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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 2021 

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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Kjeld Willerslev  
Tel. 2640 2630 
kwiller@webcontact.dk 

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 februar 2020.  
 
Du kan sædvanligvis altid træffe et bestyrelsesmedlem 
på vores klubaftener.  
 
Bestyrelsens kontaktinformationer har du lige herunder 
med telefon– og mailadresser: 

Suppleant til bestyrelsen: Bruno Hansen. 
Revisorer: Ole Pedersen og Lasse Jørgensen. 

Revisorsuppleant: Torben Christensen. 

Næste klubblad udkommer i juni måned 2021 og sidste frist for rettidig 
indlevering af indlæg til bladet er medio maj.  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: Et dejligt sommerbillede fra Skjold taget ved den årlige 
makreltur fra Odden, hvor dagen d. 1. august 2018 sluttede med en 
yderst smuk solnedgang. Tænk, Covid-19 var endnu ikke opfundet. 

Bestyrelsesmedlem 
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Nu kan det være nok med det Corona-Covid-19 virus. Endnu en nedlukning 
ved starten af 2021 og så en forlængelse til udgangen af februar. Forhåbent-
lig kan de vacciner, som der nu knokles for at få på markedet, tage den vær-
ste smitteudvikling efterhånden, som de tages i brug. 

Hvordan det ser ud nu, hvor dette blad er udkommet, er kun spændende.    

Bestyrelsens Hjørne 

Orientering fra bestyrelsen. 

 

Du kan fortsat registrere fangster.  
Har du været ude ved fiskevandet i årets første måneder, og har du fanget 
fisk, så læg et billede og en kort beskrivelse på Bjørnens Facebook profil og 
registrer samtidig din fangst hos Erik til konkurrencen om Månedens fisker. 

Vores klubliv og fiskeri. 
Vores klubaftener, vores fluebinding og vores ture skal selv-
følgelig i gang igen, så snart det er muligt, og selvfølgelig på 
en måde, så vi følger alle retningslinjer. Logisk er det fort-
sat vigtigt, at vi passer rigtig godt på os selv og hinanden. 

De gældende restriktionerne i januar og februar har jo med-
ført, at vi måtte aflyse alle ture, så mon ikke, at der er 
mange, der trænger alvorligt til at komme ud til fiskevan-
det. Turlederne er klar, så snart der er åbnet op igen.  

Det vil bestemt også være dejligt, at vi igen kan komme i 
gang med klubaftener og fluebindingen. Vi mangler også at 

gennemføre vores generalforsamling 2021, som var beram-
met til den 22. februar. Vi skal jo bl.a. vælge ny formand. 
Som du kan se foroven har det tidligere ”Formandens Hjør-
ne nu skiftet navn til ”Bestyrelsens Hjørne. Vi skal også ger-
ne godkende regnskabet for 2020 og tilsvarende godkende 
budgettet for 2021.  
 
Så snart vi kan se muligheden for at gennemføre vores gene-
ralforsamling, vil der blive udsendt en ny indkaldelse med 
de sædvanlige dokumenter. En væsentlig forudsætning er 
dog, at der ikke er restriktioner, som begrænser antal del-
tagere. Alle medlemmer skal naturligvis have mulighed for 

at deltage i generalforsamlingen. 
 
Så vi håber, at vi meget snart kan skifte ”Midlertidig lukket” 
skiltet ud med et, der siger ”Åben”, så vi kan komme i gang 
med vores klubliv og ture igen. 
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Efter forespørgsel har Fiskeristyrelsen venligst givet os deres registrering for 
2020, og den viser, at det samlede salg af lystfiskerfisketegn er gået frem 
med 12,4%, så vi nu har i alt 215.952 fisketegn. Det er jo egentlig ikke en 
voldsom fremgang, men rigtig interessant er det, at 12 måneders fisketegnet 
er steget med 23,9% = 32.819 fisketegn, medens ugefisketegnet er faldet 
med 9.196 fisketegn. Måske har nogle ugetegnskøbere skiftet til 12 måneders 
tegn. Det giver samlet en merindtægt på lige under 5 millioner kr. til forhå-

bentlig vandløbs– og fiskepleje, og med mulighed for udsætning af flere fisk.  

Ingen kontrol af lystfiskeri. 
Negativt må man sige, at det er, at der er skåret helt ned på kontrollen med 
det rekreative fiskeri dvs. både stangfiskeriet og garnfiskeriet. En anmeldel-
se til fiskerikontrollen om ulovligt fiskeri fik i januar en mail til svar, hvor 
der bl.a. stod det, der herunder er klippet direkte ud af mailens tekst: 

Flere fisketegn og flere penge. 
Midt i 2020 gik der rygter om, at Corona nedluknin-
gerne havde haft en positiv afsmitning på salget af 
fisketegn. Flere blev jo ramt af en slags tvungen 
fritid, og en del valgte tilsyneladende at bruge den 
på at tage på fisketur med fisketegn. 

Hvad sker der ellers ude i lystfiskerverdenen. 
Vores lystfiskerverden ligger jo trods alt ikke helt stille, og der er både gode 
og mindre gode nyheder. Lad os se på lidt af dem.  

Det er jo at invitere til snyd, til at fiske uden fisketegn, fiske i fredede områ-
der og hjemtage alt for mange fisk. Sportsfiskerforbundet er på sagen. 

Forbud mod fiskeri i Natura 2000 områder. 
På det seneste er flere sociale fora over-
svømmet med skriverier om forbud mod fi-
skeri og jagt i Natura 2000 områder. 
 
Baggrunden for balladen er et udkast til et 
direktiv fra EU-Kommissionen, hvor en sæt-

ning, som er kommet til i udkastet for gan-
ske kort tid siden, anfører, at ”udnyttende 
aktiviteter som minedrift, fiskeri og jagt ikke 
hører hjemme i disse områder. Det har i høj 
grad skabt panik. 

Natura 2000 
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Det handler om, hvorvidt vi groft sagt med lystfiskeri og garnfiskeri fjerner 
ressourcer fra disse naturområder. Fisker vi en bestand langt ned, så fjerner 
vi ressourcer, men definitionen ”fjerner ressourcer” er så bred, så den kan 
bruges på mange områder. Det handler heller ikke kun om Natura 2000 om-
råderne, men i virkeligheden om både de såkaldte beskyttede og strengt be-
skyttede områder, hvor man ønsker at beskytte biodiversiteten. 

Kan man det, og samtidig fiske forsvarligt og bæredygtigt. Det er der bolden 
ligger. I sidste ende bliver det vores egne politikere herhjemme, der skal 
beslutte det, og de forskellige naturorganisationer kommer med ind over. De 
er ikke alle sammen begejstrede for lystfiskeri, så det kan gå begge veje. 

Flere danske politikere bl.a. socialdemokraterne Mette Gjerskov og miljømi-

nister Lea Wermelin har udsendt skrivelser med beroligende ord. Fælles for 
dem er dog, at de egentlig ikke siger ret meget og slet ikke lover noget. 

Der er svært at forestille sig, at man lukker for fiskeri på f.eks. Stevns Klint, 
Møns Klint, ved nogle af de store jyske lakseåer, Skjern Å etc. Det lyder ret 
utænkeligt. Selvfølgelig har Sportsfiskerforbundet sagen under kraftig lup. 

Torben Kaas forbundets formand har udtalt: ”Direktivet forventes at blive 
vedtaget i 2021, men det helt afgørende er, at det sandsynligvis først skal 
være implementeret i dansk lov omkring 2030. Al den nødvendige danske 
lovgivning kommer undervejs i høringer, og der vil vi fortsætte arbejdet for 
at sikre en effektiv naturbeskyttelse samtidig med rimelige adgangsmulighe-
der for lystfiskere og andre naturbrugere.” Jo fremtiden er spændende. 

”Lystfisker Danmark” i Assens har åbnet hjemmeside.  

Lystfiskerturistorganisationen har i januar åbnet deres hjemmeside, som du 
kan finde på internetadressen: https://fishingindenmark.info/ 

Den er på dansk, engelsk og tysk. Der er rigtig mange informationer, så prøv 
siden af. Du finder nok nogle fejl i oplysningerne om fiskesteder, men de 
luses givetvis ud efterhånden. Der er selvfølgelig også nogle af ”vores” plad-
ser. Hvor meget ekstra pres på fiskepladserne det giver, vil tiden vise. 

 

Bladet er fyldt med fisketure. 
Vores turplanlægning er selvfølgelig på plads, og i dette blad på siderne 12 
og 13 tilbyder Erik ture med kystfiskeri, Put & Take fiskeri og Poul to Lagan-
ture. På siderne 16 og 17 får du Brunos tilbud på havture, så det vi mangler 
lige nu er at få åbnet op igen for klubfiskeri, for vores klubaftener og selvføl-
gelig fluebindingen. Heldigvis er vi på vej mod foråret. 

Pas godt på derude. 

Håber vi snart ses i Bjørnen 
Venlig hilsen Bestyrelsen  



8 

  

Årets 

Bjørn 

 

 

Årets Bjørn 2020           Point 

Bruno Hansen 200,3 

Erik Lund-Thomsen 171,5 

Ole Wohlgemuth 103,2 

Jan Hansen 82,8 

Ejner Nielsen 66,9 

Mogens Johansen 52,3 

Poul Seiler 27,0 

John Rasmussen 25,1 

Christian Seiler 20,7 

Ole Pedersen 16,8 

Søren Mathiesen 9,9 

Hans Axelsen 9,0 

Flemming Nielsen 6,6 

Torben Christensen 3,5 

Martin Larsen 3,3 

Ludvig Larsen 3,0 

 ÅRSKONKURRENCERNE 2020. 
Herover kan du se placeringerne i dysten om Årets Bjørn, som 
for 8. år i træk blev vundet af Bruno. På næste side har du 
vinderne i de øvrige konkurrencekategorier. På bladets bag-
side kan du se vindertavlen, som kommer op på væggen i vo-
res klublokaler. Det lykkedes Poul Seiler at tilegne sig Torske-
konkurrencen for seniorer, men ellers står der kun brødrene 

Hansen på de øvrige konkurrencer.  
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 Baggrundsbilledet på siderne med 
konkurrenceresultaterne er taget på 
Skjold ved vores årlige makreltur fra 
Odden. Her er det med en aldeles 
smuk solnedgang d. 1. august 2018. 

 

Kystkonkurrencen 2020        Point 

Jan Hansen 61,0 

Erik Lund-Thomsen 58,8 

Bruno Hansen 52,8 

 

Torskekonkurrencen 2020 

Poul Seiler: Største torsk 1,900 kg 

Jan Hansen: Vægt af 5 torsk 7,250 kg 

Christian Seiler: første torsk 1,500 kg 

 

Hornfiskekonkurrencen 2020 

Bruno Hansen 70,5 cm 

Erik Lund-Thomsen 70,0 cm 

Jan Hansen 69,0 cm 

John Rasmussen 69,0 cm 

 

Put & Takekonkurrencen 2020 

Bruno Hansen: Regnbueørred 0,775 kg 
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   November 2020 

     

   Ole Pedersen 

   Havørred 3,010 kg. 

 

    December 2020 

 

   Julius Hjulmand 

   UKENDT ART  

 

    Januar 2021 

 

   Ole Pedersen 

   Havørred 5,500 kg.   
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¤  Turplanlægger Erik - Mobil  2063 0173 ¤ 

 ¤ Ture til bl.a. Kyst, Sø og Å  i 1. halvår 2021 ¤ 

Mandag den 1. marts — Lagan — Starttid kl. 07.00 
Premierefiskeri i svenske Lagan. Kun for dem, der vil have årskort. Mere info 
hos turlederen. 

Lørdag den 6. marts — Kysttur efter havørred — Starttid kl. 10.00 
Foråret er over os, og chancen for at fange en stærk og blank havørred øges, 
for hver dag der går. 

Onsdag den 10. marts — Kysttur efter havørred — Starttid kl. 10.00 
En hverdagstur på kysten. Vandtemperaturen er begyndt at stige, og det gi-
ver flere byttedyr til havørreden, og flere havørreder til os — måske. 

Søndag den 21. marts — Kysttur efter havørred — Starttid kl. 10.00 
Vi søger efter pladser med den højeste vandtemperatur. Der er chancen for 
havørred størst. 

Fredag den 26. marts — Kysttur efter havørred — Starttid kl. 10.00 
Havørreden må nu rigtig kunne mærke, at det er forår, og det kan byttedyre-
ne også, - hvad med at præsentere en stor fed børsteorm. 

Onsdag den 31. marts — Kysttur efter havørred — Starttid kl. 10.00 
Så har vi skiftet til sommertid, - det har havørreden nok ikke opdaget. 

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

Præmiefotografering m.v. 
Turlederen sørger for at fotografere fangst og fanger, men tag også gerne 
selv fotos, - vi vil jo gerne have mange fotos. Turlederen sørger også for at 
indføre fangsterne i fangstjournalen. 

Turleder. 
Turlederne fremgår af turopslagene i klubben og hjemmesiden.  
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Lørdag den 10. april — P & T Konkurrence Nr.1 — Starttid kl. 08.00 

Den første af vores to Put & Take konkurrenceture. Vi tager grillen og et par 

poser pølser med. I får mere info, når vi nærmer os den 10. april. 

Onsdag den 21. april — Kysttur efter havørred — Starttid kl. 10.00 
Vi er inde i en af årets bedste perioder for havørred. Den tænker udelukken-
de på at æde, og en gang imellem kommer den til at sluge en af vores fluer. 

Lørdag den 24. april — Kysttur efter havørred — Starttid kl. 10.00 
Havørreden er nu ved at forsluge sig, og så er det med at holde sig til. 

Onsdag den 28. april — Kysttur efter havørred — Starttid kl. 10.00 
Den æder stadig, og der er masser af føde langs kysten, og vi er der også. 

Onsdag den 5. maj - Kysttur efter havørred - Starttid kl. 15.00 
Eftermiddag/aften fiskeri. Især aftenfiskeriet burde være godt lige nu. 

Lørdag den 8. maj - Hornfiskekonkurrencen - Mødetid kl. 08.00 
Vi mødes ved Sandskredet kl. 08.00. Hvis du selv tager kaffe med, så har 
turlederen sikkert en kanelsnegl med. Han har også grillpølser med. Vi fisker 
til kl. 15.00, hvorefter vi måler og vejer os frem til vinderen. 

Onsdag den 12. maj - Kysttur efter havørred - Starttid kl. 15.00 
Eftermiddag/aften fiskeri. Der kan med sikkerhed også fanges hornfisk . 

Onsdag den 19. maj - Kysttur efter havørred - Starttid kl. 16.00 
En gentagelse af forrige tur. Blot fanger vi større fisk denne gang. 

Onsdag den 26. maj - Kysttur efter havørred - Starttid kl. 16.00 
Opskriften er kendt. Eftermiddag/aften, så er der fangstgaranti. 

Lørdag den 29. maj - Laksefiskeri i Lagan - Starttid kl. 07.00 
Der burde være godt gang i lakseopgangen i Lagan nu. Yderligere oplysnin-
ger hos turlederen og på opslag i klubben. 

Onsdag den 2. juni - Kysttur efter havørred - Starttid kl. 16.00 
Vi skal nok primært satse på aftenfiskeriet. 

Søndag den 6. juni - Kysttur efter havørred - Starttid kl. 16.00 
Igen bliver det nok primært aftenfiskeriet, vi satser på. 

Onsdag  den 9. juni - Kysttur efter havørred - Starttid kl. 16.00 
Helt samme opskrift som i søndags. 

Onsdag den 16. juni - Kysttur efter havørred - Starttid kl. 16.00 
Aftenfiskeriet bør kunne give fisk nu. 

Søndag den 20. juni - Kysttur efter havørred - Starttid kl. 16.00 
Så slutter vi første halvårs ture med endnu en eftermiddag/aften, hvor vi 
skal lokke en af de fede blanke til at hugge på vores endegrej. Efter denne 
tur holder vi sommerferie på kystturene frem til onsdag d. 11. august. 
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 1 Man Lagan (Kun årskort)  1 Tor  

 2 Tir Uge 09  2 Fre  

 3 Ons   3 Lør  

 4 Tor   4 Søn  

 5 Fre   5 Man Uge 14 

 6 Lør Kysttur  6 Tir  

 7 Søn   7 Ons  

 8 Man Uge 10  8 Tor  

 9 Tir   9 Fre  

10 Ons Kysttur 10 Lør P&T konkurrence (1)  

11 Tor  11 Søn  

12 Fre  12 Man Uge 15 

13 Lør Havtur med Skjold 13 Tir  

14 Søn  14 Ons  

15 Man Uge 11 15 Tor  

16 Tir  16 Fre  

17 Ons  17 Lør  

18 Tor  18 Søn  

19 Fre  19 Man Uge 16 

20 Lør  20 Tir  

21 Søn Kysttur 21 Ons Kysttur 

22 Man Uge 12 22 Tor  

23 Tir  23 Fre  

24 Ons  24 Lør Kysttur 

25 Tor  25 Søn  

26 Fre Kysttur 26 Man Uge 17 

27 Lør  27 Tir  

28 Søn Sommertid starter 28 Ons Kysttur 

29 Man Uge 13 29 Tor  

30 Tir  30 Fre  

31 Ons Kysttur    

Marts 2021 April 2021 

Aktivitetskalender  

Marts 2021 April 2021 



15 

 1 Lør   1 Tir  

 2 Søn   2 Ons Kysttur 

 3 Man Uge 18  3 Tor  

 4 Tir   4 Fre  

 5 Ons Kysttur  5 Lør  

 6 Tor   6 Søn Kysttur 

 7 Fre   7 Man Uge 23 

 8 Lør Hornfiskekonkurrence  8 Tir  

 9 Søn   9 Ons Kysttur 

10 Man Uge 19 10 Tor  

11 Tir  11 Fre  

12 Ons Kysttur 12 Lør Skjold Torskekonkurrence 

13 Tor  13 Søn  

14 Fre  14 Man Uge 24 

15 Lør  15 Tir  

16 Søn  16 Ons Kysttur 

17 Man Uge 20 17 Tor  

18 Tir  18 Fre  

19 Ons Kysttur 19 Lør  

20 Tor  20 Søn Kysttur 

21 Fre  21 Man Uge 25 

22 Lør  22 Tir  

23 Søn  23 Ons  

24 Man Uge 21 24 Tor  

25 Tir  25 Fre  

26 Ons Kysttur 26 Lør  

27 Tor  27 Søn  

28 Fre  28 Man Uge 26 

29 Lør Lagan  (Dagkort) 29 Tir  

30 Søn  30 Ons  

31 Man Uge 22    

Maj 2021 Juni 2021 

Se også kalenderen på :  www.bjoernenfisker.dk 

og husk så at tilmelding til havturene er bindende . 
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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. 

 

Lørdag den 13. marts 2021.  

Skjold fra Helsingør 

Sejltid: 7-12 

Pris: Kr. 275,- (Excl. Transport) 

Antal pladser: 4 

 

Lørdag den 12. juni 2021.  

Skjold fra Vedbæk 

Sejltid: 7-12 

Pris: Kr. 275,-  (Excl. Transport) 

Antal pladser: 10 

Det er vores årlige torskekonkur-
rence. 
 

Lørdag den 2. oktober 2021.  

Skjold fra Vedbæk 

Sejltid: 7-12 

Pris: Kr. 275,-  (Excl. Transport) 

Antal pladser: 4 
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Lørdag den 23. oktober 2021.  

Skjold fra Vedbæk 

Sejltid: 7-12 

Pris: 275,-  (Excl. Transport) 

Antal Pladser: 4 
 

Lørdag den 20. november 2021.  

Skjold fra Vedbæk 

Sejltid: 7-12 

Pris: 275,-  (Excl. Transport) 

Antal Pladser: 4 
 

Mandag den 27. december 2021.  

Skjold fra Helsingør 

Sejltid: 7-12 

Pris: 275,-  (Excl. Transport) 

Antal pladser: 4 

 

Der tages forbehold for priserne i 2021, 

idet Skjold endnu ikke har besluttet  

en evt. prisstigning. 

Turleder er Bruno Hansen  Tlf.: 29 84 93 07   

mail: kirstenlykke@dukamail.dk 
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Af: Erik Lund-Thomsen 

Når fiskeriet i det forgangne år skal beskrives, er det nemt at forfalde til at 
skrive uforholdsmæssigt meget om det emne, der også i årets løb har fyldt 
rigtig meget, nemlig COVID-19. I den henseende lover jeg at jeg skal gøre 
mit yderste for at begrænse mig, og en måde at gøre det på er at få det 
overstået her på første side i artiklen, og så blot håbe på, at det ikke skulle 
vise sig nødvendigt at omtale det yderligere  på de følgende sider. 

Det begyndte allerede i januar/februar hvor de første meldinger begyndte 
at optræde i pressen og på internettet om en mystisk sygdom, som husere-
de et eller andet sted i Kina, og som var ret smitsom. Ingen grund til panik, 
Kina er jo langt væk, og er det i øvrigt ikke også derfra influenzaen kom-
mer, så hvor farligt kan det vel være. 

I løbet af marts måned begyndte situationens alvor at gå op for os, og vi 
blev nødt til at aflyse et par kystture, og i begyndelsen af april aflyste vi 
den første af vores to put and take konkurrenceture. Albertslund Kommune 
fulgte op med at lukke for brug af vores klublokaler, og det var naturligvis 
irriterende, men dog til at leve med.  

Vi fandt efterhånden ud af, at vi sagtens kunne gennemføre kystture når 
blot vi overholdt de gældende retningslinjer for socialt samvær, nemlig: 
afstand, afspritning (udvortes), ingen samkørsel samt sund fornuft. Man kan 
undre sig over, at der endnu ikke var indført restriktioner for turbådene. Vi 
kunne gennemføre både vores torskekonkurrence i juni måned samt et par 
ture i august og et par sildeture i oktober før der i november og december 
blev lukket for turbådenes sejlads på Øresund. 

I august åbnede Albertslund Kommune igen for brug af vores klublokaler på 
Roskilde Kro. Vi skulle naturligvis holde afstand og spritte af, men det har 
vi efterhånden vænnet os til, så det er ved at være normal standard. 

Og så slog Corona virussen til igen, og det var ikke kun et lille bump på ve-
jen. Det var mere alvorligt end forårets angreb, og specielt her på Vesteg-
nen var situationen ved at komme helt ud af kontrol.  

Albertslund Kommune lukkede igen for brug af vores klublokaler, og turbå-
dene på Øresund gik i havn, og i skrivende stund, hvor jeg er gået i hi i mit 
sommerhus i Region Nordjylland (Regionen uden mink), er det uklart hvor-
når samfundet åbner igen.  

Der er dog lys forude, - når du læser dette er der igangsat et omfattende 
vaccinations program, så mon ikke vi i løbet af foråret så småt kan begynde 
at leve en mere normal tilværelse. Vi håber, - og lad os så komme i gang 
med at se på årets fisketure samt store og små fangster. 
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Før vi går ned i detaljerne om de enkelte fisketure, så lad os prøve at få et 
overblik over de fangster vi har kunnet lande i årets løb.  

 

Gruppen Andre omfatter alle andre arter end de nævnte, - dog ikke sild. 

Tabellen viser med al ønskelig tydelighed, at 2020 bestemt ikke har været 
et rekord år, faktisk har kun katastrofeåret 2018 været dårligere i de 6 års 
fangster, der er omfattet af tabellen. Det skal præciseres, at tabellen kun 
viser de fangster, der er registreret i Bjørnens fangstjournal, og dermed har 
tallene kun interesse i klub regi. Tabellen kan ikke bruges til at afgøre om 
der har været flere eller færre torsk i Øresund eller om der har været fær-
re havørreder langs vore kyster i 2020. Dette ville kræve en helt anden ty-
pe undersøgelse. 

Og lad os så komme i gang med at se lidt på de fisketure, der ligger til 
grund for tabellen, og lad os, som sædvanlig, begynde med havturene. 

De 81 torsk er fanget på 6 
havture, 5 på Øresund med 
65 torsk og 1 på det Gule 
Rev med 16 torsk. 

Øresundsturene gik i gang  
den 11. januar, hvor Skjold 
som bekendt ligger i Helsin-
gør. Det var en fin dag med 
plusgrader, en svag vind og 
enkelte solstrejf, og så kan 
man nok ikke forlange mere 
af en vinterdag. Og fisk blev 
der også fanget. Den største 
er den Ejner viser frem her 
til højre. En rogntung ma-
damme på ca. 3,5 kg. Vi var  

  

År 

     
Torsk 

 

havørred 

 

Makrel 

 

Hornfisk 

   

Flade 

 

Andre 

            
I alt 

2020 81 21 110 80 37 8 337 

2019 173 24 23 126 65 5 416 

2018 59 19 45 58 1 10 192 

2017 167 25 180 76 8 37 493 

2016 206 16 91 65 22 44 444 

2015 176 52 260 58 10 31 587 
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kun 3 mand med på turen, men til gengæld kunne vi gå hjem med 13 fine 
torsk, - kun 2 torsk fra vores kvote, som var 15 torsk, (5 torsk pr. mand). 

 

På næste tur, er vi underlagt 2-
torsk kvoten, men det skal ikke 
forhindre os i at tage på Sundet, 
og endnu en gang var vi nogenlun-
de heldige med vejret, en svag til 
jævn vind og 6-7 plus grader og 

det er da ikke så ringe på en vinterdag i februar. 

Skjold sejlede nordpå, og oppe i nærheden af Gilleleje blev torskene fun-
det, og der var rigeligt af dem, i hvert fald nok til at vi ikke havde proble-
mer med at opfiske vores kvote. 10 torsk til 5 mand, - hvor svært kan det 
være? - Ja sommetider kan det være svært nok, men ikke i dag.  

Vejemesteren konstaterede, at torskene vejede mellem 4,5 og 1,5 kg, og 
det er jo størrelser, som vi i løbet af de senere år har måttet vænne os til, 
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er normalstørrelsen på øresundtorskene. Vi er ikke utilfredse, vi er skam 
glade for alle de fisk vi fanger, men vi er måske en anelse ærgerlige over, 
at vi skal fiske ”langsomt” for ikke at overfiske en, måske politisk bestemt, 
kvote. Det er vel heller ikke ligefrem utilfredse fiskere, som på foregående 
side præsenterer deres fangst fra vinterens sidste havtur. 

Vi er nået frem til den 14. marts, 
og er altså lige midt i årets første 
forårsmåned. Det var en rigtig dej-
lig forårsdag, næsten ingen vind, 
sol fra en skyfri himmel, 7—8 gra-
ders varme, og som om det ikke var 
nok, så fangede vi også de torsk vi 
måtte. Det var nu heller ikke så 
svært. Dels vidste Kim hvor han 
skulle finde torsken, og dels var vi 
jo stadig underlagt 2—torsk kvoten. 
Størrelsen var den sædvanlige øre-
sundsstørrelse, dvs. op til ca. 2,5 
kg. 

Godt at det en gang imellem lykkes 
at fange andet end torsk. Se bare 
de to fotos her til venstre. Det 
øverste viser Ole W. med en fin sej 
på 1,2 kg fanget på forårsturen den 
14. marts. På det nederste præsen-
terer jeg selv en kuller på 1,5 kg 
fanget på sommerturen den 15. 
august. Det er godt fordi både sej 
og kuller er fremragende spisefisk 
og fordi de to arter ikke er omfat-
tet af kvoter. Det er meget til-
fredsstillende både at kunne opfi-
ske sin torskekvote og samtidig 

kunne tage et par bonus-fisk med sig 
hjem. 

De næste par ture er beskrevet i de-
taljer i vores september blad, hvor I 
kan læse eller genlæse dem. Det er 
torskekonkurrencen og makrelturen 
fra Sj. Odde. Fra den sidste skal I dog 
lige have et foto af skarvkolonien på 
fyret på Sjællands Rev. De sidder og 
hviler i to rækker på betonfundamen-
tet og på rækværket. Smukt, eller? 
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Jeg skylder vel lige at fortælle, at 6 mand fra Bjørnen fangede 75 makrel 
og det er vel egentlig godkendt. Der var ingen kæmper imellem, men ma-
krel på 5—600 gram er da også fine spisefisk, hvad enten man vil røge eller 
stege dem. 

Vi er snart ved at være igennem årets havture, men vi skal da lige have en 
tur til det Gule Rev med. Den fandt sted på vores ugetur til Vorupør om 
bord på det gode skib Mølboen, som har base i Hanstholm. Det var kun Ole 
W. og Bruno, som havde lyst og mod til at udfordre Revet, og respekt for 
det. Klokken 4 om nat-
ten sprang de morgen-
kåde ud af sengen og 
kørte til Hanstholm 
havn, hvorfra Mølboen 
skulle sejle kl. 6. De 
fik sig en lang og våd 
dag med heldagsregn 
og buler på vandet, og 
ikke mindst hårdt ar-
bejde når 6—kilos torsk 
skulle hales op fra 
dybder på mindst 50 
meter. På fotoet her 
til højre kan I se Bruno 
arbejde hårdt for sa-
gen. Både han og Ole klarede det dog i fin stil, - det hjælper jo altid no-
get, når der kommer et godt resultat ud af anstrengelserne, og det gjorde 
der. Vi fik en super middag med torsk om aftenen, og de to hard core fi-
skere fik masser af torsk med hjem til fryseren. 

Hjemkommet fra Thy stod der Øresund, sild og fladfisk på programmet, og 
det betød 3 ture i oktober, 2 efter sild med Skjold og 1 efter fladfisk med 
Viking fra Helsingør. Det blev til masser af store, fede sild og 35 flotte rød-
spætter, og i tilgift fik vi masser af socialt samvær. Se bare fotoet herun-
der, - det oplever man ikke på Det Gule Rev. 
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Lad os forlade havturene og se på nogle af de mange andre ture, som vi 
bruger ganske mange timer på, specielt kystturene, men også et par kon-
kurrenceture og en ugetur. 

Årets første to måneder bød på en række kølige ture, hvor vi ikke fangede 
noget som helst, hverken over– eller undermålere, så turene kan vel bedst 
beskrives som opvarmnings– og trænings ture til forårsfiskeriet, som vi hav-
de store forventninger til. 

Det begyndte den 7. marts, 
som var årets første rigtige 
forårsdag. Vi var taget til 
Nakkehage i den ydre del af 
Fjorden. Masser af sol, få 
langsomt drivende skyer, næ-
sten ingen vind, men dog lidt 
bevægelse i vandet. Lufttem-
peraturen blev målt til 7 gra-
der, og vandtemperaturen til 
ca. 5 grader. Betingelserne 
var tæt på at være perfekte.  

Jan havde gang i fluegrejet og 
lod en pink rejeflue danse 
rundt i vandet på sin favoritplads, hvor han var sikker på, at han ville fange 
en havørred.—Og det gjorde han selvfølgelig også. En smuk blank fisk som 
vejede 2,2 kg og målte 62 cm. 

Resten af marts måned skulle 
vi have været på kysten flere 
gange, men vi aflyste, indtil 
vi havde fundet ud af hvor-
dan vi skulle forholde os for 
at undgå at komme i konflikt 
med reglerne for socialt sam-
vær, som nu var pålagt os. 
Det fandt vi ret hurtigt ud af, 
og resten af foråret, altså 
april og maj måned, blev et 
par rigtig gode kyst måneder. 

John lagde ud allerede den 4. 
april med en fin målsfisk ta-
get på en børsteormsflue, og 
derefter fulgte en halv snes 
fine blanke fisk, og nu var 
hornfisken også kommet, og  
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så er det først rigtigt forår. 
Der er ikke plads til fotos af 
alle forårs fiskene i denne  
artikel, men nogen af dem 
skal i da se. 

En af forårets begivenheder plejer jo at 
være hornfiskekonkurrencen, men i år 
var det lidt småt med deltagelsen. Kun 
8 mand lod sig lokke til Sandskredet, og 
ikke nok med det, hornfiskene glimrede 
også ved deres fravær. Kun 8 hornfisk 
blev der fanget, og heraf fangede Bruno 
de 4, så det var kun rimeligt og retfær-
digt, at han også vandt konkurrencen 
med en hornfisk på 70,5 cm. 

I alt blev der i de tre forårsmåneder 
fanget 12 havørreder (undermålere er 
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ikke medregnet) og den sidste dag i foråret kunne Sildeole registrere 2 kyst 
makrel i fangstjournalen, og lad så det markere overgangen til sommeren. 

Nu er sommeren traditionelt den tid på året, hvor vi har færrest kystture, 
det blev kun til 3 i juni, slet ingen i juli og kun 1 i august plus ugeturen til 
Vorupør, hvor det jo mest er kystfiskeri det drejer sig om. Der har naturlig-
vis også været nogle få private ture, helt nøjagtigt 3, hvorfra der er regi-
streret fangst, og lad os tage fat på de 3 ture først. 

De første 2 ture står der Aage Si-
mon på. De første par dage i juni 
var Aage på Kronborg Pynten, og 
det resulterede i, at han kunne gå 
hjem med 7 makrel og 3 hornfisk, 
og dermed få god mad til et par 
dage eller tre. 

Og så har vi ikke registreret fang-
ster igen før hen mod slutningen af 
august, hvor JR var en tur i Ishøj 
hvor han fiskede i Karret, og hvor 
han fangede to brasen, begge på 
omkring 2,5 kg, samt en rudskalle 
på 0,3 kg. 

Og så kommer vi til 
midten af august, 
hvor det er ugeturen 
til Vorupør der står 
på programmet. Tu-
ren kom til at bestå 
af 2 dages fiskeri fra 
høfte og mole samt 2 
dages fiskeri direkte 
fra kysten og endelig 
1 dag med havfiskeri 
og museumsbesøg. 
Fotoet her til højre 
viser den ca. 60 me-
ter høje Hanklit på 
Mors. Den lille mand i 
forgrunden er Bruno. Fangstresultatet for Vorupør turen blev 16 torsk og 
ca. 25 makrel. Du kan læse meget mere om den tur i vores september blad. 

Hjemme igen skulle vi lige have afgjort Put konkurrencen. Det er jo en to—
turs konkurrence, og første tur blev aflyst, så hvis der skulle findes en ny 
put mester i år, så skulle det være nu. 
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Turen begyndte bare dårligt idet regnen 
styrtede ned, men som det så ofte sker 
når Bjørnen tager på fisketur, så kom 
solen frem da vi nåede frem til fiskeplad-
sen. Pladsen denne gang var fiskesøen i 
Ørsted. De 4 timers fiskeri forløb ganske 
godt for deltagerne, måske lige bortset 
fra Bruno, som i nogen grad fik idyllen 
spoleret, idet en uforsigtig regnbueørred 
forstyrrede ham ved at lade sig kroge af 
hans spinner. Det var så også den eneste 
forstyrrelse han og vi andre blev udsat 
for, og dermed var Bruno ny Put Mester. 

Vi er jo henne på efter-
året nu, og der er sta-
dig andre fisk i Fjorden 
end de eftertragtede 
havørreder, f.eks. Ma-
krel. De par stykker du 
ser her, er en del af en 
håndfuld, der blev fan-
get af Aage Simon på 
en tur til Skansehage i 
september. 

Det har været lidt svært at finde havørrederne i Fjorden i dette efterår, 
men to af vore hot spots svigtede dog ikke, nemlig Nakkehage og Unnerød. 

Mogens har været hårdt angrebet af 
havørredfeber siden han i juni måned 
fangede en flot blank halvmeters 
fisk, og det  må da også erkendes, at 
han lige siden har været en del udfor-
dret, men bestemt ikke slået ud. Det 
beviste han så en aften ved Unnerød, 
i begyndelsen af september. Lige da 
tusmørket satte ind gik alt op i en 
højere enhed. Resultatet kan du se 
her, en smuk havørred på 55 cm og 
1,55 kg. Så bliver det ikke meget 
bedre. 

Det blev heller ikke meget bedre for 
Jan og Bruno, da de et par uger sene-
re var en tur ved nakkehage, som er i 
hård konkurrence med Unnerød om at   
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være vores hotteste spot. I det forløbne år er Nakkehage løbet af med sej-
ren med 10 havørreder mod Unnerøds 5. To af de 10 havørreder kan I se 
her, Jans på 58 cm og 2 kg og Brunos på 41 cm og 0,75 kg. 

Det blev dog ikke den sidste i 
Fjorden. I begyndelsen af okto-
ber fangede jan en fin blank 
fisk på 51 cm og 1,4 kg, og det 
blev den sidste havørred fanget 
på en klubtur i 2020, og det betød at Jan blev vinder af årets gennemgåen-
de kyst konkurrence. 

Der blev dog i okt./nov. Fanget yderligere tre store havørreder. Alle tre 
fanget i Ishøj. Ole fangede en på 5,8 kg og 80 cm og yderligere en på 3 kg 
og 65 cm, og så satte Poul et effektfuldt punktum for havørredfangsterne 
med en kæmpe på hele 7,3 kg og 90 cm lang. 

Og det var så det år. Jeg ved, at der er fangster, jeg har glemt at omtale, 
og jeg ved, at der er fangster, som jeg bevidst har undladt at omtale, men 
til alle vil jeg sige tillykke med fangsterne og knæk og bræk i 2021. 
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Så er årskonkurrencerne igang igen 

Vi lægger ud med Put & Take konkurrencen 

Der er som sædvanligt tale om en to-turs konkurrence, og det betyder, at vi 
holder både en forårskonkurrence og en efterårskonkurrence. Første tur 

finder sted lørdag den 10. april 
med start fra Roskilde Kro kl. 
08.00. 

Som det ser ud nu, finder turen 

sted hos Ørsted Fisk & Golf i Viby, 
Sjælland, hvor vi jo har holdt kon-
kurrencen de sidste 4 år. 

Der bliver 4 timers fiskeri, og vi 
starter kl. 09.00. Kl. 13.00 er der 
indvejning, og derefter serveres 

der de lækreste Put & Take Pøl-
ser. Pris og andre informationer 

fås hos turlederen (Erik og Poul) og på tur opslaget i klubben. 

 

Næste konkurrencetur bliver hornfiskekonkurrencen 

Den finder sted lørdag den 8. maj. 
Mødested er Sandskredet i Kongsøre 
Skov, hvor vi mødes kl. 08.00. 

Skulle vejret vise sig fra sin ubehageli-
ge side og umuliggøre fiskeri ved 
Sandskredet, så fortvivl ikke, - vi har 
andre pladser i tur-kassen, så I skal 
nok få en hornfiskekonkurrence, og 
turlederen har grill pølser og kanels-
negle med, og så kan det jo ikke gå 
helt galt. 

Yderligere information fås hos turle-
deren (Erik) og på turopslaget i klub-
ben. 

Den gennemgående kystkon-
kurrence er i fuld gang, og der er 

point at hente på hver eneste tur. Bare kom med. 

Torskekonkurrencen med Skjold på Øresund bliver lørdag den 12. juni. 

Mere info fås hos turlederen Bruno og på turopslag i klubben. 
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Det blev vel ingen overraskelse, at Bruno igen satte sig på førsteplad-
sen i vores årskonkurrence om titlen Årets Bjørn. Det er 8. gang i 
træk, at Bruno tager denne titel. I år sætter Bruno sig endda samtidig 

på titlerne som vinder i Hornfiskefiskeri og i Put & Take fiskeri. Du 

kan se alle konkurrenceresultaterne inde i bladet på siderne 8 og 9. 


