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Nye medlemmer 
 

Sletten Fritidsfiskerlaug er altid åben for nye medlemmer, 

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. 
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TYVERI 
 

  Så er der desværre igen en person med nøgle til kælderen, der 

har stjålet øl fra skabet med øl & vand. Der er samtidig forsvundet 

en kuvert med betaling for leje af ”Janus”. 

  Én ting er indbrud, men at en person der har fået udleveret en 

nøgle til vores mødelokale stjæler øl og kontanter, er meget værre 

og dybt skuffende. 

  Resultatet af dette tyveri er nu, at jeg ikke køber øl fra øl-depotet, 

men køber kun et par rammer af gangen i supermarkedet, som jeg 

så sætter direkte i automaten som er lidt sværere at brække op, 

men sker det alligevel, bliver konsekvensen vel den, at vi ikke har 

drikkevarer i kælderen mere, og kontingentet må sættes op for at 

klare udgifterne. 

                                           Øl-automaten 

  Da kommunen har afgjort at øl-automaten bruger for meget el, 

bliver køle-elementet koblet fra, således at man stadig kan trække 

øl, men det vil så kun være kælderkoldt.  

  Med en lidt sur hilsen 

  Svend Erik 
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Bestyrelsen: 

 

Formand: Kent Alexander  
Humlebæk Strandvej 133 3050 Humlebæk.  
Tlf. 4015 2783 Mail: kent.alexander.dk@gmail.com 

Næstform.: Allan Vitting 

 Tjørnen 115 

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

Kasserer: Ole Nielsen 

Roret 61 

3070 Snekkersten  
Tlf. 4913 5585 Mail: olesnielsen@webspeed.dk 

Bestyrelses Per Sass Jensen 

medlem: Humlebæk Strandvej 135  
3050 Humlebæk. 

Tlf. 4919 4605 Mail: persassjensen@gmail.com  
Bestyrelses Elo Nielsen  
Medlem: Teglgårdsvej 325C, st.th. 

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

Bestyrelses Peter Sørensen 

medlem: Langebjergvej 308A 

3050 Humlebæk.  
Tlf. 4919 2576 Mail: pet.sor@webspeed.dk 

Bestyrelses Jørgen Schønnemann 

medlem: Teglgårdsvej 653, 2.tv.  
3050 Humlebæk 

Tlf. 2071 1001 Mail: js20711001@hotmail.com  
Suppleant: Claus Hummel 

Gl,Strandvej 93  
3050 Humlebæk.  
Tlf. 4169 6562 Mail: claus.hummel@hotmail.com  

Suppleant: Svend Erik Wittenkamp 

Teglgårdsvej 539, st.tv.  
3050 Humlebæk 

Tlf. 2081 8055 Mail: wittenkamp@gmail.com 
 

 

Revisor/Revisorsuppleant: Erling Mathiesen/ Flemming Schou

mailto:allan@vitting.dk
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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 Claus Hummel Gl.Stransvej 93 
3050 Humlebæk.  
Tlf. 4169 6562 

claus.hummel@hotmail.com 

 

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:allan@vitting.dk
mailto:casper_eggers@hotmail.com
mailto:allan@vitting.dk
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Redaktøren har ordet 

Af Allan Vitting  
allan@vitting.dk 

 
Sommeren raser udenfor, i hvert fald i skrivende stund med endnu en blæsende sommerdag. 

Jeg vil da håbe at eftersommeren tager revanche, og byder på noget bedre vejr. 

 

Men når nu vejret ikke helt er så sommeragtigt som det burde, så er det da lækkert at have 

noget at tage sig til indendørs. Det kunne eksempelvis være at læse det nye nummer af 

vandposten som du nu sidder med i hånden. 

 

Redaktionen bag vandposten har til alle tider søgt at få indlæg fra medlemmerne, det kniber 

dog stadig med at få Jer i gang.  

Personligt hører jeg ofte fra andre medlemmer om deres fisketure, og fine fangster uden for 

vores regi. Det kunne være rigtig lækkert at bringe disse historier i Vandposten, både fordi I 

som fiskere får en god mulighed for at blære Jer, men også fordi det kan give andre 

inspiration til en fisketur. 

Jeg håber at I vil tage bolden op ligesom jeg selv har gjort, og dele Jeres fiskehistorier med 

os andre. 

 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- 

 

Online Booking af Janus 

 

Med det gode vejr foran os, mindes der om at booking af sejltid med Janus, 

fremover skal ske via vores hjemmeside: 

http://slettenfritidsfiskerlaug.dk/ 

I tilfælde af nedbrud på vores hjemmeside, kan følgende link benyttes: 

http://www.supersaas.dk/schedule/Sletten/Janus 

Såfremt der opleves problemer med onlinebooking, eller hvis du ikke har mulighed for at 

booke via internettet, bedes du kontakte: 

Allan Vitting på telefon 40 93 47 20 eller allan@vitting.dk 

 

  

http://slettenfritidsfiskerlaug.dk/
http://www.supersaas.dk/schedule/Sletten/Janus
mailto:allan@vitting.dk
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Formanden har ordet 

Af Kent Alexander  
kent.alexander.dk@gmail.com 

 

Kære medlemmer , 

 

 

Sommeren 2015 vil sikkert ikke blive husket for megen sol og varme men snarere for 

et noget ustadigt vejr bestående af blæst- regn- sol og overskyet. Vi havde en mild vinter 

et mildt og lunt forår og så troede vi jo alle at der ville komme en fantastisk sommer. 

Men ak – nej hvor de snød os. De sidste godt 2 måneder har ikke været særlig sommerlige. 

På nær 3- 4 dage i starten af juli hvor vi ramte de 30 grader har det ikke været rigtig sommer. 

Dem som vil være sikre på sol og varme må rejse syd på. Vi andre må tage rigtig tøj på  

for som sagt findes der ikke dårligt vejr men kun forkert beklædning !         

 

Sæsonen for Småbådsture er i fuld gang og der fiskes flittigt men her på det sidste er der 

ikke taget mange fisk på Sundet. Fangsterne har været meget svingende; hvor der først på 

sommeren blev fanget en hel del torsk og sild, er der på det sidste ikke fanget ret meget. 

Kan være at fiskene også er taget på sommerferie- hvem ved ? 

 

Jørgen Schønnemann har lovet at lave en skovtur til Bakken i august. Læs mere herom  

i denne udgave af Vandposten !    

 

Vores foreningsbåd JANUS sejler fortsat fint og bliver brugt af flere af vore medlemmer. 

 

Det er lykkedes mig at reservere Strandlyst, stueetagen  lørdag den. 28.november kl. 15.00 

til vores årlige Julefrokost så nu er både sted og dato fastlagt. Der vil i god tid blive udsendt  

program med arrangement og tilmelding.  

 

Til sidst vil jeg ønske alle medlemmer en fortsat god sommer ! 

(trods vejret) 

 

Knæk og bræk 

Kent 
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Referat fra bestyrelsesmøde 13.05.2015. 
 
Af Jørgen Schønnemann 
 js20711001@hotmail.com 
 

Deltagere: Allan, Claus, Kent, Ole, SvendErik, Peter, Jørgen. 

Fraværende: Per, Elo 

1.  Formanden byder velkommen og konstaterer at vi pt. mangler tovholdere til banko og 

skovtur 8. aug., idet Jørgen fratræder skovtur i år. 

2.  Ole meddeler at vi har 65.500 kr. i kassen og at vi er 85 medlemmer. 

3.  Jørgen refererer om en god vinter sæson med Elida Fishing kun en vejrbetinget aflysning 

og tak fra Elida med 2 gavekort. 

4.  Peter kritiserer forholdene omkring aflyst småbådstur 3.5. Janus var defekt og Claus 

kunne ikke skaffe småbåde og på grund af personlig travlhed kiksede det for Claus at 

meddele afbud til de tilmeldte. Claus kører småbådsturene for 2015 sammen med Sv.E. 

5.  Janus er ikke OK med en defekt brændstofpumpe. En reservedel er undervejs og Casper 

reparerer når delen er ankommet. I tilfælde af at Janus er defekt, skal nøglen lægges i 

postkassen i kælderen.  Casper får nøglen til postkassen af Allan. 

6.  Claus har monteret 4 stangholdere på Janus og vil montere nye lanterner. 

7.  Julefrokost 28.11 planlægges til Kabyssen. Kent undersøger denne mulighed. 

8.  Sv.E beretter at folk fra kommunen dømmer vor ølautomat ulovlig p.gr.a for stort el-

forbrug. Vi frakobler kompressor, altså slut med kolde øl. Sv.E meddeler kommunen dette. 

Sv.E fortæller også om tyveri af ca. 50 dåser øl og har opsat en advarsel til tyven. 

9.  Jørgen køber lidt ’gode sager til åbenthus’ i anledning af Hennings fødselsdag. 

Sv.E. er i gang med med at rydde op i ubenyttede skabe.  

Jørgen påpeger behov for at opdatere vedtægterne § 5. 

 

Næste møde             Onsdag den 5. august kl. 19.00 

 

Referent Jørgen Schønnemann       2071 1001 
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Småbådstur den 7. juni 2015 
Af Peter Sørensen  
Pet.sor@webspeed.dk 

 

Mange torsk på lavt vand 

Der blæste en frisk vind på 10 m/s fra syd, da jeg med det gode skib DALA og skipper Claus 

sejlede nordover i Sundet. Bølgerne var ret voldsomme og jeg fik i stævnen skyllet havvand 

ind over mig flere gange. Der var kombineret skyer og sol på himlen. 

Vi begyndte fiskeriet ud for Humlebæk Havn og der blev fanget nogle få mindre torsk. Vi 

flyttede os nogle gange, men vi fik ikke yderlig ret mange torsk. 

Derimod var det gået meget bedre på båden ”fru Kruse”. På denne båd fangede Møller og 

Claus Hummel tilsammen 22 torsk i varieret størrelse. De havde fanget dem nede i Nivå-

bugten på kun 5 – 6 m vanddybde. 

Indvejningen i Sletten viste følgende resultat: 

1. Jørgen Rasmussen Torsk 1,95 kg 

2. Erik Jensen  Torsk 1,93 kg 

3. Anker Nielsen  Torsk 1,89 kg 

4. Michael   Torsk 1,88 kg 

5. Møller   Ørred lille 

6. Claus Ingedal  Knorhane 

En blæsende frisk sommerdag på sundet for 21 fiskere fordelt på 5 småbåde. 

 

 

mailto:Pet.sor@webspeed.dk
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Et mærkeligt fiske år på sundet 

Af Allan Vitting  
allan@vitting.dk 
 

2015 tegner til at blive et mærkeligt fiske år på sundet, en sløj vinter blev erstattet af et super 

forår hvor vi både indenfor og udenfor konkurrence fik godt med torsk. 

En enkelt tur med to mand ombord gav 50 kilo torsk med en snitvægt på 3 kilo. Efter den 

periode har fiskeriet været noget mere en svært. Småbådsturen i juli giver et meget godt 

billede af fiskeret, enkelte og knap så store fisk. 

For mit vedkommende startede det ellers 

lovende, med den førnævnte torsketur, som 

blev fulgt godt op af en super tur til 

Kronborg Pynten efter hornfisk. Det var dog 

den eneste tur efter hornfisk som rigtig gav 

noget, 4 yderligere ture bød kun på et fåtal af 

hornfisk. 

Min fangst af en lille makrel i juni, gav lidt 

blod på tanden efter dem. Derfor blev der 

hurtigt planlagt et par aftenture ved Helsingør 

efter makreller.  

Første tur var lidt tidligt på den i forhold til hvornår jeg fangede makrel sidste år, men det 

kunne jo være. Resultatet var en absolut nul tur, selv ikke torsk eller sej bed på krogen. 

På anden tur var forventningerne noget højere, på samme dag sidste år fangede jeg personligt 

34 makreller. Men igen måtte jeg gå tomhændet hjem. 

Igennem den sidste måneds tid har jeg været på sundet en del 

gange, og fangsterne har bestemt svigtet. Ved sidste småbådstur fik 

jeg en snak med nogle andre medlemmer, som også kunne melde 

om et usædvanligt svært fiskeri for tiden. Så noget tyder på at det 

ikke kun er mig. 

Med det sløje fiskeri sommeren indtil nu har budt på, så ser jeg 

frem til efteråret som jo bliver intet mindre end fantastisk. 

 

Til gengæld melder flere put and take søer om et super fiskeri, og 

der går rygter om at et medlem i foreningen fangede hele 9 styks 

ørreder på en enkelt tur. 

Selv har jeg måtte nøjes med 3 styk på en tur.   
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Skovtur 2015 
 

Skovturen går til Dyrehavs Bakken, lørdag den 29. august 2015. 

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 (køb selv togbillet) 

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 vi 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 mandag den 24. august. 

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

Venlig hilsen og på gensyn lørdag den 29. August. 

Jørgen Schønnemann     tlf.   2071 1001 
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HAVTURE MED M/S ARRESØ FRA HELSINGØR 

 

6 x SØNDAGE 

2015:  11. Okt.  +  15. Nov. +  20. Dec. 

2016:  24. Jan.  +  28. Feb.  +   3. Apr. 

 

Arresø fra Elida Shipping flåden, sejler som sædvanligt fra 

statshavnen i Helsingør.  

Vi mødes på skibet senest 06.45, og vi afsejler kl. 07.00 og er 

tilbage kl. 12.00. 

Indvejning sker på på kajen i Helsingør. 

Tilmelding, som er bindende, til undertegnede senest ugedagen 

før fisketuren. 

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

 

Jørgen Schønnemann 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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Stakkels måge 
 
Af Jørgen Schønnemann 
 js20711001@hotmail.com 

 

                                                                       

En sjælden oplevelse – heldigvis. 

 

Med ryggen til pirken, der løb efter 

båden, så jeg ikke hvad der skete,  

kun nogle voldsomme ryk i stangen 

 afslørede at jeg havde bid. 

 

Jeg vendte mig om og så en måge der 

baskede i vandet 40-50 meter agter.  

Var mågen ved at stjæle min fisk?  

Var fisken allerede slugt? 

 

Mågen fløj ikke, men med bredte vinger lod den sig trække efter båden, der nu drev for 

vinden. Med voldsomt pres på stang og hjul forsøgte jeg at hale mågen nærmere båden for at 

hjælpe den fri, men umuligt. 

 

Pludseligt lettede mågen og en pirk glimtede i dens næb.  

Mågen var altså min fangst! 

 

Selv med maksimal bremse på, løb hele linen af mit hvinende hjul. 

 

Stakkels måge med pirk i næb og 70-80 meter fletline bag sig. 
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Småbådsturen søndag den 5. juli 
 
Af Jørgen Schønnemann 
 js20711001@hotmail.com 
 

- Bød på meget få og meget små fisk.  
 

12 erfarne fiskere i 3 både, med top udstyr kunne kun lande 8 torsk, alle under 2 kg !   

Det som gjorde dagen usædvanlig dejlig, var vejret. 28-29 grader og vindstille. 

Efter oplevelsen med Wittenkamp’s kulinariske morgenbord, sejlede vi ud i havblik og med 

strålende sol. 

Janus sejlede mod Hven og vi nød det stille vand og den gode temperatur på det solglitrende 

Øresund. 

Ud for Kyrkbackan fik Allan et bundbid og i de 

efterfølgende 10 sekunder fik også Erik, Ruben, og jeg et 

bundbid. 

Men selvfølgelig var det andet end bunden vi hang fast i. 

Nærliggende var det, at vi alle havde fat i fiskernes 

bundgarn, - men vi havde orienteret os og kunne ikke se 

fiskernes flagbøjer. 

Vi har senere fået at vide at der netop ud for og lidt nord for 

Kyrkbackan ligger et gammelt trawl og her er sikkert 

forklaringen. 

Nå, selv om vi mistede vore pirke og fangsten 

var ringe, så nød vi dagen og var glade for at 

Vorherre midt på dagen lagde et fint skytæppe 

mellem den stærke sol og vore sarte kroppe. 

 

 

 

OBS !!! 

Husk at tilmelde dig hos Claus Hummel til næste småbådstur Søn d. 9. aug. 

mailto:js20711001@hotmail.com
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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 2015, 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 9. Småbådstur. - Morgenmad kl. 7.00, fiskeri fra 8.00 – 14.00 

- Mødested: Foreningshuset Strandlyst på Sletten Havn 

September 
Søndag den 6. Småbådstur. - Morgenmad kl. 7.00, fiskeri fra 8.00 – 14.00 

- Mødested: Foreningshuset Strandlyst på Sletten Havn 

Oktober 
 

Søndag den 11. Havtur med Arresø fra statshavnen i Helsingør, fiskeri fra 7.00 – 12.00 

- Mødested: På skibet senest 6.45 

November 
 

Søndag den 15. Havtur med Arresø fra statshavnen i Helsingør, fiskeri fra 7.00 – 12.00 

- Mødested: På skibet senest 6.45 

Lørdag den 28. Julefrokost – Mere info følger… 

December 
 

Søndag den 20. Havtur med Arresø fra statshavnen i Helsingør, fiskeri fra 7.00 – 12.00 

- Mødested: På skibet senest 6.45 

Januar 
 

Søndag den 24. Havtur med Arresø fra statshavnen i Helsingør, fiskeri fra 7.00 – 12.00 

- Mødested: På skibet senest 6.45 

Februar 
 
Søndag den 28. Havtur med Arresø fra statshavnen i Helsingør, fiskeri fra 7.00 – 12.00 

- Mødested: På skibet senest 6.45 

April 
 

Søndag den 3. Havtur med Arresø fra statshavnen i Helsingør, fiskeri fra 7.00 – 12.00 

- Mødested: På skibet senest 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. december 2015. deadline for stof er 1. november 2015. 


