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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 sommeren, i skrivende stund har vi lige ramt et lavpunkt med kun 18 grader kl. 9, 

men ellers har vi i en længere periode måtte leve med +25 grader. 

Det har uden tvivl sat sit præg på fiskeriet, og de 2 afholdte småbådsture har ikke budt på de 

ville fangster. 

Foreningen lægger sig igen i front som en aktiv forening og byder resten af året på en væld 

af fisketure og arrangementer. Det er virkelig flot, at vi med blot nogen og tres medlemmer i 

skrivende stund kan holde et så stort aktivitetsniveau, som altid tiltrækker medlemmer. 

På seneste småbådstur måtte vi endda opleve at have venteliste. 

 

Trods et dalende medlemstal, så er bestyrelsen faktisk optimistisk for fremtiden. For selv om 

gamle medlemmer desværre melder sig ud, så kommer der hele tiden nye til. 

En del af disse kan tilskrives vores nye presse strategi, hvor Jørgen Østergaard har været 

meget aktiv med at informere lokalpressen om vores arrangementer. Vigtigst af alt er dog at 

pressen har været flinke nok til at bringe sågar kvart side artikler om os. 

 

Husk at I som medlemmer også bærer et ansvar for at skaffe medlemmer, så tag en ven med 

på den næste tur, og lad ham/hende opleve det fællesskab vi har. 

 

God sommer - knæk og bræk 

 

Allan 

 

 

 

 

Lidt til kalenderen….. 

 

 
 
 

  



 4 Vandposten Juli 2018 
 

Referat fra bestyrelsesmøde 19.03.2018 
 
Af Jørgen Schønnemann 

 
 

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

Fraværende: ElseMarie, Jørgen Ø, Ole.  

 

1. Formanden byder velkommen til nyt bestyrelsesmedlem Ove Stryk og til ny suppleant 

Henrik Nannberg. Ingen har kommentarer til forrige referat. 

2. Konstitueringen af den nye bestyrelse betød at: Per blev medlemsansvarlig, Elo blev 

næstformand, Jørgen Ø blev presseansvarlig og Jørgen S blev referent. 

3. Iflg. Allan er er vor kassebeholdning 38.392 kr. Der er behov for at lave en bedre 

kontoplan som er mere overskuelig og retvisende mht indtægter og udgifter. 

4. Per sender efter hvert bestyrelsesmøde en opdateret udskrift af medlemskartoteket til 

bestyrelsen, Vi er pt. 55 medlemmer og Elo er en god headhunter. 

5. Ugedagen søndag var OK til vor generalforsamling, som afvikledes stille og roligt. 

6. Allan foreslår at næste sæsons havture udgår fra Rungsted med Teisten. Turen er 1 time 

længere og koster uden rabat 300 kr. Der var enighed om at forsøge dette skift og Allan 

kontakter rederen for Teisten hr. Broberg. 

7. Datoer mv. for småbådsturene ligger fast. 

8. Elo har fået topstykket til Janus og vil montere det lige efter påske. Ove har et emne til at 

købe Janus. Udgangsprisen er 33.000 kr. og Elo og Ove tager køber med på en prøvetur. 

9. Jørgen Fabricius, Toelt har skrevet et indlæg til Vandposten, hvor han betoner at det er 

nødvendigt for fiskelauget at have en klubbåd i Sletten havn. Allan returnerer et svar med 

forklaring om det det økonomisk umulige i at have en sådan båd med kun 56 

medlemmer. 

10. Visionsaktiviteten nedfældede tanker/ønsker og de afledte forslag til aktiviteter, som der 

skal findes villige tovholdere til. Jørgen Ø har en stor aktivitet i gang med at sende 

information om vore aktiviteter til pressen. Skovturen er fastlagt til lørdag den 11. 

august. Ove og Jørgen S arrangerer skovturen. 

11. Allan rykker for indlæg til Vandposten. Næste nummer udkommer ca. 1.juli. 

12. Næste møde er man. 28.5 kl. 19.00 Sølyst. 
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Skovtur 11. august 2018 
 
Af Jørgen Schønnemann 

 
 

Skovturen 2018 går til SOFIERO Slot 
25 km nord for Hälsingborg. 

 
 
 
 

Lørdag den 11. August 2018 
 

Vi mødes senest kl. 11.15 i Sundbussernes afgangshal og 

stiger ombord på Sundbusserne. Her er der bestilt 3 stk. 

smørrebrød pr. person. 

Efter en god times maritimt samvær og sejlads frem, 

tilbage og frem, stiger vi af i Hälsingborg ca. kl. 13.00. 

 

Her tager vi den grønne Stadsbuss nr. 8 

til SOFIERO med det historiske slot og den pragtfulde 

park, hvor vi slapper af og restituerer os med kølende 

væsker efter den anstrængende rejse.  

Vi skal hygge os med konkurrencer og tale om 

eftermiddagens mange muligheder.  

Ca. kl. 16.00 returnerer vi med Stadsbuss nr. 8 til 

Hälsingborg.  

 

kl. 17.00 Afgang med Sundbusserne til Helsingør og tak 

for denne gang.  

   

Prisen for alt dette er kun 200 kr.  

Seneste tilmelding er søndag den 5. august 

 

Udskyd dog ikke din tilmelding, men ring straks til mig 

når du ved, at du vil med og hvem du eventuelt 

ønsker som ledsager.  

 

Venlig hilsen og på gensyn.   

Jørgen Schønnemann    tlf.   2071 1001 

 

PS! Vær opmærksom på at Kystbanetog ikke kører, men 

der afgår togbus fra Humlebæk. 

Strandvejsbus 388 er også en mulighed. 

Præcis info herom ved din tilmelding til mig. 
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Havtur 18. marts 2018 
 
Af Jørgen Schønnemann 
 

Det var herligt solskin, men 5 graders frost og kraftig 9 m/s østlig vind, den søndag morgen i 

marts vi stævnede ud fra Helsingør ombord på Arresø.  

Vi kom i læ syd for Hälsingborg og fiskede efter torsk. Ingen fisk og vi sejlede 4-5 mil 

sydover mod Hven, men heller ikke her var der fisk. Vi flyttede mod vest og ud for 

Espergærde og ved Snekkersten kom der (meget) lidt liv i stængerne. 

Sletten Fritidsfiskerlaug var om bord med 14 fiskere og ved indvejningen blev 1. præmien 

vundet på en torsk á 1,46 kg og 2. præmien gik til en fisk på 1,2 kg. Ingen 3. præmie. 

Den dårligste fiskedag i erindringen. 14 fiskere fra Sletten fiskede i 5 timer og fangede kun 2 

små torsk!! 

Nå den dag glemmer vi og glæder os til næste tur… 
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Småbådsture 2018 
Af Svend Erik Wittenkamp                       

Småbådsture 2018 
Vi har stadig 3 småbådsture i vente, og de foregår som de plejer med 

morgenbord fra kl. 7 i foreningshuset og udsejling fra Sletten Havn kl. 08.0½ 

med hjemkomst senest kl. 13.59. 

Når alle er kommet vel i land, og fangsten er renset, er der indvejning, uddeling 

af præmier, og tid til at udveksle erfaringer og fortælle om alle de store fisk, der 

desværre hoppede af krogen. 

1. juli 

5. august 

2. september fisker vi efter fladfisk. Fiskelauget fremskaffer orme.  

Husk fisketegn. 

Tilmelding til Elo eller Svend Erik senest søndag før fisketuren. 

Elo Tlf.4037 0036 & Sv. E. Tlf. 2081 8055 

E. Post wittenkamp@gmail.com 

  

mailto:wittenkamp@gmail.com
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Put and take konkurrecen i marts 
 
Af Allan Vitting 
 

 
 

Søndag d. 15. april stod 14 mand klar til årets put and take konkurrence i Store Rosenbusk put 

and take. 

Vejret var noget anderledes end forrige år, hvor varmen havde vækket en million myg. I år var 

vejret noget mere køligt, måske endda for køligt til at fiskene var helt vågne. 

 

I den ende af søen hvor vi havde base skete der ikke det store, der kom en enkelt eller to fisk 

op i løbet af dagen. Det fik folk til at søge rund om søen, og mon ikke der kom fisk op. 

 

Selv havde jeg ikke fanget én eneste de første 4 timer, men den sidste time gave ikke mindre 

end 5 fisk. 

 

Konkurrencen blev for andet år i træk vundet af Henrik Nannberg med en ørred på 4,00 kg, 

mens Allan Vitting med 3,56 kg og Ruben Andersen med 3,40 kg blev nummer to og tre. 

 

Store Rosenbusk havde været så venlige at udlodde en række kort til gratis fiskeri, og 2 af 

disse blev givet ved lodtrækning blandt dem der ikke havde vundet i konkurrencen. 
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Put And Take Konkurrence 

 

 

PUT AND TAKE KONKURRENCE 

SØNDAG DEN 16. SEPTEMBER 2018 

i Simons Put And Take. 

 

Vi mødes ved søen kl. 6.30. 

Vi fisker i konkurrence øjemed fra kl. 7.00 til 14.00 hvor vi vejer ind,  

og kårer dagens vindere. 

Vi skraber lidt præmier sammen. 

 

Prisen for deltagelse er kr. 250,- som betales ved ankomst. 

 

Lidt om søen: 

Stedet med de STØRSTE udsætninger af ørreder på Sjælland - flest store fisk, og med 

sikkerhed flest ton guldørreder om året. Gennem de sidste 7 år, er der fanget en stribe 

danmarksrekorder her, og flest ørreder over 10 kg. blandt alle søer 

 

Adressen til søen: Holmevej 41 - 3670 Veksø 

Tilmelding til: Allan Vitting Telefon 4093 4720 

Senest den 8. september 2018  
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Fladfisketur med Arresø 
 
Af Jørgen Schønnemann 

 

Den første søndag i maj kl.12.00 tøffede Arresø ud 

af havnen i Helsingør. 

Om bord var vi 20 glade fiskere fra Sletten, her 

iblandt fire nye medlemmer og vejret var maksimalt 

herligt. Vindstille, skyfri himmel og +22 grader.  

 

Vi fiskede de første 3 timer midt i Sundet syd for 

HH-færgerne og alle havde medbragt fladfiskegrej 

som blev monteret med de, fra Holland 

importerede, levende børsteorm. 

  

Der blev fanget et par småtorsk og 40-50 skrubber, 

som alle var meget små og meget gennemsigtige.  

Det er hermed fastslået, at årstiden for at fange 

velnærede arter af fladfisk ikke er foråret 

Men så kan vi glæde os til den næste fladfisketur, 

søndag den 30. september, så er det nemlig 

højsæson for de store flade. 

 

De sidste par timer brugte vi nord for Kronborgpynten. Nogle få skiftede til hornfiskegrej, 

hvilket resulterede i 2-3 hornfisk. 

  

Andre fortsatte med fladfiskeriet og kort før slutsignalet, så 

kom dagens bedste fangst! 

Det var vort nye medlem, Anna Høyer, der ophalede en 

prægtig slethvar på 1,75 kg!  

 

Hvilken debut og hvilken finale på en herlig dag. 
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Småbådstur 3. juni 2018 
 
Af Jørgen Schønnemann 
 

Efter Svend-Eriks gode morgenbuffet, tøffede vi 12 mand fordelt på 3 både ud af havnehullet 

kl.8.00. 

Det var kraftigt solskin og 24-25 graders varme, men heldigvis en behagelig brise og næsten 

havblik altså usædvanligt dejlige klimatiske forhold på Øresund. 

Turen var dog også med sjældne indslag, bl.a. da Michael”skraldemand” i kådhed sprang i 

vandet og crawlede rundt om båden. Han blev med besvær halet om bord og fik en 

irettelsættelse.  

Da vi skulle hjem fra nordspidsen af Hveen protestererede motoren på båden vi havde lånt af 

”skipper” og atter en gang måtte Sv.Erik’s skiv, Petrine agere slæbebåd og trak den 

nødstedte båd hjem til Sletten, hvilket foregik uden problemer. 

Ved indvejningen blev 1. præmien 

vundet af Poul med en torsk på ca. 

2 kg og 2. præmien gik til vort nye 

medlem Kristian med en torsk på 

ca. 1,6 kg. Ingen 3. præmie. 

En dårlig fiskedag hvor 12 fiskere 

fra Sletten fiskede i 6 timer og 

fangede kun 4 små torsk og en 

enkelt hornfisk!! Nå den dag 

glemmer vi og glæder os til næste 

småbådstur.  
 

 

 

              

             
STØT VORES SPONSORER – DE STØTTER OS 
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Havture 2018/19 
 
Af Allan Vitting 

 

 

Teisten – Rungsted Havn 

Ny båd – Nye muligheder 

Bestyrelsen har rystet posen og har i sæsonen 2018/19 valgt at bruge en anden kutter til 

sæsonens havture. Ligeledes har vi valgt at booke hele båden (23 pladser), for at styrke 

sammenholdet og give os lidt bedre plads.  

I sæsonen 2018/19 vil vi derfor sejle med Teisten fra Rungsted Havn, og i stedet for en 5 

timers tur, fisker vi nu 6 timer. 

Prisen bliver kr. 280,- hvilket giver den samme timepris som tidligere. 

Vi starter ud d. 30. september 2018 med en fladfisketur, og forsætter derefter vinteren 

igennem med at jagte sundets herligheder. 

Tilmelding er helt som det plejer, og alle datoerne finder du på næste side. 

Vel mødt ! 

Læs mere om Teisten på www.teisten.dk 
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HAVTURE FRA RUNGSTED 

 

 SÆT KRYDS I KALENDEREN 

7 x SØNDAGE 

2018: 30. sep (Fladfisk) + 28. Okt.  

18. Nov. +  16. Dec. 
2019:  13. Jan.  +  10. Feb.  +  17. Mar. 
 

Vi sejler med Teisten fra Rungsted Havn (www.teisten.dk) 

Vi afsejler kl. 08.00 og er tilbage kl. 14.00. 

Tilmelding, som er bindende til undertegnede, senest ugedagen 

før fisketuren. 

Prisen er 280 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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Grillaften på Sletten Havn 
 
Af Allan Vitting 
 

 

Så blev årets grill aften på Sletten Havn afholdt. Med godt 20 deltagere og et super flot vejr, 

var rammerne sat for en hyggelig aften. 

Med masser af mad på grillen, og drikkevarer på bordet blev der snakket og grinet. 

Og nå ja, når nu vejret indbød til det, så blev der også lige købt en is eller to i ishuset. 
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Banko 

 

Banko 
Den altid hårdt arbejdende bestyrelse har besluttet igen at afholde to 

bankoaftener i efteråret. 

Det bliver d. 25. oktober & d. 22. november 

Begge dage fra kl. 19-22 og begge dage foregår det på vores 

klubadresse i foreningshuset ”Strandlyst”. 

Sæt allerede nu kryds i kalenderen! 

Hvis I kan skaffe præmier til lotteriet, så gør det, og giv besked til enten 

Else-Marie, Elo eller undertegnede. 

Hilsen 

Svend Erik 
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Referat fra bestyrelsesmøde 28.05.2018 
 
Af Jørgen Schønnemann 

 

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

Fraværende: ElseMarie, Elo 

 

1. Formanden byder velkommen. Kommentarer til forrige referat er, at Allan og Ole vil 

præsentere ny kontoplan på næste møde. 

2. Ole fortæller at vor kassebeholdning er 30.291 kr netto. Det vedtoges at hvert 

arrangement afregnes omgående iflg. den nye kontoplan, se pkt 1. Nordea har lukket 

adgang til vor konto idet de mangler referat fra vor generalforsamling og fødselsdag for 

vore nye bestyrelsesmedlemmer. Ole har sendt disse informationer til Nordea. 

3. Iflg. Per er vi nu 61 medlemmer registreret. Endnu et medlem har udmeldt sig p.gr. af 

manglende klubbåd. 

4. Allan har aftalt mindst 10 pladser på 7 havture med Teisten fra Rungsted.  Pris pr. 

deltager pr.tur er 280 kr. Datoerne er søndagene 30.sept, 28. okt , 18. nov, 6. dec, 13. jan, 

10. feb, 17. mar. Jørgen Ø foreslår at vi lejer hele båden, fordi hvis vi er 17 personer 

”løber det rundt”. Vi kan evt. få provision af salget af pladser ud over 17. personer. Allan 

færdiggør aftalen herunder praktikken med betalingen (gerne ved kajkanten) med 

Teisten. 

5. Sv.E. fortæller at der er tilmeldt 12 og at 2 er på venteliste til småbådsturen søn 3. jun. 

Herudover har Sv.E. reserveret lokale i foreningshuset til alle arrangementer i de næste 

12 måneder. Sv. sender datoerne til Allan og disse vil blive offentliggjort i Vandposten 

juli. 

6. Janus har stadig problemer med kølingen og fredag 1. juni vil Elo og Sv.E forsøge at løse 

problemet. Allan har haft kontakt med mulige købere. 

7. Drikkeautomaten i kælder bliver ikke brugt og den skal fjernes. Sv.E. sørger for en 

løsning. 

8. Planen for skovturen til Sofiero 11.08 blev vedtaget. Lauget yder tilskud på kr. 85. pp. 

9. Næste møde er mandag d. 3. sep. 

10. Allan meddeler at kontakten til pressen fungerer godt og giver god respons i medierne. 
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Debatindlæg til Vandposten 

 

Da man, af forståelige grunde ikke vil ofre mere på Janus, står vi så uden båd i klubben. 

Det finder jeg meget beklageligt. Det kan være udmærket for fællesskabet med bankospil, 

julefrokoster og skovture, men det har næsten alle klubber jo, uanset klubbens formål. 

Men en fiskeklub der ligger direkte til Øresund, må selvfølgelig disponere over en båd, ikke 

mindst for at lokke nye medlemmer til. 

Vores gamle træjolle, Flid, lå fortræffeligt i vandet. Man kunne også dørge fra den som 

styrmand, da man sad bagerst ved rorpinden. 

Anderledes med Janus, hvor styrmanden måtte sidde inde i kahytten. Desuden rullede den 

fælt, ved den mindste vind fra østlige retninger. Der ud over kom så de mange kalamiteter, så 

den det meste af tiden var uanvendelig. Personligt kommer jeg bestemt ikke til at savne 

Janus. 

En båd til vores formål behøver ikke at være så voldsomt stor. ”Fiskeringen” har 

udelukkende Cresent og Kegnæs joller i Øresund. Der kan fint fiske 4-5 personer fra dem 

begge. De kan drives af en 6 hk. 4-takts benzinmotor. (en 4-takter bruger 71% mindre benzin 

end en totakter. 

En sådan 16 fods jolle kan, i fin brugt stand, fås mellem 30 og 40.000. (ofte følger der motor 

med) 

Da jeg synes at en båd nærmest er et ”must” i klubben, foreslår jeg, at kontingentet hæves 

med 100 kr. i tre år. 

Resten må klubbens kassebeholdning kunne klare. 

Med venlig hilsen Jørn Fabricius 

- Formandens svar på indlægget kan læses på næste side  
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Svar på indlæg 

Hej Jørgen. 

Det korte svar er at vi simpelthen ikke har råd til en båd. 

Udgifterne til havneleje, forsikring og søredning løber alene op i kr. 17.000, hvilket svarer til 

49 betalende medlemmer til det foreslåede kontingent på Kr. 350. 

I skrivende stund er vi vist 61 medlemmer. Det vil efterlade os med kr. 4.350 pr. år til 

reparationer, præmier til konkurrencer, og andre udgifter. Undertegnede og den øvrige 

bestyrelse kan ikke drive foreningens økonomi forsvarligt på det grundlag. 

Disse udgifter vil være de samme uanset bådtype, og så har båden ikke sejlet.  

Gennem de år jeg har været medlem, og hvor Janus har sejlet, har der kun været 8 brugere.  

Selv om jeg også begræder at vi fremover ikke vil have en klubbåd, så giver det ikke mening 

at afholde en så stor udgift med de indtægter vi har. 

Allan Vitting 

Formand 

 

 

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 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. 
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Bestyrelsen / Udvalg: 

 

Formand: Allan Vitting 

 - Julefrokost Tjørnen 115 

 - Vandposten 2990 Nivå 

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

Næstformand.: Elo Nielsen 

- Småbådsture 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 Per Sass Jensen 

 - Medlemsliste Humlebæk Strandvej 135 

   3050 Humlebæk. 

  Tlf. 4919 4605 Mail: persassjensen@gmail.com 

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: Svend Erik Wittenkamp 

 - Småbådsture  Teglgårdsvej 539, st.tv. 

  3050 Humlebæk 

 Tlf. 2081 8055 Mail: wittenkamp@gmail.com 

Suppleant: Else-Marie Pedersen 

  Teglgårdsvej 387, st. mf 

  3050 Humlebæk 

 Tlf. 4919 2396 Mail: elsemariep@webspeed.dk  

Suppleant: Henrik Nannberg 

 Teglgårdsvej 627, 3.th. 

  3050 Humlebæk 

 Tlf. 3029 8736 Mail: henrik@nannberg.dk 

 

Revisor/Revisorsuppleant: Susanne Simonsen / Charlotte Vitting  
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Datoer for Aktiviteter 

 

 

 

Juli 
 

Søndag den 1. Småbådstur 

- Mødested: Foreningshuset Strandlyst på Sletten Havn kl. 7.00 

August 
 

Søndag den 5. Småbådstur 

- Mødested: Foreningshuset Strandlyst på Sletten Havn kl. 7.00 

Lørdag den 11. Skovtur 

- Se invitation i dette blad 

September 
 

Søndag den 2. Småbådstur - Fladfisk 

- Mødested: Foreningshuset Strandlyst på Sletten Havn kl. 7.00 

Søndag den 16. Put and take konkurrence 

- Mødested: Simons put and take kl. 6.30 

Søndag den 30. September – Havtur – Fladfisk 

- Mødested: Teisten, Rungsted Havn kl. 7.45 

Oktober 
 

Torsdag den 25. Banko 

- Mødested: Foreningshuset Strandlyst på Sletten Havn kl. 19.00 

Søndag den 28. Havtur 

- Mødested: Teisten, Rungsted Havn kl. 7.45 

November 
 

Søndag den 18. Havtur 

- Mødested: Teisten, Rungsted Havn kl. 7.45 

Torsdag den 22. Banko 

- Mødested: Foreningshuset Strandlyst på Sletten Havn kl. 19.00 

 

Find flere datoer på www.slettenfritidsfiskerlaug.dk 

 

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 2018, deadline for stof er 1. oktober 2018. 


