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Bjørnen har et godt tilbud til dig 
Bjørnens Sportsfiskerforening er en meget aktiv lystfiskerforening med man-
ge fisketure, og samtidig har vi et meget aktivt foreningsliv med to klubaf-
tener hver uge, idet vi mødes hver mandag og torsdag aften i vores hyggeli-
ge og velindrettede klublokaler. Vi benytter desuden lokalerne til bl.a. flue-
binding i dagtimerne.  
 
Året igennem har vi ture til de Sjællandske kyster. Vi har også havture og 
åture, ligesom vi arrangerer ture til de øvrige landsdele, hvor vi fisker på 
kysten eller i åerne. Vi har hvert år også ture til f.eks. den svenske å Lagan. 
 

Vi fisker både kyst, hav, vandløb, sø og Put & Take, og i vores klublokaler 

afholder vi kurser og har forskellige foredrag, ligesom vi både fremstiller og 
vedligeholder grej, og naturligvis hygger vi sammen. Gennem teoretiske og 
praktiske kurser videreudvikler vi medlemmernes viden og færdigheder. 
Med vores mentorordning sikrer vi, at hvert nyt medlem kommer hurtigt ind 
i vores sociale netværk, og er der behov for det, hjælper vi med at få det 
nye medlems grej fuldt optimeret, ligesom vi guider det nye medlem på de 
første ture. Vi arbejder også med vandløbs– og fiskepleje ved Store Vejle Å, 
hvor vi gennem et naturskolekoncept involverer Albertslunds skoleelever. 
 
Bjørnen blev stiftet helt tilbage i 1982. I starten var vi en lokal forening i 
Bjørnens Kvarter i Albertslund. I dag har vi medlemmer også fra andre kom-
muner. Vi flyttede i januar 2012 til den gamle Roskilde Kro i Albertslund. 
 
Bjørnen har i alle årene været medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund 
(DSF). Desuden er vi medlem af Vestegnens Sportsfisker Sammenslutning, 
hvilket giver os fiskeret i de to lokale søer Tueholm Sø og Vallensbæk Sø. 
 
Læs mere om os her i bladet samt i vores informationsfolder og desuden på 
vores hjemmeside www.bjoernenfisker.dk - På hjemmesiden kan du på 
delsiderne Kalenderen, Turplan og Aktivitetsplan se vores kommende aktivi-
teter, herunder også vores forskellige ture. På delsiden, der hedder ”Vejen 
til Bjørnen” kan du på et kort se vejen til Roskilde Kro. Adressen har du 
herunder. Besøg os, så du kan få et indtryk af vores hyggelige klubliv. 

Kontingenter helårligt 2022 

Seniorer  kr. 600 
Ungdom  kr. 465  
Juniorer  kr. 300 
Familier  kr. 900 

Inklusive medlemskab i DSF. 

¤  Vi deler vores viden, og vi deler vores oplevelser  ¤ 

Åbningstider og adresse 

Mandag og torsdag kl. 19.00-22.00. 

Bjørnens Sportsfiskerforening 
Roskilde Kro 
Egelundsvej 7-C - 1. sal 
2620 Albertslund 
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   Erik Lund-Thomsen 
   Tel. 2063 0173 
   lundthomsen@live.dk 

Kasserer  Formand 

¤  Læs mere på www.bjoernenfisker.dk  ¤ 
Mød os også på Facebook på Bjørnens Sportsfiskerforening 

Bjørnens bestyrelse m.m. 
Herunder har du Bjørnens bestyrelse, som den ser ud 
efter gennemførelse af vores ordinære generalforsamling 
i juni 2021.  
 
Du kan sædvanligvis altid træffe et bestyrelsesmedlem 
på vores klubaftener.  
 
Bestyrelsens kontaktinformationer har du lige herunder 
med telefon– og mailadresser: 

Suppleant til bestyrelsen: Mogens Johansen                                          
Revisorer: Ole Pedersen og Lasse Jørgensen. 

Revisorsuppleant: Torben Christensen. 

Næste klubblad udkommer i marts måned 2022 og sidste frist for rettidig 
indlevering af indlæg til bladet er medio februar.  Bladet udkommer  
i månederne marts, juni, september og december.  

Den ”Gamle Redaktør” Ib Rasmussen vil som sædvanlig gøre opmærksom 
på, at indlæg til klubbladet fortsat kan fremsendes til: 

E-mail:  ibrasm01@gmail.com  - Ring evt. på 3032 1567. 

Poul Seiler 
Tel. 2095 7571 
poul.s@hotmail.com 

Forsiden: Efter ret mange nulture og undermålere, lykkedes det endelig 
d. 6.10. for Erik at hente denne rigtig nydelige havørred i land. Vægten 
sagde 1,350 kilo og målebåndet 51 cm. Flid belønnes naturligvis. 

Bestyrelsesmedlem 

 Bruno Hansen  
Tel. 6026 7118                   
kirstenlykke@dukamail.dk 
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Husk at du skal have be-
talt dit kontingent for 
2022 for at kunne deltage 
i generalforsamlingen. 

Vi holder 

generalfor-
samlingen 

mandag d. 

21. februar 

kl. 19.00. 

Ordinær generalforsamling 2022. 
Bjørnens bestyrelse indkalder hermed til ordinær generalforsamling 2022. 

Dato: Mandag d. 21. februar 2022 kl. 19.00.  

Generalforsamlingen afholdes som sædvanlig i vores klublokaler og med 
nedenstående dagsorden. 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent. 

2. Bestyrelsens beretning. 

3. Regnskab 2021. 

4. Indkomne forslag. 

5. Budget 2022. 

6. Valg af kasserer. 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 

8. Valg af bestyrelsessuppleant. 

9. Valg af revisor. 

10. Valg af revisorsuppleant. 

11. Præmieuddeling. 

12. Eventuelt. 

  

Ad. 4. Eventuelt indkomne forslag. 
Ad. 6. Erik Lund-Thomsen er på valg og modtager genvalg for 2 år.  
Ad. 7. Der er ingen på valg i år. Har du lyst til at stille op til valg som 
  bestyrelsesmedlem, hører vi meget gerne fra dig.  
Ad. 8. Mogens Johansen er på valg og modtager genvalg for 1 år.  
Ad. 9. Ole Pedersen er på valg og modtager genvalg for 2 år. 
Ad.10.Torben Christensen er på valg men modtager ikke genvalg.  

  Bestyrelsen foreslår Jan Hansen som ny revisorsuppleant for 1 år. 

 

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være forman-
den i hænde senest mandag d. 7. februar 2022. 

Forslag kan sendes til mailadressen: poul.s@hotmail.com 

Regnskab for 2021, budget for 2022 og eventuelt indkomne forslag udsen-
des pr. mail lige efter d. 7. februar til foreningens mailgruppe, men kan, 
ifald du fremsætter ønske om det til formanden, fremsendes pr. post, og 
foreligger desuden på dagen. 

Venlig hilsen  
Bestyrelsen 
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Bestyrelsens Hjørne 
Orientering fra bestyrelsen. 

 

Så vi slipper heller ikke denne gang for en reminder i form 
af det lille ”frimærke” til venstre. Vi er indtil nu sluppet 
for nye restriktioner, men vi skal stadigvæk passe godt på 
hinanden, huske det med at vaske og/eller spritte hænder 
og fortsat være opmærksom på at holde god hygiejne. 

Vi skal til at sige farvel til året 2021 og samtidig tage imod det nye år 2022. 

2021 har jo været et meget blandet år bl.a. på grund af Corona’en, som 
endnu ikke har mistet taget. Det gik ret fint i sommermånederne, men nu 

her slut på året har smitten taget alvorlig fat igen.  

Her i skrivende stund lige over midten af november ser det heldigvis ud til, 
at vi kan gennemføre julefrokosten i år, lørdag d. 4. december og juleafslut-
ningen torsdag d. 16. december. Lad os håbe på, at det holder. 

Fiskeriet i 2021. 
Helt kort beskrevet, så har 2021 ikke været et godt havørredår for os, det 
har faktisk været ret elendigt, og det skyldes ikke manglende flid fra vores 
kystfiskere, faktisk tværtimod. Torskefiskeriet har heller ikke været til syn-
derlig jubel, og tiderne, hvor vi fangede målerfisk hører til i historiebøgerne. 

Erik har omhyggeligt gennemgået vores fiskeri i årets blade, og denne gang 
får vi startende på side 18 Eriks indtryk af Efterårsfiskeriet. Når vi får marts 
bladet 2022, kommer der en samlet beskrivelse af hele fiskeåret 2021.  

Og netop på vores torskefiskeri kommer der nu nye regler, som rammer både 
erhvervsfiskeriet og det rekreative fiskeri. 

De nye fiskeriregler for vestlige Østersø - 
De var ventet og kom så midt i oktober, hvor EU’s frygtede stramninger blev 

vedtaget med alvorlige reduktioner for fiskeriet i Østersøen. Det tog kun et 
døgns forhandlinger blandt EU’s fiskeriministre, så var en aftale om næste 
års fiskekvoter i Østersøen på plads. Det rammer vores torskefiskeri og for 
dem, der fisker laks i Østersøen, ser det heller ikke godt ud.  

Det kommer i høj grad til at ramme erhvervsfiskerne, som kalder det krise 
for erhvervet, og i bedste landbrugsstil anmoder de regeringen om kompen-
sationer. Men de har da ellers selv være flittige til at presse bestandene. 

Lystfiskeriet er bestemt hårdt ramt. Kort beskrevet, så betyder det, at du i 
2022 kun må tage 1 torsk med hjem pr. dag ved fiskeri i den vestlige Østersø. 
’Kun én Torsk’. Dertil kommer der næsten 3 måneders fredning først i året. 
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Sådan her ser de nye og skærpede regler ud: 

Den begrænsning på torskefiskeriet 
udløser naturligvis en katastrofe for 
turbådene. Det bliver nærmest umu-
ligt for dem at holde turantallet som 
nu og at fylde bådene op. 

Flere af turbådene har da også 
meldt ud om mulige lukninger. Flere 
kan også allerede nu melde om af-
bestilte ture fra turister. Som det 
ser ud lige nu, er der ikke tegn på at 
turbådene får tilbudt en støtteord-
ning, så de kan forsøge at overleve 
til der forhåbentlig kommer nye og 
noget mere lempelige regler. 

 Lystfiskeri efter torsk i vestlige Østersø: I 2022 må der tages 1 torsk med hjem 

pr. dag. Kun rekreativt fiskeri efter torsk ud til seks sømil grænsen i område 24. 

I perioden fra 15. januar til 31. marts vil der være fuldstændigt forbud mod re-

kreativt fiskeri efter torsk. 

 Lukkeperiode (område 24):  Fra den 15. maj til 15. august er der helt lukket for 

fiskeri i område 24, dog med visse begrænsede undtagelser, særligt for små 

fartøjer, som blandt andet fisker med garn. (Tidsperioden er afpasset gydeti-

derne i området). 

 Rekreativt fiskeri efter laks: I 2022 må der hjemtages en fedtfinneklippet laks 

pr. dag pr. person. Det er nyt, at der er restriktioner i det rekreative fiskeri efter 

laks. 

 Lukkeperiode (område 22 og 23: Fra 15. januar til 31. marts er der helt lukket 

for fiskeri, dog med visse begrænsede undtagelser, særligt for små fartøjer, 

som blandt andet fisker med garn.  

Som anført på side 16 om vores havture afventer bestyrelsen, hvad der kom-
mer af udmeldinger fra turbådene, herunder naturligvis Skjold, inden vi fin-
der frem til, hvad vi kan tilbyde af havfiskeri i år.  

Der er jo fortsat mulighed for makrelture, fladfisketure og sildeture. Ser vi 
på de gældende konkurrenceregler for vores Torskepokaltur, så passer de jo 
slet ikke med hjemtag af kun én torsk pr. mand. Det ser bestyrelsen på. 

Så snart vi ved, hvad turbådene kan tilbyde, vil bestyrelsen udsende en plan 
for havturene. Den kommer på hjemmesiden, på Facebook og desuden på 
mail til foreningens mailgruppe. 
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IHN sygdommen rammer fiskeplejen - 
Som om de nye regler for torskefiskeriet 
og laksefiskeriet ikke er nok, så fik vi i 
2021 den frygtede IHN fiskesygdom 
spredt til 8 dambrug og 3 Put & Take 
søer ved primært jyske åer.  

En af søerne er dog i Roskilde Kommu-
ne. De øvrige dambrug og Put & Take 
søer herhjemme er heldigvis testet ne-
gative for smitte, som især rammer 
regnbueørred og atlantisk laks. 

Nov. 2020 1.115 1.948 561 11.130 1.857 16.863 19.930 121 

Nov. 2021 1.215 1.853 651 11.564 2.006 17.536 20.734 119 

Det har så i de berørte vandløbssystemer medført krav om desinfektion af 
fiskegrej efter hver fisketur og desuden særlig behandling af hjemtagne fisk 
for at undgå en yderligere spredning af sygdommen.  

Det ser p.t ud til at ramme yngelplejen ved Varde Å-systemet. Fødevaresty-
relsen har sat udsætning af lakseyngel og opfiskning af moderfisk på pause. 
Får man ikke løst det, vil det medføre, at fiskeplejen i de berørte vandløb 
vil blive sat alvorligt tilbage, hvilket vil ramme fiskeriet i de kommende år. 
Forhåbentlig breder de fiskeplejerestriktioner sig ikke til resten af landet. 

Der skal her slut i november drøftes, hvad man kan gøre med de fisk, der er 
under opvækst hos Danmarks Center for Vildlaks. Det bliver ret spændende. 

Sportsfiskerforbundet - 
Forbundet udsendte først i oktober regnskabsbalance for 1. halvår 2021. 
Økonomien ser fornuftig ud, og følgende kan fremhæves: 

”Kontingentindtægterne ligger over forventningerne i forhold til rammebud-
gettet for 2021, og i forhold til samme periode i 2020 er medlemsindtægter-

ne steget med kr. 802.000. Stigningen i kontingentindtægterne skyldes både 
en forhøjelse i medlemskontingentet fra kr. 395 i 2020 til kr. 435 i 2021, 
samt fastholdelse og tilgang af medlemmer. En stor del af de medlemmer, vi 
fik i 2020 pga. Covid-19, har vi fastholdt. Det forventes derfor, at de samle-
de kontingentindtægter for 2021 ender på kr. 6.300.000.  

Det endelige resultat for 2021 forventes at blive bedre end det budgettere-
de overskud på kr. 86.000.”  

Medlemsudviklingen pr. november måned 2020 og 2021 ser sådan ud: 

Foto: Danmarks Center for Vildlaks 
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Kysttursplanen - 
På siderne 12 og 13 her i bladet finder du kysttursplanen for januar til og 
med april. På den første tur inviterer turleder Lund-Thomsen på frisklavet 
morgenkaffe i klublokalerne. Under morgenhyggen bliver der samtidig lejlig-
hed til at drøfte dagens fiskeplads, og desuden turene generelt, og hvor du 
kan komme med dine ønsker. Turene kan godt ændres, siger Erik. 

På havturene er der som tidligere nævnt endnu ikke sat ture på for 2022. 
Når vi får en løsning med turbåde, kommer der havture, hvor vi måske kom-
mer til at udskifte kystture med ture på havet. 

Kontingentbetaling 2022 - 
Vi kommer jo ikke uden om det, men du får også her i bladet på side 11 en 

venlig hilsen fra vores flinke kasserer Erik. Vi står jo igen overfor næste kon-
tingentbetaling, og derfor er det på den side udførlig beskrevet, hvordan du 
kan betale dit kontingent for det kommende år.  

Du får som tidligere to betalingsmuligheder, og endnu engang er kontingen-
terne uændrede, og det har de faktisk været lige siden 2016. Husk venligst 
betaling senest d. 1. februar, hvilket vil glæde Erik meget. 

Generalforsamlingen 2022 - 
Den ordinære generalforsamling 2022 er sat til mandag d. 21. februar, og 
som du kan se på side 3 her i bladet, har vi uden nyvalg kun 3 medlemmer i 
bestyrelsen, formand og kasserer samt et bestyrelsesmedlem.  

Derudover kan der vælges op til 4 bestyrelsesmedlemmer, så har du lyst til 
at gøre en indsats som bestyrelsesmedlem, så er der altså plads. Det funge-

rer dog udmærket med de nuværende 3 medlemmer.  

Seneste dato for forslag er mandag d. 7. februar til formanden. Hele indkal-
delse kan du læse på side 5 her i bladet.  

 

Husk at vi holder juleferie, men først gennemfører vi juleafslutningen -
Torsdag d. 16. december slutter vi året af med vores traditionelle juleafslut-
ning, hvor foreningen igen inviterer til en aften med Gløgg & Æbleskiver, og 
hvor vi kan ønske hinanden en glædelig jul og et godt nytår. Ganske som vi 
har tradition for, er du velkommen til at medbringe din ægtefælle, kæreste, 
samlever, eller hvad du nu betegner en sådan dig tæt knyttet person.  

Efter juleafslutningen holder vi lukket i klublokalerne frem til mandag  
d. 3. januar, hvor vi tager fat på det nye helt ubrugte og forhåbentlig 
aldeles spændende fiskeår 2022.  

I ønskes alle en rigtig Glædelig Jul og et Godt Nytår. 

Venlig hilsen  
Bestyrelsen - Vi ses i Bjørnen 
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August 2021 

Bruno Hansen 

Makrel 1,000 kg 

 

 

 

 

 

 

September 2021 

Bruno Hansen 

Regnbueørred 1,750 kg 

 

 

 

 

 

 

Oktober 2021 

Erik Lund-Thomsen 

Havørred 1,350 kg 
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Kontingentbetaling for 2022.  
Igen to måder at betale dit kontingent på. 
Vi nærmer os igen årsskiftet, hvilket betyder, at der endnu en gang skal 
betales kontingent til Bjørnens Sportsfiskerforening. Vi har gjort det let 
for dig, idet du får to nemme betalingsmetoder, og du bruger blot den, 
der passer dig bedst.  

Du betaler dit årskontingent via netbank til vores konto i Danske Bank: 
Reg. Nr. 1551 konto nr. 10683971, og vi beder dig venligst om at gøre 
det senest tirsdag den 1. februar 2022.  

Hvis ikke du har mulighed for at betale via netbank, så får du her en 
anden mulighed. Kom en tur i klubben en mandag eller torsdag aften og 
betal kontant til kasserer, formand eller et bestyrelsesmedlem, som så 
vil forsyne dig med en passende kvittering. Også her er sidste frist for 

betaling tirsdag den 1. februar 2022.  

Dit medlemskort til Danmarks Sportsfiskerforbund, som samtidig er dit 
medlemskort til Bjørnens Sportsfiskerforening, se eksemplet i bunden af 
denne side, er klar på forbundets hjemmeside den 1. marts 2022. Mod-
tager du ikke dit medlemskort umiddelbart efter den 1. marts, så kon-
takter du blot Bjørnens kasserer, som så vil sørge for, at du får det.  

Kontingentsatserne som er uændrede er:  

Senior: kr. 600 - Junior: kr. 300 - Ungdom: kr. 465 - Familie: kr. 900. 

Til Bjørnens konto i Danske Bank - Reg.nr. 1551 konto nr. 10683971 

Dit medlemskort kan du altid hente på www.sportsfiskeren.dk 
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 ¤ Ture til bl.a. Kyst, Sø og Å  i 1. halvår 2022 ¤ 

Søndag den 16. januar – Kysttur efter havørred – Starttid kl. 08.30. 

Årets første klubtur på kysten efter at fredningen af havørred i saltvand er 
ophørt. Vi mødes i klubben kl. 08.30 til morgenkaffe. Her skal vi også finde 
ud af, hvor vi skal fiske på denne første tur i det nye år. Vi skal også gen-

nemgå turprogrammet for 1. halvår, hvoraf du her får de første 4 måneder. 
Der vil være mulighed for, at du kan komme med dine egne ønsker til ture, 
tidspunkter, fiskepladser eller noget helt andet. Det foreliggende turpro-
gram er ikke mere fast, end at der er mulighed for ændringer.  

Onsdag den 26. januar – Kysttur efter havørred – starttid kl. 11.00. 

Vi må forudse, at dagen er en kold en af slagsen, både i vandet og i luften. 

Det vil normalt indebære, at havørreden sparer på energien, og derfor nok 
skal have vores endegrej præsenteret lige for snuden af sig, før den gider 
røre sig efter det. 

Lørdag den 5. februar – Kysttur efter havørred – Starttid kl. 11.00. 

Det bliver formentlig endnu en kold vinterdag med træge havørreder. Det 
kræver megen tålmodighed af fiskerne, men det har vi jo også masser af. 

Onsdag den 16. februar – Kysttur efter havørred – Starttid kl. 11.00. 

Hardcore kystfiskeren er helt ligeglad med temperaturen, men det er havør-
reden ikke, så vi håber på sol og en anelse lunere vand, som øger chancerne. 

Startsted, de endelige starttidspunkter og turledere. 

Turene starter sædvanligvis på parkeringspladsen foran Roskilde Kro, men 
check altid startsted og de endelige starttidspunkter på opslagene i klubben, 
eller spørg turlederen, som fremgår af opslagene og hjemmesiden.  

Turlederen sørger for følgende: 

Turlederen sørger for at fotografere fangst og fanger, men tag gerne selv 

fotos, - vi vil gerne have mange fotos. Turlederen sørger også for at indføre 
fangsterne i fangstjournalen. Han oplyser også om evt. Corona-restriktioner.  

 ¤  Turplanlægger Erik - Mobil  2063 0173 ¤ 
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Lørdag den 26. februar – Kysttur efter havørred – Starttid kl. 10.00. 

Den eneste forskel fra sidste tur er, at vi nu starter en time tidligere. 

Tirsdag den 1. marts – Lagan – Sverige – Starttid kl. 07.00. 

Premierefiskeri i svenske Lagan. Kun for dem, der vil have et årskort. Mere 
information hos turlederen. 

Lørdag den 5. marts – Kysttur efter havørred – Starttid kl. 10.00. 

Det begynder at ligne forår. Vandet er blevet varmere, og det forøger natur-
ligvis chancerne for at fange en af de stærke og blanke forårsfisk. 

Søndag den 13. marts – Kysttur efter havørred – Starttid kl. 10.00. 

En søndagstur lige i kirketiden. Det kan simpelthen kun gå godt. 

Onsdag den 16. marts – Kysttur efter havørred – Starttid kl. 10.00. 

Det bliver bedre og bedre. Vandtemperaturen stiger, og det giver flere bytte-
dyr til havørreden og flere havørreder til os. 

Lørdag den 19. marts – Kysttur efter havørred – Starttid kl. 10.00. 

Foråret er over os, og vi dyrker vores kendte hot spots – eller måske nye. 

Lørdag den 26. marts – Kysttur efter havørred – Starttid kl. 10.00. 

Vi går stadig målrettet efter de pladser, hvor vores erfaring fortæller os, at 
der er eller bør være havørreder. 

Onsdag den 30. marts – Kysttur efter havørred – Starttid kl. 10.00. 

Vi har skiftet til sommertid, selvom det stadig blot er forår. Mon ikke havør-
reden er ligeglad. 

Lørdag den 2. april – Kysttur efter havørred – starttid kl. 10.00. 

Vandtemperaturen nærmer sig det optimale, og det gør havørreden mere 
sulten, og så er det med at være der med vores fluer eller blink. 

Onsdag den 6. april – Kysttur efter havørred – starttid kl. 10.00. 

Lige nu tænker havørreden ikke på andet end at æde, og det skal vi naturlig-
vis benytte os af. Den hugger på alt, hvad den tror kan ædes. 

Lørdag den 9. april – P & T Konkurrence nr. 1 – Starttid kl. 08.00. 

Den første af vores 2-turs Put and Take Konkurrence. Vi tager grillen og et 
par poser pølser med. I får mere information, når vi nærmer os den 9. april. 

Onsdag den 20. april til søndag den 24. april – Kysttur til Ærø. 

Der er stadig en enkelt ledig plads, men du skal være hurtig. 

Onsdag den 27. april – Kysttur efter havørred – Starttid kl. 10.00 

Havørreden æder stadig, og der er masser af fødeemner, og vi er der også. 
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 1 Ons   1 Lør  

 2 Tor   2 Søn  

 3 Fre   3 Man Uge 01 

 4 Lør Julefrokost  4 Tir  

 5 Søn   5 Ons  

 6 Man Uge 49  6 Tor  

 7 Tir   7 Fre  

 8 Ons   8 Lør  

 9 Tor   9 Søn  

10 Fre  10 Man Uge 02 

11 Lør  11 Tir  

12 Søn  12 Ons  

13 Man Uge 50 13 Tor  

14 Tir  14 Fre  

15 Ons  15 Lør  

16 Tor Juleafslutning 16 Søn Kysttur 

17 Fre  17 Man Uge 03 

18 Lør  18 Tir  

19 Søn  19 Ons  

20 Man Uge 51 20 Tor  

21 Tir  21 Fre  

22 Ons  22 Lør  

23 Tor  23 Søn  

24 Fre  24 Man Uge 04 

25 Lør  25 Tir  

26 Søn  26 Ons Kysttur 

27 Man Havtur med Skjold 27 Tor  

28 Tir Uge 52 28 Fre  

29 Ons  29 Lør  

30 Tor  30 Søn  

31 Fre  31 Man Uge 05 

Marts 2021 April 2021 

Aktivitetskalender  

December 2021 Januar 2022 
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 1 Tir   1 Tir Lagan-Premiere 

 2 Ons   2 Ons  

 3 Tor   3 Tor  

 4 Fre   4 Fre  

 5 Lør Kysttur  5 Lør Kysttur 

 6 Søn   6 Søn  

 7 Man Uge 06  7 Man Uge 10 

 8 Tir   8 Tir  

 9 Ons   9 Ons  

10 Tor  10 Tor  

11 Fre  11 Fre  

12 Lør  12 Lør  

13 Søn  13 Søn Kysttur 

14 Man Uge 07 14 Man Uge 11 

15 Tir  15 Tir  

16 Ons Kysttur 16 Ons Kysttur 

17 Tor  17 Tor  

18 Fre  18 Fre  

19 Lør  19 Lør Kysttur 

20 Søn  20 Søn  

21 Man Generalforsamling 21 Man Uge 12 

22 Tir  22 Tir  

23 Ons  23 Ons  

24 Tor  24 Tor  

25 Fre  25 Fre  

26 Lør Kysttur 26 Lør Kysttur 

27 Søn  27 Søn Sommertid begynder 

28 Man Uge 09 28 Man Uge 13 

   29 Tir  

   30 Ons Kysttur 

   31 Tor  

Februar 2022 Marts 2022 

Se også kalenderen på :  www.bjoernenfisker.dk 

og husk så at tilmelding til havturene er bindende . 
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Resterende ture i 2021 

Der resterer nu kun Nytårstorsketuren 
Mandag den 27. december 2021.  

Skjold fra Helsingør. 
Sejltid: 7-12 - Pris: kr. 275,- (Excl. transport).  
Antal pladser: 4.  
 

 

Havture i 2022. 
Planen for havturene i 2022 må vente lidt endnu, idet bestyrelsen fortsat 
afventer information fra turbådene herunder naturligvis Skjold om, hvordan 
de vil planlægge deres ture i det kommende år.  

De nye regler for torskefiskeriet, som du kan læse om i Bestyrelsens Hjørne, 
har jo skabt en hel ny og yderst vanskelig situation for turbådene og dermed 
også for deres økonomi. 

Så snart vi kender til turbådenes planer, vil bestyrelsen udsende en plan for 
havturene. Den kommer på hjemmesiden, på Facebook og desuden på mail 
til foreningens mailgruppe. 

Turleder er Bruno Hansen  Tlf.: 6026 7118.  
mail: kirstenlykke@dukamail.dk 

Vi fisker efter årstidens fisk, så medbring altid noget grej, som gør det 
muligt for dig at fiske optimalt. Altså både let og lidt tungere grej.  
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Af: Erik Lund-Thomsen 

Året 2021 er snart ved at være brugt op. Vi har kun 1 fisketur tilbage, det 
vil dog sige, kun 1 klubtur, og det er turen på Øresund den 27. december, 
som gerne skulle give et par gode nytårstorsk til deltagerne. Vi er jo opti-
mister, og tror på at det nok skal lykkes. Det må dog erkendes, at når vi ser 
tilbage på det år, som snart er forbi, så er optimismen måske nok en anelse 
tvivlsom, men hvorfor skulle det hele ikke kunne gå op i en højere enhed, - 
torskene er der, vi finder dem, vi fanger dem og alle deltagerne får de 5 

tilladte torsk med hjem.—Det vil jo 
være en fantastisk afslutning på året. 

I stedet for at drømme, så lad os se 
på hvordan efterårsfiskeriet er forlø-
bet, men før vi gør det skal I lige ha-
ve et foto fra de ”gode gamle dage”, 
hvor det var reglen snarere end und-
tagelsen, at man kunne gå hjem fra 
fisketuren med sådan et par kraba-
ter, som dem Ejner viser frem her. 

I efterårets løb, og det vil sige i sep-
tember, oktober og november, har vi 
gennemført 4 havture med Skjold. 
Den første fandt sted den 11 septem-
ber, og det var, vejrmæssigt, en af 
de bedre efterårsture, - næsten som-

mer temperatur og ingen vind. Til gengæld var der heller ingen fisk, bort-
set fra sild, som naturligvis er en udmærket fisk, men det var altså torsk vi 
var ude efter. Herunder får I lige et par fotos fra silderiet. 
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Vi går hurtigt videre til turen den 12. oktober, som var en hverdagstur ef-
ter fladfisk. 

En frisk og kold vind fra nord strøg ned gennem Sundet sammen med en 

lille regnbyge og en enkelt haglbyge, og selv om der også var en del sol, så 
var det en rigtig kold og meget lidt behagelig efterårsdag. Desværre var 
det ikke kun vejret, der var imod os. Også fiskeriet drillede. Vi havde ellers 
næsten tømt Hvidovre Sport for børsteorm, og de var både levende og læk-
re, men det var rødspætterne da fuldstændig ligeglade med. Pladsen skulle 
ellers være god nok, - vi fiskede mellem Oceankajen og vindmøllerne, og 
den plads har før givet godt med flade, men lige netop i dag duede den 
ikke. 4 mand og en gæst fra Bjørnen formåede kun at fange 4 rødspætter. 
Bruno fik den største, og den fik bismervægten til at balancere på 0,8 kg, 
og som det også ses på fotoet herunder er det da en anstændig spætte 
størrelse. 

Næste tur løb af stablen den 
23. oktober, og det blev 
også til en sildetur, selv om 
vi jo stadig håbede på at 
fange torsk. 

Dagen begyndte kold, blæ-
sende og våd, men inden der 
var gået et par timer løjede 
vinden af, regnen forsvandt 
og solen kom frem og det 
udviklede sig til en ganske 
behagelig dag på Sundet. 

Nede omkring den sydøstlige 

ende af Hven blev sildene 
fundet, og der var mange af dem, og det var nu blot et spørgsmål om at 
begrænse sig, så man ikke pludselig stod med en hel kurvfuld sild, som 
skulle renses inden vi nåede i havn igen. Vi fangede altså masser af sild, -
alle dem vi havde lyst til, og langt de fleste af dem var store og fede høst-
sild, og så bliver det ikke meget bedre. Som bonus fik Ole W. en makrel og 
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Ejner fik en torsk, der var stor nok til at komme med hjem til gryden. 

Vi er nu nået frem til havturen den 20. november, som fandt sted i noget 
af et møgvejr. Lad mig nøjes med at sige, at det var så dårligt, at Skjold 

måtte aflyse eftermiddags turen. 

Den første halvdel af turen fiskede vi på pladsen sydøst for Hven, og der 
var der, ikke overraskende, masser af sild til dem, der ville have sild med 
hjem. Dem der ikke ville have sild, kunne jo bare lade være med at sætte 
et sildeforfang på og så stå og fiske efter torsk. Det lykkedes ikke. På den 
sidste halvdel af turen flyttede vi over på den danske side af Sundet, hvor 
vi på det lave vand håbede at finde nogle hugvillige torsk. Det vil være for-
kert at sige, at det ikke lykkedes, for der blev da fanget to små torsk. 

Vi var 5 mand fra Bjørnen, og af de 
to torsk, der blev fanget, blev den 
ene fanget af Bruno, og det var en 
fisk, der var langt over mindstemå-
let, som jo er tre dæksplanker.  

Som det fremgår af fotoet her til 
venstre, er Brunos torsk ikke langt 
fra fire planker. Fin øresundstorsk. 

Vi kan nu kun sætte vores lid til, at 

det lykkes at finde torsk på nytårstu-
ren den 27. december, som jo bliver 
årets sidste havtur. Hvad der sker 
med havturene efter den 1. januar 
har vi pt ingen anelse om. Så snart vi 
ved noget får I det at vide. 
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Efterårs fiskeriet efter havørred har 
aldrig været let. I de sidste 10 år har 
efterårsfangsterne af havørred ligget 
på gennemsnitligt 4 stk. pr. efterår og 
her er medregnet fisk der er registre-
ret i vores fangstjournal fra både klub-
ture og private ture. 

I indeværende efterår har der været 
annonceret 13 kystture hvoraf de 4 er 
blevet aflyst af forskellige årsager. 
Den første efterårstur blev så afholdt 
den 19. september ved Korshage, og 
det blev en tur hvor Bruno måtte sige 
farvel til en fin ørred, som desværre 
ikke ville med hele vejen ind. Der var 

desværre også ganske mange fjæsinger 
ved Korshage, og det er svært at for-
hindre dem i at hugge når de er der. 
Man kan dog prøve at fiske lidt hurti-
gere og lidt højere i vandet end man 
plejer, især hvis man fisker over ren 
sandbund. 

Den næstsidste dag i september stod 

der Kyndby nord på programmet, og 
det blev en af dette efterårs mange 
nulture. I løbet af de 5 timer vi var 

der, kom der nok 7—8 andre, som fiskede i kortere eller længere tid, men 
som også måtte gå derfra med uforrettet sag. 

Den 6. oktober. Et af vore hot 
spots. Unnerød. Næsten en som-
merdag. Luften 15 grader og van-

det 14 grader. Havblik. De andre 
gik sydpå til midtvejsrevet, og 
jeg gik nordpå til et andet rev, 
som ofte har givet fisk. Det gjor-
de det dog ikke i dag, så efter en 
halvanden times tid gik jeg ned 
til de andre, men inden jeg nåe-
de helt derned skulle jeg lige af-
fiske det lave vand før revet, og 
det viste sig at være en rigtig  
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god Ide, for så lykkedes det ende-
lig. En flot havørred huggede, og 
da jeg efter nogle få minutters 
fight kunne nette den, føltes det 
ligesom en kæmpe belønning for 
mange timers hårdt slid på ky-
sten. En fin overspringer, 51 cm 

og 1,35 kg, blank som nypudset 
sølv og med løse skæl, så bliver 
det altså ikke bedre. 

Desværre blev det ikke til flere 
fisk for nogen af os denne dag, og 
endnu mere desværre blev det 
heller ikke til havørred på nogen 
af de resterende 6 klub kystture i 

dette efterår. Nu er det jo ikke 
sådan, at vores sædvanlige fiske-

pladser har været helt fisketomme. Der er mistet en lille håndfuld havørre-
der, som med sikkerhed har været over målet, og der er blevet fanget en 
del undermålere, som har været tæt på mindstemålet. Vi satser på at vi vil 
møde dem igen, i en større udgave, når begynder kystfiskeriet igen i det 
nye år. 

Nu er kystfiskeriet jo også andet end fiskeri efter havørred. I begyndelsen 

af oktober begyndte der at cirkulere rygter om, at der havde været et ud-
slip af regnbueørreder fra havbruget i Musholmbugten. Ole og Aage beslut-
tede, at de ville undersøge om det passede, så først i november tog de til 
Kalundborg Fjord, hvor de fiskede ved Havnemark ude på Asnæs. Aage hav-
de gang i fluekæppen, og med en Pattegris som lokkemad lykkedes det ham 
at fange en fin regnbue på 2,6 kg, og den kan du se på fotoet herunder. 
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Efteråret byder også på afslutning af to af vores årskonkurrencer, nemlig 

Put & Take konkurrencen samt den gennemgående kystkonkurrence. 

2. og sidste afdeling af put konkurrencen blev afviklet i Ørsted, hvor det 
lykkedes for os alle at undgå at fange fisk. Imponerende. Konkurrencen blev 
derfor vundet af Bruno, med den smukke bækørred på 1,3 kg han fangede i 
første afdeling af konkurrencen den 10. april. Den kan godt tåle et gensyn. 

Måske skal vi se at komme i gang med at øve os noget i den tilsyneladende 
svære kunst at fange put ørreder. Det må kunne lade sig gøre, og vi er da i 

hvert fald ikke blevet for gamle til at lære noget nyt. Det mente Bruno også 
da han blev så irriteret over at han ikke fangede fisk på konkurrence dagen, 
at han dagen efter tog til Ørsted igen for at vise, at han stadig kunne fange 
fisk. Med en lille sort micro flue fisket efter et bombarda flåd viste han det 
eftertrykkeligt, idet han fangede en fin regnbue på 1,75 kg. 

Kystkonkurrencen sluttede den 14. 
nov. Den blev vundet af mig selv med 
64 point fulgt af Bruno og Jan med 

hhv. 40 og 12 point. Fangsterne bestod 
primært af hornfisk og kun en enkelt 
havørred. Det må simpelthen blive 
bedre i 2022. 

Året går på hæld, vi skal snart til jule-
frokost, og om lidt går vi på juleferie, 
for at samle kræfter til det nye, og på 
mange måder spændende, år.  

I ønskes en rigtig glædelig jul samt et 
godt og fiskebringende nytår. 
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Efterår 2017—2021 
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Bruno i heldragt på Skjold d. 23. oktober, hvor vejrguderne leverede 
alt fra en kold våd blæsende morgen til ganske behageligt efterårsvejr. 
Bjørnens deltagere kunne glæde sig over mange fine store høstsild. 
Skælkluden til venstre, som deles af Bruno og Erik, blev brugt flittigt. 

 


