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Hvad kan vi tilbyde: 

10 årlige fiskekonkurrencer 

m. fiskeriet på Øresund i fokus 

Klubbåd som kan lejes  

Årets fisker konkurrence 

Rabat på fiskegrej 

Rabat på fisketure på Øresund 

Sociale arrangementer så som 

banko, skovtur og julefrokost 



HVEM ER VI? 

 

I Sletten Fritidsfiskerlaug sætter vi  

livet på vandet og det sociale samvær i 

højsæde. 

Lauget der er mere end 30 år gammel 

har et medlemstal på ca. 100  

personer. 

Vi er et laug, der er lydhør for det  

enkelte medlems ønsker og ideer, med 

en dynamisk bestyrelse der i  

samarbejde med medlemmerne har 

skabt en klub, der er rar at være  

medlem af. 

Lauget består af både meget ivrige og 

mindre ivrige fritidsfiskere, så der er 

plads til alle. 

HVAD GØR VI? 

 

Vi har løbende konkurrencer med  

charterbåde og egne småbåde, med præ-

mier fra gode sponsorer, der velvilligt do-

nerer præmier til fiskekonkurrencerne. 

Vores klubbåd Janus kan, efter aflæggelse 

af sejladsprøve, frit benyttes, mod  

betaling af et mindre vederlag til dækning 

af udgifterne. 

Vi har klublokale i foreningshuset på Slet-

ten Havn, hvor der afholdes forskellige  

arrangementer i løbet af året. 

Vi er en klub med så stort erfaringsgrund-

lag, at der altid er en, der har en løsning på 

dine fiskeproblemer. 

Vi har tradition for at arrangere ture til det 

Gule Rev, flere dages makrelture, Norges 

ture, jysk ferskvandsfiskeri mm. 

Foredrag og arrangementer, arrangemen-

ter der ikke nødvendigvis har noget med 

fiskeri at gøre, men som giver nogle gode 

oplevelser medlemmerne imellem. 

HVAD KAN DU? 

 

For kun kr. 250,- om året får du: 

 En masse nye fiske venner 

 Mulighed for at deltage i  

konkurrencer 

 Mulighed for leje af klub båd efter  

aflæggelse af prøve 

 Rabat på fisketure 

 Rabat på fiskegrej 

 Sociale arrangementer  

Kort fortalt: Deltager du i blot 4 ture på 

Øresund, så er kontingentet betalt 


