, og selv om ønsket om en foreningsbåd stadig står 

højt hos mange, må vi for nuværende desværre konstatere at vores medlemstal ikke 

giver os den nødvendige økonomi. 

Et farvel til Janus betød også et farvel til nogle af vores medlemmer, hvilket er 

beklageligt. Heldigvis for foreningen kan vi begynde at se effekten af vores vision, 

og har kunne byde velkommen til flere nye medlemmer, og kunne i 2018 opnå at 

være 71 medlemmer mod 67 i 2017. 

I skrivende stund er vi 66 medlemmer, hvilket er det højeste i flere år ved en 

generalforsamling. Igen i 2018 har foreningen haft en meget højt aktivitets niveau, 

og deltager antallet har for det meste været pænt. 

På havturene har vi fastholdt vores deltagerantal, og kunne melde båden fuld på 

vores fladfisketur i september. 

Småbådsturende blev igen en succes, og her måtte vi  flere gange have ventelister. 

Vi havde også 2 put and take ture, hvor specielt den første havde en flot fremmøde. 

Vores ikke fiskerelaterede arrangementer er blevet gennemført med stor glæde for 

de fremmødte, men ser vi bort fra den sidste meget velbesøgte bankoaften, så har 

ønsket været et større deltagerantal. 

Vi fik dog gennemført både Skovtur, Grillaften, Banko, og Julefrokost. 

I 2018 har vi også haft fokus på vores økonomi, blandt andet har fulgt økonomien i 

de enkelte aktiviteter for at kunne gennemskue grundlaget for disse. 
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Det har blandt andet resulteret i et noget anderledes regnskab som præsenteres 

senere, men også i at vi som bestyrelse har et bedre grundlag for at afholde 

arrangementer i fremtiden. 

Generelt er vores økonomi fornuftig, og giver os mulighed for at yde tilskud til 

aktiviteter i en grad som giver god feedback til vores medlemmer. 

4) Kassereren aflagde revideret regnskab og kommenterede at laugets økonomi er i 

stærk bedring som følge af salget af JANUS. Efter få regnskabstekniske spørgsmål 

blev regnskabet godkendt.  

5) Ingen indkomne forslag. 

6) Bestyrelsens forslag om uændret kontingent kr.250 blev vedtaget, gældende for 

2020. 

7) Til bestyrelsen blev genvalgt Elo Nielsen og kasserer Ole Nielsen. Per Sass Jensen 

genopstiller ikke og i stedet blev indvalgt Henrik Vitting. Genvalgt som suppleant 

blev Else-Marie Pedersen og nyvalgt suppleant blev Kaj Jensen. Bestyrelsen blev 

pålagt/bemyndiget til at vælge den tredje suppleant. 

8) Susanne Simonsen genvalgtes som revisor og som revisorsuppleant valgtes 

Charlotte Vitting. 

9) Elo Nielsen overrakte diplom til årets fiskere: Nr. 1 blev Ruben Andersen, på 

andenpladsen Poul Nielsen og på tredjepladsen Elo Nielsen. 

10)  Fremtidige aktiviteter. – 2019 planen. I 2019 forventer bestyrelses at opretholde et 

højt aktivitetsniveau. Desværre må vi konstatere at grundlaget for afholdelse af 

småbådture er væk, problemer med at skaffe nok både har alle dage været tilstede, 

og med øget interesse for disse ture ønsker vi ikke at skuffe vores medlemmer. Som 

erstatning for småbådsturende har bestyrelsen i stedet udarbejdet til plan for mere 

varieret fiskeri gennem året, på en turbåd kun med foreningsmedlemmer. Det giver 

mulighed for mere fiskeri efter eksempelvis fladfisk og makreller. Med fokus på 

børn og unge har bestyrelsen også valgt at indføre børnepriser på alle ture ifølge 

med voksen, og med tiltaget håber vi at kunne lokke flere familier ud. Med en 

styrket økonomi ser bestyrelsen mulighed for at gennemføre fisketure og 

arrangementer på et niveau som giver medlemmerne god valuta for deres 

kontingent.  

Her kan blandt andet nævnes en Skovtur til Hven til et prisniveau som ikke kan 

findes bedre.  

Allerede nu er der planlagt en Grej indsamling til fordel for BLFA, Skovtur, 

Grillaften, Banko, og en nytårskur.  
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11)Eventuelt. Kassereren takker Per Sass Jensen og Svend Erik Wittenkamp for mange 

års engageret virke for lauget. Allan fortæller om vort samarbejde med ”Børnenes 

Lystfisker Akademi” og arrangementet d. 30.marts 

12)Dirigenten takker også Sv. Erik for hans mange års arbejde for lauget og nævner 

mandagsklubbens støtte til Sletten Fritidsfiskerlaug. Dirigenten takker for ”god ro 

og orden” og lukker generalforsamlingen. 

               

 

 

 

 

 
Glade vindere fra en af vinterens havture 
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Tunfisk i Øresund – En sand beretning 
 
Af Svend Engholm (redigeret af Allan Vitting) 
 

Den 23. september 1962 fanget i Øresund med stang og line, sådan starter teksten på 
bagsiden på fotoet nedenfor. 
 
Billedet bringer mindet om dengang tunen hærgede sundet, og fiskerne med datidens big 
game grej gik efter at lande en af sundets herskere.  
Med de seneste års besøg i sundet af netop tun, kan fremtiden måske bringe, at vi igen kan 
opleve fiskeriet efter tun i sundet. 
 
Nedenfor at hele teksten fra bagsiden af billedet. 

 
 
 

Den 23 sept 1962 fanget i Øresund 
med stang og line 586 pund – 266 kg 
 
En af de sidste der blev fanget i 
Øresund ved Fyrskibet ”Lappegrund” 
Perlebåden var lejet og Frederik 
”vognmand” Johansen var styrmand, 
(bror til fiskehandler Sven Johansen) 
  
På billedet ses jeg med stang (Svend 
Engholm) og min far Herman, med 
cerut og briller. 
 
Det tog 4,5 time at få den til båden, og 
give den halestikket (så var den 
fanget). Den var så tung at vi måtte 
sejle til Snekkersten med tunen på 
siden af båden. 
 
*Oscar Petersen fik bygget en 
fiskerbåd til ”Kystens Perle” som blev 
lejet ud til gæster m.v.  
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FISKEGREJ INDSAMLING 
til frivilligt arbejde 

 

Sletten Fritidsfiskerlaug samler i samarbejde med Børnenes Lystfisker Akademi (BLFA), 

fiskegrej ind til BLFA’s arbejde. 

Børnenes Lystfisker Akademi har til formål at tilbyde familier og børn fra alle samfundslag 

fritidsaktivitet i form af lystfiskeri og friluftsliv, som kan fremme personlige udvikling og 

styrke den enkeltes kompetencer. Her i blandt socialt udsatte familier og børn. På sigt kan 

det være med til at skabe grobund for sociale netværk og vidensdeling. 

Som forening ønsker Sletten Fritidsfiskerlaug at støtte op om BLFA, og inviterer derfor alle, 

både medlemmer og ikke medlemmer, til en hyggelig eftermiddag hvor vi modtager alle 

former for fiskegrej, og samtidig giver BLFA mulighed for at fortælle om Deres arbejde. 

Har du ikke noget grej at donere, men ønsker blot at høre om BLFA, er du også velkommen 

 

LØRDAG D. 30. MARTS 2019 
KL. 13.00-15.00 

Foreningshuset Strandlyst 

Sletten Havn – 3050 Humlebæk 

 
Er du forhindret i at deltage på dagen, men har du grej du ønsker at donere til BLFA, 

så kontakt Allan Vitting på telefon 4093 4720. 

 

Læs mere om de to foreninger via link nedenfor: 

www.blfa.dk     –     www.slettenfritidsfiskerlaug.dk   

http://www.blfa.dk/
http://www.slettenfritidsfiskerlaug.dk/
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Fremtidens fisketure – Havture i 2019 

Af Allan Vitting  
allan@vitting.dk 

 

Som nævnt på generalforsamling er æren for vores småbådsture forbi, og bestyrelsen har i 

stedet lag sig i selen for at arrangere et varieret udvalg af havture henover hele året. 

 

VIGTIG INFORMATION 

Alle ture fra maj 2019 til marts 2020 er lagt på skibet Jaws som sejler fra enten Helsingør 

eller Vedbæk. Det er derfor vigtigt at du læser på datoen hvilken havn der sejles fra. 

På dage hvor vi fisker efter fladfisk vil det være muligt at bestille orm hos Jørgen S. ved 

tilmelding. Afregning sker sammen med afregning for turen på dagen. 

På alle ture er det vigtigt at du medbringer varieret grej, hvis nu makreller ikke er der, så er 

det jo trods alt bedre at kunne omstille fiskeriet til at fiske efter f.eks. torsk. 

 

 

Vedbæk havn 

Bemærk vi ligger for enden af bro A 

(den bro der er lige ud for restaurant 

Nautilus) Parker på nordenden af 

havnen 

 

Helsingør Nordhavn (bro 20) 

 

 
 

Bemærk at vi har havtur d. 17. marts med Teisten.  

Se kalenderen på bagsiden.  

mailto:allan@vitting.dk


 23 Vandposten Marts 2019 
 

Havture 2019 

HAVTURE med JAWS (fra maj 2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dato Søndag d. 5. maj 2019 kl. 7.00-12.00 

Mødested: Helsingør Nordhavn (for enden af bro 20) 
Arter der fiskes Fladfisk og Hornfisk 

Obs Orm kan bestilles ved tilmelding 
 

Dato Tirsdag d. 25. juni 2019 kl. 17.00-22.00 

Mødested: Vedbæk Havn (For enden af nordlige mole) 
Arter der fiskes Torsk 

 

Dato Onsdag d. 7. august 2019 kl. 17.00-22.00 

Mødested: Vedbæk Havn (For enden af nordlige mole) 
Arter der fiskes Makrel 

 

Dato Søndag d. 8. september 2019 kl. 7.00-12.00 

Mødested: Vedbæk Havn (For enden af nordlige mole) 
Arter der fiskes Makrel & Sild 

 

Pris weekend: Voksen 250,- / Barn 150,-  Pris hverdag: Voksen 200,- / Barn 100,- 

Tilmelding, som er bindende til undertegnede, senest ugedagen 

før fisketuren. 

Jørgen Schønnemann     Telefon 2071 1001 
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Hvor er de store torsk? 

Af Allan Vitting  
allan@vitting.dk 

 

Nedenstående artikel er kopieret fra www.fishi.dk som er Allan Vittings egen fiskeblog. 

Søndag var jeg ude med Teisten 

fra Rungsted, hvor målet var at 

fylde kurven med torsk. Og 

med torsk mener jeg nogle store 

nogle. 

Vi lagde ud kl. 8.00 og satte 

kursen direkte mod nordvest 

revet ved Hven. Det er i dette 

område der er blevet taget flest torsk det seneste stykke tid, så det gav meget god mening. 

Vejret bød på nogen vind, og tørvejr frem til kl. 11.00, hvorefter regnen kom.  

Efter nogen søgen blev der ringet med klokken, og enkelt små torsk kom på dæk. Fisk var 

der da, men hvor var dem med størrelse? 

Efter flere drev nord for Hven, søgte skipper længere nordpå. Her lå flere andre både, blandt 

andet Linda fra Landskrona, hvilket må tyde på skidt fiskeri syd for Hven. 

Igen blev det til fisk, men størrelserne var max. 1,5 kilo, og noget fra de 3 kilos jeg drømte 

om. 

Efter noget tid besluttede skipper at søge mod revet igen, og det skulle vise sig at være en fin 

idé. 

Når jeg skriver fin ja, så var det altså ikke fordi det gik helt amok, men fisk kom der da. 

Flere gode drev, gav fine fisk i 1,5 kilos klassen, og ikke mindst mange under. Der blev dog 

også taget nogle med størrelse, hvor jeg selv kunne lande en fin torsk på 2,7 kilo. 

Selvom der var godt med torsk fik ikke alle noget med hjem, størrelserne var simpelthen ikke 

med os. 

Ved indvejningen til dagens konkurrence kunne blot 4 veje ind, og konkurrencen blev vundet 

at mig med en torsk på 1,99 kilo i renset tilstand. Nr. 2 blev Ruben med 1,10 kg og nr. 3 blev 

Poul med 1.04 kg. Samlet fik jeg 5 torsk i kurven med en samlet vægt på godt 6 kilo renset. 

Små fisk på en kold og våd vinterdag.  

  

mailto:allan@vitting.dk
http://www.fishi.dk/
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Grillaften ved Strandlyst 

 

INVITATION 

GRILLAFTEN 
VED STRANDLYST 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foreningen inviterer hermed medlemmer og dennes husstand til 

en hyggelig grillaften på havnen. 

FREDAG D. 28. JUNI 2019 KL. 17-22 

 Arrangementet er helt lavpraktisk med hyggeligt samvær 

som omdrejningspunkt. 

I bedes derfor selv medbringe mad og service, mens vi sørger for grill og 

drikkevarer til de sædvanlige gode priser. 

Støt op om foreningen og slæb hele familien med til en hyggelig aften. 

Arrangementet gennemføres uanset deltagerantal. 

Tilmeld dig til Allan Vitting senest 21. juni for at give 

os et fingerpeg om, hvor mange vi bliver. 
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Bestyrelsen: 

 

Formand: Allan Vitting 

 - Julefrokost Tjørnen 115 

 - Vandposten 2990 Nivå 

 - Webmaster Tlf. 4093 4720 Mail: allan@vitting.dk  

Næstformand.: 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 

Bestyrelsesmedlem Henrik Vitting 

 Teglgårdsvej 627, 3.th. 

  3050 Humlebæk 

 Tlf. 3029 8736 Mail: henrik@nannberg.dk 

Bestyrelsesmedlem Jørgen Østergaard 

 - Presseansvarlig Langebjergvej 115 

  3050 Humlebæk 

  Tlf. 2987 4496 Mail: joergenoester@indbakke.dk 

Bestyrelsesmedlem Jørgen Schønnemann 

 - Sekretær Teglgårdsvej 653, 2.tv. 

 - Havture 3050 Humlebæk 

 - Skovtur  Tlf. 2071 1001 Mail: js20711001@hotmail.com 

Bestyrelsesmedlem Ove Stryk 

 Lærkesvej 24 

  3550 Slangerup 

  Tlf. 2336 4056 

Suppleant: Kaj Jensen 

 Bredagervej 10, Onsved 

 4050 Skibby 

 Tlf. 23351608 Mail: kajjensen@pc.dk  

Suppleant: Else-Marie Pedersen 

  Teglgårdsvej 387, st. mf 

  3050 Humlebæk 

 Tlf. 4919 2396 Mail: elsemariep@webspeed.dk  

Suppleant:  

 

Revisor/Revisorsuppleant: Susanne Simonsen / Charlotte Vitting  

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 

mailto:allan@vitting.dk
mailto:elo.nielsen@live.dk
mailto:olesnielsen@webspeed.dk
mailto:henrik@nannberg.dk
mailto:joergenoester@indbakke.dk
mailto:js20711001@hotmail.com
mailto:kajjensen@pc.dk
mailto:elsemariep@webspeed.dk
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Praktiske oplysninger: 

 

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

Sletten Fritidsfiskerlaug for ½ pris, kr. 125,00, til og med det fyldte 18 år.  

Børn skal være ifølge med en voksen på vores ture. 
 

Årskontingent for voksne kr. 250,00. 
 

 

Ved indmeldelse, via mail til Henrik Vitting – henrik@nannberg.dk, skal følgende oplyses:  

 
  Navn 
  Adresse Telefon nr. 

  Fødselsdag og år. 

 

Indbetaling kan ske til: Nordea 2259 6272979454 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. 

 

 

 
Årest fisker 2018 

1. Ruben Andersen 

2. Poul Nielsen 

3. Elo Nielsen  

mailto:henrik@nannberg.dk
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Datoer for Aktiviteter 
 

Dato Begivenhed Information 

Søndag d. 17. marts 

2019 

Havtur 

Fiskeri fra 8.00-14.00 

 

Torsk 

Mødested:  

Rungsted Havn - Teisten 

Søndag d. 28. april 

2019 

Put and take 

konkurrence 

Fiskeri fra 7.00-13.00 

Mødested: 

Poppelsøen 

Baltorpvej 208 

2750 Ballerup 

Søndag d. 5. maj 

2019 

Havtur - 7.00-12.00 

 

Fladfisk & Hornfisk 

Mødested: 

Jaws m/s 

Helsingør Nordhavn, 

for enden af bro 20 

Lørdag d. 1. juni 

2019 

Skovtur til Hven 

Afgang kl. 10.00 

Hjemkomst ca. 17-30 

 

Mødested: Rungsted Havn - 

Teisten 

Se Vandposten Nr. 1 - 2019 

Tirsdag d. 25. juni 

2019 

Havtur - 17.00-22.00 

 

Torsk 

Mødested: 

Jaws m/s 

Vedbæk havn, for enden af 

nordlige mole 

 

Fredag d. 28. juni 

2019 

Grill Aften i 

Strandlyst 

Vi mødes kl. 17.00 

 

Mødested: Foreningshuset 

Strandlyst Sletten Havn 

Se Vandposten Nr. 1 – 2019 

 

 

Ved manglende Vandpost, skal Henrik Vitting kontaktes på 

mail: henrik@nannberg.dk, eller på tlf. . 3029 8736. 

Vandposten kan også downloades fra vores hjemmeside: slettenfritidsfiskerlaug.dk 

 Næste Vandpost udkommer 1. juli 2019. deadline for stof er 15. juni 2019. 


