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Formanden & Redaktøren har ordet 

Af Allan Vitting  
allan@vitting.dk 
 

Kære medlemmer. 

 

Så har vi nærmet os den mørke og kolde tid. Det betyder dog heldigvis starten på 

vintersæsonens havture, som allerede nu er startet. 

 

Hvis jeg kigger lidt tilbage på sommersæsonen, så har den været noget skuffende, det 

lykkedes kun at gennemføre en enkelt småbådstur, Janus kom ikke i vandet, og jo mit 

eget fiskeri har heller ikke været helt i top. Men vanen tro blev skovturen en rigtig 

god oplevelse for deltagere med masser af hygge og god mad. 

 

Janus er som skrevet ikke kommet i vandet, en del uheldige omstændigheder har 

gjort det til en noget længere affære en ventet. Bestyrelsen ser dog ingen anden udvej 

end at afvente.  

 

Med en stille sommersæson, så kan det lune, at vi er kommet fantastisk i gang med 

vintersæsonen. Den første Havtur i oktober var besat med ikke mindre end 20 

deltagere, og den første bankoaften bød på fuldt hus og præmier til næsten alle. 

Foran os ligger endnu en bankoaften, 5 havture, og så har vi igen planlagt en put and 

take konkurrence i foråret. 

 

Husk at kigge forbi vores hjemmeside www.slettenfritidsfiskerlaug.dk , hvor du 

finder datoer og meget mere om foreningen. 

 

Vandposten er for resten også din mulighed for at komme til orde i foreningen, så 

skriv blot dit indlæg til os. 

          

Knæk og bræk 

  

Allan 

 

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   

http://www.slettenfritidsfiskerlaug.dk/
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Nyt om klublokalet 

Af Svend Erik Wittenkamp 

wittenkamp@gmail.com 

                         

 

Nyt om klublokalet: 

 

Håndværkerne har afsluttet arbejdet med at dræne og isolere under jord højde 

omkring huset, så nu venter man på, at murene indvendig skal tørre ud, så man kan 

komme til at pudse dem op. 

Det varer så noget, inden vi fuldt ud kan anvende vores klublokale, dog kan man 

som tidligere skrevet, tage en nøgle i kælderen og gå op på første sal og nyde 

udsigten til Hveen.   Det er dog også muligt at opholde sig i kælderen, hvis man ikke 

vil se udsigten over vandet. 

 

Småbådsturene  

Småbådsturene: 

Vi fik jo desværre kun afholdt en enkelt småbådstur. Da vi af forskellige grunde 

manglede både, og en enkelt gang manglede tilmeldinger, blev resten af turene 

aflyst. 

Jeg håber vi til næste år kan gennemføre alle turene. Se under datoer for aktiviteter 

i 2017. 

 

 

  

mailto:wittenkamp@gmail.com
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Julefrokost i Strandlyst 
 

INVITATION 

Julefrokost i Strandlyst, Sletten Havn, år 

2016! 

Vores årlige julefrokost afholdes igen i år i 

Strandlyst, stueetagen  

 

Lørdag den 3 december 2016.  

 

Vi starter kl. 15.00 med velkomst og derefter en dejlig traditionel dansk julebuffet fra 

Jacob i Kabyssen. 

Menu. 

Julesild med løg og kapers  

Stegte sild i lage med syltede løg 

Varmrøget laks fra egen rygeovn 

hertil sennepsdressing med syltede drueagurker og kapers 

og salat af friske krydderurter 

Fiskefilet med citron, remoulade og dild 

Flæskesteg med sprød svær 

med hjemmelavet rødkål med tyttebær 

Ris a la mande med vanilje 

Hertil hjemmelavet kirsebærsauce med portvin 

Ostefad med 3 slags ost , druer og radiser 

Serveret med hjemmebagt rugbrød, landbrødfedt og smør 

 

Pris pr. person kr. 250,- der indbetales til Kent ved tilmelding på 40 15 27 83 

Af hensyn til indkøb/bestilling af mad er sidste frist søndag den 27. november.! 

Øl /vand 10,- kr. – Snaps 10,- kr. – Bailey/ cognac 20,- kr. – rød/hvidvin 50,- kr.  
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Kontingent for 2017 

 

 

Kontingent for 2017 

 

Med dette nummer af Vandposten følger et girokort, som du kan bruge ved 

indbetaling af kontingentet på 250 kr. for hele 2017.  

Læg ikke girokortet til side, så det bliver glemt og dermed opstår situationen 

med de kedelige og unødvendige rykkerbreve. 

Betal hellere i morgen, medens du husker det, i denne travle periode. 

 

HUSK sidste frist for indbetaling er 31. januar 2017 

Betaling kan foretages enten med det vedlagte girokort eller via en netbank, 

som eksempelvis en overførsel til Fiskelaugets konto i: 

Nordea, reg.nr.: 2259 kontonr. 6272 979 454 

Det er den billigste betalingsmåde. 

Ved betaling via netbank er det vigtigt at påføre navn, således at 

indbetalingen kan identificeres. Endelig kan betalingen via netbank 

fremdateres således at betalingen foretages ved tidsfristens udløb. 

 

 

Med venlig hilsen  

Per Sass Jensen  

persassjensen@gmail.com 
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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 onsdag d. 22.02. 2017 Kl. 18.00 

i Skeltofteparkens Selskabslokaler, Teglgårdsvej 321 A, Humlebæk. 

 

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 til 50,- kr pr. kuvert inkl. 1 øl ! 

Forudgående tilmelding og betaling til Allan. 

 

Vel mødt  

Bestyrelsen  
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Havture 2016/17 

SÆT KRYDS I KALENDEREN 

HAVTURE FRA HELSINGØR 6 x SØNDAGE 

2016:  23. Okt.  +  20. Nov. +  18. Dec. 

2017 :  22. Jan.  +  19. Feb.  +  26. 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 10.08.2016. 
 
Af Jørgen Schønnemann 
 js20711001@hotmail.com 

 

Deltagere: Allan, Jørgen Ø, Sv.E, Jørgen S, Per.    

Fraværende: Ole, Elo, Else-Marie 

 

 

1. 

Formanden bød velkommen. Stille periode, så få emner. 

Vi har 42.549 kr. i kassen 

 

2. 

Antal medlemmer er iflg. Per på 73 og Jørgen S har 2 nye som han meddeler til Per. 

 

3 

Småbådsturene 3.7. og 7.8 blev aflyst på gr, af kun 7 hhv. 5 tilmeldte og ingen båd. 

 

4. 

Situationen omkring Janus er, at alle reservedele er købt og vi venter stadig på ”båd i 

vand”.  

Vores største (og eneste) aktiv Janus er inaktiv i højsæsonen. Allan tager kontakt med 

Elo og forsøger at motivere ham til en hurtig færdiggørelse af Janus. 

 

5. 

Skovturen er i faste rammer, - dog gør det sene augustnummer af vandposten at der 

er meget kort tid til tilmelding. 

 

6. 

Redaktionen mangler stof til medlemsbladet. Bestyrelsen opfordres til at skrive selv 

eller få andre til det. 

 

7. 

Dato for næste møde er; Ons 14. sept. Kl. 19.00 i foreningshuset. 

 

8.  

Julefrokost er fastsat til lør. 3 december kl. 14,00 i foreningshuset. Kent er tovholder. 

 

 

Referent:  Jørgen Schønnemann              2071 1001 
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Referat fra bestyrelsesmøde 20.09.2016. 
 
Af Jørgen Schønnemann 
 js20711001@hotmail.com 
 

Deltagere: Allan, Jørgen Ø, Sv.E, Jørgen S, Per, Ole.    

Fraværende: Elo, Else-Marie 

 

 

1. 

Formanden bød velkommen og meddeler at vi kan få 10% rabat hos TOGO på 

fiskegrej. Mere info om dette i Vandpostens nov. nr. 

 

2. 

Sv.E meddeler at JANUS er under maling og at nyt motordæksel er er monteret. Nyt 

el.system skal installeres af ELO og datoen for færdiggørelsen af båden er usikker. 

For at spare penge afbestiller vi pladsen i havnen dog med mulighed for at sætte den i 

vandet, hvis båden bliver færdig i vinter. 

3. 

Antal medlemmer er iflg. Per på 73 og Ole meddeler at vi har 41.200 kr. i kassen. 

4. 

Småbådsturene er iflg. Sv.E  minimeret til kun en tur ud af 5.  

Årsagen er dårligt vejr, manglende både og manglende tilmelding. 

5. 

JS beretter om årets succesfulde skovtur. Mere om denne i Vandposten Nov. 

6. 

Elo og ElseMarie arrangerer Bankospil og sørger for personale, præmier og lotteri. 

7. 

Allan foreslår at udgive Vandposten en måned før nu. Altså  MAR, JUL og NOV. 

Dette blev vedtaget. 

8. 

Allan beretter om muligheden for at blive medlem af Sjællands Fiske Union SU, med 

adgang til både i hav og sø. Ideen vurderes til at være uinteressant pt, men skal dog 

holdes vedlige for fremtiden. 

9. 

Næste bestyrelsesmøde er tir 25. okt. Kl 17.00. 

 

 

Referent:  Jørgen Schønnemann              2071 1001 
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Banko aften 25. oktober 

Af Svend Erik Wittenkamp 

wittenkamp@gmail.com 

 

 

Banko aften 25. oktober: 

 Vores første bankoaften blev set ud fra mit synspunkt vellykket. 

 Der var ca. 30 deltagere, og de var i udmærket humør, og meget disciplinerede. Der 

var ingen der kom op at skændes, ej heller at slås, hvilket egentlig kan undre, idet 

der som sædvanlig var mange der intet vandt, og nogle få, som ikke kendte ordet 

”pli”, og bare ragede til sig det bedste de kunne. Nå, næste gang er det jo nok nogle 

andre der er heldige, så det går nok.  

 Vores handelsliv havde betænkt os med nogle gode præmier, og uden dem ingen 

banko, så støt nu op om vores lokale forretninger i det daglige. 

 Vi fik præmier fra: Brille Mie, Ostespecialisten, Sports-forretningen, Hegelunds eftf., 

TV-Cykler, Snedkerbageren, Humlebæk Kro, Niels Rex og Axel`s Fiskehus. Kødet fik vi 

til en meget rimelig pris hos Brugsen i Fredensborg. 

Svend Erik 

 

Næste bankoaften er 

Tirsdag d. 22. november 2016 kl. 19 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:wittenkamp@gmail.com
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Aftaler for medlemmerne 

 

Vi har lige nu to muligheder for rabat hos grej forhandlere. 

Den første er vores vanlige præmie sponsor til vores konkurrencer Sport Dres, de 

tilbyder ud over præmier til vores konkurrencer, også 10% på næsten alt i butikken 

ved fremmøde. 

 
Frederikssundsvej 50, 2400 KBH NV 

Tlf: 38 88 46 48 

Den anden er Toko.dk som tilbyder 10% på alt ved online bestilling. Det fungerer 

ved at man logger ind på siden ved hjælp af en konto som vi har fået oprettet, så 

trækker siden automatisk 10% fra på betalingssiden. 

Selv om rabatten kun gælder ved online betaling, så er der også mulighed for 

afhentning. 

Vil du vide mere om Toko.dk bestilling så kontakt Allan Vitting på 40934720 

 

www.toko.dk 

 

http://www.toko.dk/
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Skovturen 2016 
 
Af Jørgen Schønnemann 
 js20711001@hotmail.com 

 

Vi mødtes alle 10 laugs venner på stationen en dejlig formiddag i august. 

Efter en god togtur mod syd med venlige og smilende medpassagerer landede vi i 

Klampenborg hvor nogle af os spadserede gennem den røde port og andre hyrede en 

kapervogn. 

Vi samledes ved Peter Lieps hus, hvor årets sportslige tradition, nemlig den 

vanskelige disciplin ”Skov-Petanque” blev afviklet. Holdet med Jørgen Østergård, 

Polle og Kell blev overbevisende vinder med maksimumpoint. 

Efter anstrengelserne drog vi til Pølsekroen og forfriskede os med store glas kolde øl 

og en række små ”skarpe”, - en gave fra værten, - tak. Polle markerede sig igen i år 

med sine evner til at vinde kæmpe chokolader. 

Den dejlige buffet på ”Bakkens Perle” afsluttede vor herlige dag på Bakken og den 

sidste post blev Humle Pubben. 

Alle deltagerne udtrykte stor fornøjelse som deltager i årets skovtur. 

J.Sch.  
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Put And Take Konkurrence 

 

 

PUT AND TAKE KONKURRENCE 

SØNDAG DEN 23. APRIL 2017 

i Store Rosenbusk Put and Take. 

 

Vi mødes ved søen kl. 7.00. 

Vi fisker i konkurrence øjemed fra kl. 7.30 til 12.00 hvor vi vejer ind, og kårer 

dagens vindere. 

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

 

Derefter vil der være frit fiskeri frem til 20:30, hvis man orker. 

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

Vi har fået et tilbud om at leje hele søen til en meget favorabel pris, men det kræver 

et deltagerantal over 20. Mere om det hvis det bliver aktuelt. 

Lidt om søen: 

Selve søen er på 17.000m2 og er op til 6 meter dyb, området er yderst velegnet som 

en udflugt for hele familien. Her er masser af muligheder for at spise sin medbragte 

mad ved de opstillede borde og bænke. 

I Store rosenbusk bliver der hver uge udsat store ørreder fra et af Danmarks bedste 

dambrug, størrelsen er efter sæson og ligger mellem 1-10kg, Fiskene fighter 

fortrinligt og smager i øvrigt strålende. 

Adressen til søen: Uggeløse Skovvej 9, 3450 Lynge 

Tilmelding til: Allan Vitting Telefon 4093 4720 

Senest den 10. april 2017 
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Bombardafiskeri 

 

BOMBARDAFISKERI 

Bombardafiskeri med powerbait – Jig – Flue er nok den mest udbredte form for 

fiskeri i de danske put and take søer. 

Metoden er uhyre effektiv men den kræver noget øvelse, da længden på et forfang på 

op imod 3,5 meter, kan være en udfordring at kaste med. 

Selve rigget består af følgende: 

Et bombardaflåd, en svivel, en forfangsline, og derefter din agn. 

 

Bombardaflådet 

 

Bombardaflådet fås i flere varianter, og valget afhænger meget af hvor dybt fiskene 

står, og hvor langt du vil kaste. 

Ud over en variation i vægten på flådet, fås det også i synkende, let synkende, og 

flydende. 

Vil du fiske på bunden bør du vælge det synkende, mens du med det let synkende kan 

fiske midt i vandsøjlen. Det flydende siger vist sig selv. 

Vægten på flådet har primært betydning for din kastelængde. 

Min klare favorit er et flydende flåd med en vægt på 20g, en sjælden gang bruger jeg 

let synkende. 

Ved brug af flydende bombardaflåd kan du hvis fiskene går lidt dybere, montere et 

lille lod på 0,4g ca. 40cm før agnen. Det tvinger agnen lidt ned, og det er ofte lige det 

der skal til. 

Det er i øvrigt vigtigt at vide at fiskene ikke kan se ned, så de ser kun det der er foran, 

eller over dem. 

http://fishi.dk/wp-content/gallery/151226_bombarda/bombarda-ny.jpg
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Rigget 
Bombarda flådet monteres direkte på hovedlinen, efterfulgt af en lille svivel. I 

svivlen monteres din forfangsline, den skal være monteret med en lille ottetals svivel 

i den ene ende, og din ang i den anden ende. Agnen vender jeg tilbage til. 

Længden på forfangslinen bør være omkring en stanglængde. I blæsevejr kan det dog 

være en udfordring, men som udgangpunkt er det en god målestok. 

 

Kasteteknik 
Det sværeste ved bombardafiskeri er helt klart kasteteknikken. Start med at kaste i en 

bue over hovedet uden for meget fart på, når du mestrer det så kan du sætte noget 

mere fart i dit kast. 

Det vigtigste i hele kastet er dog landingen. Det vigtigste er at du bremser linen når 

flåddet er ca. 1 meter over vandet. Dermed vil din agn forsætte kastet, og dit forfang 

rette sig ud. Misser du dette risikerer du en god gang line kludder. 

 

Forfangsline 

 

En god forfangsline bør være usynlig for fisken, derfor er et god valg en flourcarbon 

line. Selv bruger jeg en line på 0,24. (se et billede nedenfor) 

 

Agnen 

Agnen til bombardafiskeri kan være flere ting. Nedenfor er lidt bud. 

 

Powerbait 

Den mest populære er helt klart powerbait. 

Ved brug af powerpait som agn, skal du i enden af din forfangsline montere en lille 

str. 14 eller 12 trekrog. 

Derefter tager du “lidt” powerbait, og ruller til en kugle i hånden. Når du har en kugle 

tager du krogen og trækker den ind i kuglen ved hjælp af linen. 

Derefter ligger kuglen midt i hånden, og linen uden af hånden. Så begynder du at 

rulle powerbaiten aflang i mellem dine hænder. 

Du ender så ud med en lang orm med to spidse ender. 

Hold derefter linen med den ene hånd, og tag fat om linen med tommel og pegefinger 

på den anden hånd. Træk powerbaiten på linen ned mod krogen, og stop lidt før 

krogen. 

Form nu “klumpen” i toppen så den ligner resultatet på billedet, og så har en perfekt 

formet bait. 

Hvad angår farver og smag så er det svært at give et klar svar på. 

Nogle dage hugger fiskene på alt, og andre dage kun på en bestemt farve. Det er 

derfor en god ide at skifte farve hvis man ikke fanger noget. 

Som på billederne nedenfor, kan de ofte være en god idé at kombinere noget lyst og 

mørkt. Men det er bare at prøve sig frem. 
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Selve fiskeriet med powerbait er meget stille, indspinningen sker med kun 1 omgang 

pr. 1,5 sekund, gerne med spin stop. 

Et hug kan være meget stille, eller meget kontant. Derfor bør du betragte alle 

uregelmæssigheder i indspinningen som hug. 

Ved hug er 2 muligheder, en forårsmetode, og en anden. 

Forårsmetoden: 

Ved hug stopper du straks indspinningen, og strejker armen så linen bliver slap. 

Havde du stangen strakt ligeud da du fik hugget, så hiv en meter line af spolen. Vent 

derefter til at fisken strammer linen op, det sker ofte meget stille. Så snart linen er 

spændt op, så giver du en bestemt men ikke voldsomt modhug. 

Den anden metode: 

Ved hug stopper du straks indspinningen, og løsner bøjlen. Hvis der er fisk på, vil 

den inden for 10-15 sekunder begynde af løbe. Lad den bare løbe i 10 sekunder, og 

begynd derefter at spinne ind. Husk at holde stangen op, og hold pres på fisken. Sørg 

dog for at have bremsen på dit hjul løs nok til at fisken kan trække den af, ellers 

risikere du at linen knækker. 

 

Jig 
Jig fåes i mange farver og typer, og dækker generelt over små gummidyr. 

Valget af farver er som ved powerbait, det er bare at prøve sig frem. 

Ved brug af jig til dit bombardafiskeri er der 2 forskellige monteringsmetoder. 

Den klassiske montering sker ved at du monterer en lille enkeltkrog for enden af din 

forfangsline. Krogen trækker du derefter igennem jiggen så krogen kommer ud  på 

“ryggen” af jiggen lige før halen. 

Ulempen ved denne metode er at fisken skal hugge højt over jiggen for at blive 

kroget. 

http://fishi.dk/wp-content/gallery/151226_bombarda/2015-12-26-12.45.20.jpg
http://fishi.dk/wp-content/gallery/151226_bombarda/2015-12-26-12.48.38.jpg
http://fishi.dk/wp-content/gallery/151226_bombarda/2015-12-26-12.49.51.jpg
http://fishi.dk/wp-content/gallery/151226_bombarda/2015-12-26-12.50.38.jpg
http://fishi.dk/wp-content/gallery/151226_bombarda/2015-12-26-12.52.58.jpg
http://fishi.dk/wp-content/gallery/151226_bombarda/2015-12-26-12.53.34.jpg
http://fishi.dk/wp-content/gallery/151226_bombarda/2015-12-26-12.54.04.jpg
http://fishi.dk/wp-content/gallery/151226_bombarda/2015-12-26-12.54.54.jpg
http://fishi.dk/wp-content/gallery/151226_bombarda/2015-12-26-12.56.43.jpg
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Den nye metode som omtales som L-Rig, har jeg selv testet nogle gange med stor 

succes. 

Jeg har dog tilpasset den lidt, men som jeg har læst andre steder også, så har det øget 

min landingsprocent voldsomt. Da krogen sidder løst, og længere bagud på jiggen, 

skal fisken ikke hugge så dybt for at blive kroget. 

Reelt kan man tale om at jiggen er monteret som en gennemløber, det vil sige at den 

sidder løst på linen. 

Det er voldsomt effekttivt. 

Sådan gør du: 

– Lav et hul i gennem jiggen så udgangshullet er lige under halen. 

– Træk et lille plastrør gennem hullet. (eks. dem fra slikkepinde) 

– Klip pinden til så den ikke er synlig, men kun inde i jiggen. 

– Træk forfangslinen gennem jiggen. 

– Sæt en lille perle på linen. 

– Bind en lille str. 14 eller 12 trekrog i enden. 

Så er du klar 

     

Fiskeriet med jig er lidt anderledes end med powerbait. 

Indspinningen skal være lidt hurtigere, ca. 1 omgang i sekundet. Ved jig fiskeri er det 

en rigtig god ide med flere spin stop, ofte hugger fisken så snart indspinningen 

genoptages. 

Når fisken hugger så skal du forsætte med at spinne ind i samme tempo indtil fisken 

er kroget. 

Specielt hvis du fisker på den gamle metode er dette vigtigt, nogle gang hugger 

fisken 4-5 gange for den sidder der. Med det nye L-Rig så sidder den der oftes første 

gang. Men under alle omstændigheder skal du forsætte i samme tempo til fisken er 

krogen. 

Selve fighten er helt det samme som med powerbait. 

http://fishi.dk/wp-content/gallery/151226_bombarda/2015-12-26-12.42.17.jpg
http://fishi.dk/wp-content/gallery/151226_bombarda/2015-12-26-12.33.13.jpg
http://fishi.dk/wp-content/gallery/151226_bombarda/2015-12-26-12.35.47.jpg
http://fishi.dk/wp-content/gallery/151226_bombarda/2015-12-26-12.36.51.jpg
http://fishi.dk/wp-content/gallery/151226_bombarda/2015-12-26-12.37.51.jpg
http://fishi.dk/wp-content/gallery/151226_bombarda/2015-12-26-12.39.01.jpg
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Flue 

Normalt fiskes flue med specielle fluestænger, men disse kan være lidt svære at 

håndtere. Derfor er fiskeri med flue og bombarda også kommet godt frem. 

Der er udviklet en masse fluer, både til kyst og put and take. Igen er valget hvad du 

tror på. 

Fluen monteres for enden at forfangslinen, og spinnes ind lige som jiggen, med ca. en 

omgang i sekundet. 

Som med jiggen forsættes indspinningen ved hug, indtil fisken er kroget. 

Denne guide er er lånt fra www.fishi.dk 

 

Småbådsture 2017 

 

 

 

Småbådsture 2017 

 

Søndag d. 21. maj 

Søndag d. 11. juni 

Søndag d. 2. juli 

Søndag d. 6. august 

Søndag d. 3. september 

Datoerne for maj og juni er grundet bededagene og pinsen som er i vejen.  
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Havtur den 23. oktober 2016 

Af Allan Vitting  
allan@vitting.dk 

 

 

På en grå men stille søndag morgen i oktober mødtes ikke mindre en 20 medlemmer 

af foreningen (inklusive lidt gæster), til sæsonens første havtur. 

Endnu engang sejlede vi ud med Arresø, og lagde straks kursen mod Kobberværket. 

Efter en lille sejltur var vi fremme ved spottet, og fik hurtigt vores pirke i vandet. Det 

viste sig hurtigt at vi lå over en massiv sildestime, vores pirke nåede aldrig bunden og 

ofte fik vi både én og to sild alene på pirkens trekrog. 

Sildefiskeri kan være meget sjovt, men på et tidspunkt, så mister man modet lidt, og 

det skete vist også for de fleste. Det var nemlig ualmindeligt svært, at få en torsk på 

krogen, ud over sidemanden . 

Efter 5 timer på havet kunne de samlede fangster gøres op til 4 torsk, og en pokkers 

masse sild. 

Trods mangel på torsk var glæden bland dagens vindere ikke til at misforstå, og der 

herskede en dejlig stemning blandt alle deltagere på dagen. 
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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. 6014 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: Erling Mathiesen/ 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 

 

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:elo.nielsen@live.dk
mailto:allan@vitting.dk
mailto:casper_eggers@hotmail.com
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 2016, 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 

 

 

November 
 

Søndag den 20. Havtur  

- Mødested: Statshavnen i Helsingør kl. 6.45 

Tirsdag den 22. Banko 

- Mødested: Foreningshuset Strandlyst, Sletten Havn kl. 19.00 

December 
 

Søndag den 18. Havtur  

- Mødested: Statshavnen i Helsingør kl. 6.45 

Januar 
 

Søndag den 22. Havtur  

- Mødested: Statshavnen i Helsingør kl. 6.45 

Februar 
 

Søndag den 19. Havtur  

- Mødested: Statshavnen i Helsingør kl. 6.45 

Marts 
 
Søndag den 26. Havtur  

- Mødested: Statshavnen i Helsingør kl. 6.45 

April 
 

Søndag den 23. Put and take konkurrence  

- Mødested: Store Rosenbusk Put and Take, Uggeløse Skovvej 9, 3450 Lynge kl. 7.00 

 

Småbådsture 2017 

21. maj - 11. juni - 2. juli - 6. august - 3. september 

 

 

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. marts 2017. deadline for stof er 1. februar 2017. 


