Bjørnen har et godt tilbud til dig
Bjørnens Sportsfiskerforening er en meget aktiv lystfiskerforening med mange fisketure, og samtidig har vi et meget aktivt foreningsliv med to klubaftener hver uge, idet vi mødes hver mandag og torsdag aften i vores hyggelige og velindrettede klublokaler. Vi benytter desuden lokalerne til bl.a. fluebinding 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 kommuner. 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 aktiviteter, 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

Åbningstider og adresse

Seniorer
Ungdom
Juniorer
Familier

Mandag og torsdag kl. 19.00-22.00.

kr. 600
kr. 465
kr. 300
kr. 900

Bjørnens Sportsfiskerforening
Roskilde Kro
Egelundsvej 7-C - 1. sal
2620 Albertslund

Inklusive medlemskab i DSF.

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

Kasserer

Bestyrelsesmedlem

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

Erik Lund-Thomsen
Tel. 2063 0173
lundthomsen@live.dk

Bruno Hansen
Tel. 2063 0173
kirstenlykke@dukamail.dk

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

Revisorsuppleant: Torben Christensen.
Næste klubblad udkommer i december måned 2021 og sidste frist for rettidig indlevering af indlæg til bladet er medio november Bladet udkommer
i månederne marts, juni, september og december.
Forsiden: Fra vores torskekonkurrence den 12.juni på Øresund, hvor Bruno
i stævnen skuer ud over deltagerne. Jan til højre synes vel hensat i store
tanker, medens Søren har fundet læ under rælingen.

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.
¤ Læs mere på www.bjoernenfisker.dk ¤
Mød os også på Facebook på Bjørnens Sportsfiskerforening
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Maj 2021
Bruno Hansen

Hornfisk 73,5 cm
Konkurrencevinder

Juni 2021 (1)
Søren Mathiesen

Torsk 1,500 kg
Konkurrencevinder

Juni 2021 (2)
Ole Pedersen

Aborre 1,000 kg
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Bjørnens julefrokost 2021

Så er det jul igen med klubkammerater og gæster.
Sidste år blev vi jo snydt for julen pga. Corona-nedlukningen, men det satser
vi hårdt på ikke sker i år. Bestyrelsen har således planlagt vores julearrangementer, så vi kan holde både julefrokost og juleafslutning.
Julefrokosten afholdes lørdag d. 4. december med start kl. 14.00.

Det foregår selvfølgelig i vores klublokaler på Roskilde Kro, hvor vi igen pynter op til lejligheden, og hvor du kan pynte med din tilstedeværelse, og hvor
du er meget velkommen til at medbringe din ægtefælle, kæreste, samlever
etc. Prisen er uændret for seniorer og gæster kun kroner 150 pr. person,
juniorer halv pris. Menu og drikkevarer er inkluderet.
Fremstilling af menuen har vi som altid en plan for. Alle er velkommen til at
levere en ret til julebordet. Udgiften kan du efter eget ønske få refunderet,
helt eller delvist. Vores madekspert Hr. Erik Lund-Thomsen kreerer ud fra
disse retter et tillokkende julebord.

Erik har lovet, at vi igen i år spiller ”Lund-Thomsens Hyggelige Julelotteri”,
hvor alle kan købe lodder og vinde spændende grejting, store og små. Du
skal blot medbringe en pose penge til at købe lodder for.
Gå straks i gang med at reservere dagen, så du også kan deltage og husk gerne en ledsager, som beskrevet herover. Tilmelding på listen som kommer op
i klublokalerne, eller på mail til: lundthomsen@live.dk

Juleafslutningen 2021

Inviter igen ægtefælle, kæreste, samlever etc.
På årets sidste klubaften slutter vi af med julehygge og muligheden for at
ønske hinanden en rigtig glædelig jul og et godt nytår. Samtidig nyder vi som
tidligere gratis Gløgg & Æbleskiver. Ingen tilmelding.

Juleafslutningen afholdes torsdag d. 16. december kl. 19.00.
Når vi lukker klublokalerne den aften, holder vi juleferie frem til det nye år
2022, hvor vi genåbner lokalerne mandag d. 3. januar. Det gør vi lige inden
kl. 19.00, og så tager vi fat på et helt nyt ubrugt fiskeår.
Velkommen til Bjørnens Jul.
Venlig hilsen Bestyrelsen
Julearrangementerne kan aflyses med kort varsel, hvis Corona-situationen tilsiger det.
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Bestyrelsens Hjørne
Orientering fra bestyrelsen.

Alle taler om vejret, og nu, endelig, taler alle eller rigtig mange om klimaproblemer. Det synes også at være alvorligt på tide, at man overvejer, hvad
vi skal gøre med årsagerne til de vejrmæssige problemer, som synes at accelerere i tempo. Vældige oversvømmelser i bl.a. Tyskland og Belgien, store
skovbrande i Sydeuropa, i Nordamerika, og voldsomme varmerekordtemperaturer flere steder på kloden, og nu varsles der på længere sigt også stigninger i verdenshavene, som vil drukne flere lande. Det er uhyggelige varsler.
Men ser vi på klimaet herhjemme i Danmark, er det nok til at håndtere. Vores største problemer er storme og oversvømmelser. Sidstnævnte kan vi i ret
stor grad sikre os imod virkningerne af med dæmninger, bedre kloakeringer
og inddragelse af bl.a. landbrugsjord, som igen skal fungere som engarealer.
Vores politikere er i gang med at finde på løsninger, men man bør nok lige
tænke over, at Danmarks andel af den globale drivhusgasudledning kun udgør ca. 1 promille af den globale udledning. Det betyder jo, at hjemlige tiltag med henblik på at reducere den danske udledning, reelt set ikke har nogen vældig betydning på den globale udledning. Vi kan reducere flere steder, og det bør vi gøre, og med noget kreativitet indlagt kunne vi jo udnytte
det til netop at få noget mere af vores natur tilbage omkring vores vandløb.

Vi er i gang med 2. halvårs klubliv og ture.
Det er vi og nu med det ret behagelige budskab, at vi stort set ikke har nogen Corona-restriktioner tilbage. Pr. 1. august slap vi nemlig af med kravet
om Corona-Pas eller negativ Coronatest. Afstandskravet er også væk, ja faktisk har vi kun den ene restriktion tilbage, at vi skal sørge for, at der er 2 m2
gulvareal pr. fremmødt. Det kan vi godt.
Vores klubaftener, vores fluebinding og vores
ture er i fuld gang, så lad os nu få endnu mere
gang i det hele med endnu flere deltagere.
Der er dog fortsat god grund til, at vi passer
på hinanden, husker at spritte hænder og i det
hele taget være opmærksom på god hygiejne.
Den lille lede virus til højre i bundet af billedet er jo stadigvæk på lur i samfundet.
Lidt tilbageblik.
Nedlukningen sluttede, så vi kunne genåbne vores lokaler mandag d. 31. maj,
og allerede mandag d. 14. juni fik vi gennemført vores generalforsamling.
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Den var jo oprindelig programsat til afvikling mandag d. 22. februar, men nu
fik bestyrelsen sat den hurtigt på kalenderen. Den blev gennemført, og efterfølgende har alle medlemmer d. 4. juli på mail modtaget referatet sammen
med bestyrelsens beretning, regnskabet for 2020 og budgettet for 2021.
Den nye bestyrelse, suppleanter og revisorer kan ses på side 3, dog kun førstnævnte med portrætter.
Bestyrelsen har holdt bestyrelsesmøde torsdag d. 5. august med Poul, Erik og
Bruno. Den afgående formand deltog også, idet Kjeld har tilbudt at beholde
en del af bestyrelsens opgaver, som en slags administrativ funktion for bestyrelsen. Fremover deltager Mogens som bestyrelsessuppleant også i bestyrelsesmøderne. Mogens og Kjeld har naturligvis ikke stemmeret.

Vores ture i 2. halvår.
Der er en dejlig og omfattende samling af kystture i det program, som Erik
har sat op for tiden frem til den traditionelle afsluttende kystkonkurrencetur
søndag d. 14. november. Der er desuden tur nummer 2 i P&T-konkurrencen.
Den afvikles lørdag d. 25. september, og Ole P. har også i år fået programsat
en tur til Ishøj lørdag d. 9. oktober, hvor vi efter eget valg kan fiske i åen
eller uden for i Karret.
På havturene resterer der 6 ture med Skjold. Sidste tur er Nytårstorsketuren
mandag d. 27. december, og som nyt har bestyrelsen lige sat endnu en tur
på, nemlig en fladfisketur også med Skjold tirsdag d. 12. oktober.
Kystturene og konkurrenceturene kan du læse om her i bladet på siderne 1113 og havturene på siderne 16 og 17.
Kontaktinformationer til turlederne finder du på samme sider, så
meld dig til, så vi kan få nogle
dejlige turoplevelser sammen og
desuden få fyldt godt op i vores
fangstjournal.

Sommerfiskeriet 2021.
Det har Erik berettet om her i
bladet på siderne 19-24, hvor du
også kan læse, hvad Erik har oplevet som turleder under denne
sommers fiskeri.
Fangsterne registreret frem til
30. juni kan du læse på hjemmesiden på siden, som i hovedmenuen hedder ”Fangster”.
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Nyt om vores lokale vandløb St. Vejleå.
Som man d. 1. august kunne læse på vores Facebookprofil og senere også i
Albertslundposten, kom der pludselig og overraskende fokus på det projekt,
som Kjeld har arbejdet på i flere år i bl.a. Naturgruppen og Friluftsrådet i
Albertslund. Lasse og Kjeld har også udført flere gydebankeprojekter ved åen
sammen med lokale skolebørn. Det er SF på Vestegnen, som pludselig og ganske uventet anbefaler projektet i et åbent brev til de fire kommuners borgmestre, uventet fordi SF overhovedet ikke har været involveret i det projekt.

Projektet, som blev præsenteret første
gang i 2013 og er videreudviklet flere
gange, handler stadigvæk om at føre
St. Vejleå uden over de to søer Tueholm Sø og Vallensbæk Sø samt at føre
den lille Mølleå, som kommer fra HøjeTaastrup, sammen med St. Vejleå.
Udover at give en øget biodiversitet
langs med åen med et rigere dyre– og
planteliv, handler projektet i høj grad
om, at åernes ørreder, hav– og bækørred får fri adgang til Køge Bugt. Noget
de jo ikke har i dag pga. spærringen
ved Vallensbæk Sø.

Der er en ganske fin men lille bestand af bækørred i åen, og der er også hvert
år besøg af nogle få store havørreder, som det er lykkedes at nå opstrøms
søerne, selvom det pga. spærringen ikke burde være muligt. Gennemføres
projektet vil ørrederne kunne vandre gennem åen hele vejen fra Ishøj Havn
og Køge Bugt helt op til Albertslund og udspringet ved Porsemose i nord.
Hvorfor går SF så pludselig ind i det projekt! Man tænker jo nok på, at der
snart er kommunalvalg, hvor man gerne vil fremstå ”grønne”, og fordi det er
et godt projekt. Der er endnu ikke skaffet endelig finansiering til projektet,
som anslået vil koste op mod 8-10 millioner kroner at gennemføre. De fire
kommuners borgmestre har dog lovet 500.000 kroner fra hver kommune, altså
i alt 2 millioner kroner, men beløbene er ikke ”indløst” endnu. Når det sker,
kan arbejdsgrupperne gå i gang med at søge fonde om det resterende beløb
og så, når pengene forhåbentlig er skaffet, sætte arbejdet i gang.
Det er altså den kommunale finansiering SF nu ”rykker” de fire borgmestre
om at indløse, og det er da aldeles glimrende. Desværre fik SF i et TV-indslag
på TV2 Lorry fortalt, at man ønskede projektet af hensyn til åens laks! Det er
selvfølgelig ørred. Man fik også gjort St. Vejleå overraskende vandførende,
idet man talte om på sigt at kunne sejle i kano fra udspringet ved Porsemose
og helt ned til Ishøj i syd. De misforståelser er nu blevet rettet.
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Nye regler for havørreder og gedder i ferskvand.
En ny bekendtgørelse trådte i kraft d. 1. juli i år med
nye fredningstider for bl.a. havørreder og gedder i
ferskvand. Formålet med de nye fredningstider er at
sikre, at alle kønsmodne fisk får mulighed for at gyde.
De væsentligste ændringer i lovgivningen er en for havørreder udvidet fredningstid i ferskvand, så den løber fra d. 16. november til og med den 28./29.
februar. Den tidligere fredningstid hed 16. november til og med 15. januar.
Samme ændring gælder for bæk– og søørred og i øvrigt også laks.
Mange større ørredvandløb åbner i forvejen tidligst d. 1. marts og slutter 31.
oktober, så der får det ingen indflydelse. Det samme gælder lakseåerne.

Der hvor det får betydning for fiskeriet, er i de vandløb, hvor man hidtil efter den gamle fredningstid har fisket efter havørreder i januar og februar.
Det kan således få betydning for vores traditionelle tur til Tryggevælde Å i
sidste halvdel af februar.
Gedderne har fået en udvidet fredningstid, der nu løber fra den 15. marts til
og med d. 30. april. Den var tidligere 1. april - 30. april.
Ændret fredningstid for gedderne giver god mening, da vandtemperaturerne
i de danske søer over de seneste årtier er steget med ca. 2 grader. Det har
haft indvirkning på, hvornår gedderne går ind på det lave vand for at gyde.
Sportsfiskerforbundet har støttet ændringerne, men mener desuden, at der
også bør komme en tilsvarende fredningstid for farvede havørreder i saltvand og samtidig, at der indføres en daglig baglimit på havørreder overalt i
saltvand gældende for både bierhvervs–, fritidsfiskere og lystfiskere. Den
baglimit har tidligere være foreslået som max. 3 havørred pr. dag heraf
max. en havørred over 60 cm. Mon ikke den baglimit kommer inden for få år.
Husk venligst det med vores jul Vi vil gerne minde om Bjørnens julefrokost en gang mere. Reserver venligst
lørdag d. 4. december til vores julefrokost, så vi kan få genoptaget den gode
tradition med at afholde en rigtig hyggelig og dejlig julefrokost, hvor vi får
både menu og drikkevarer med i prisen på igen kun 150 kroner pr. deltager.
Erik har lovet os, at vi igen oplever ”Lund-Thomsens Hyggelige Julelotteri”,
så det bliver en aldeles festlig oplevelse, som du kan dele sammen med din
eventuelle gæst og dine klubkammerater.
Meld dig/jer til straks, når tilmeldingen åbner.
Venligste hilsner,
Bestyrelsen - Vi ses i Bjørnen
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Du kan nå at vinde P&T-konkurrencen.
Vi skal afgøre årets 2-turs konkurrence d. 25. september.
Den første af de to konkurrenceture blev gennemført i april måned, hvor det
selvfølgelig ikke overraskende lykkedes Bruno at fange dagens eneste fisk, en
nydelig bækørred på 1,3 kilo og 46 cm.
Det er den fisk, du skal overgå og eventuel andre fanget på vores kommende
tur. Vinderen af 2-turs konkurrencen bliver nemlig den, som fanger den største ørred i vægt. Ved vægtlighed vinder den korteste fisk. Man behøver ikke
at deltage i begge ture, så man kan altså nå det på denne tur, som afvikles:
Lørdag d. 25. september 2021 - Mødetid kl. 08.45.
Vi fisker nok engang ude
hos: Ørsted Ørredvand
Åbakkevej 13, 4130 Viby
Sjælland.
Vi mødes ved fiskesøen
kl. 08.45. Der fiskes i 4
timer fra kl. 09.00–13.00.

Fra Ørsted, da de endnu hed Ørsted Fisk & Golf.

Der må fiskes med en
stang og fanges max. 4
ørreder pr. person. Pris
kroner 160 pr. person.

Vi slutter dagen med grillpølsemenu, hvor vi kan drøfte dagens store fangster, og hvor turlederen kan udnævne årets klubmester udi P&T-fiskeri.

Vores gennemgående Kystkonkurrence.
Der er stadigvæk masser af kystture at tage fat på.
På siderne 12 og 13 kan du se alle kystturene for resten af året. Du kan også
læse om, hvordan turleder Lund-Thomsen angiver rammerne for de enkelte
ture og cirka starttidspunkterne.
De første ture for 2. halvår blev afviklet i august måned. De resterende ture
går helt frem til den afsluttende konkurrencetur søndag d. 14. november.
Fredningen af farvede havørreder i saltvand starter d. 16. november.

Så find de ture du vil satse på, eller sats på alle sammen, så vi kan få fyldt
godt op i fangstjournalen.
TILMELDING: Du tilmelder dig til P&T-konkurrencen og kystturene enten på
turskemaerne i klubben, eller ved at skrive eller ringe til Erik. På mail skriver
du til lundthomsen@live.dk, eller du ringer/sms’er til mobil 2063 0173.
11

¤ Ture til bl.a. Kyst, Sø og Å i 2. halvår 2021 ¤

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. Turlederne fremgår af turopslagene i klubben og på
hjemmesiden.
Corona-restriktioner.
Har du spørgsmål til eventuelle restriktioner, så 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.
¤ Turplanlægger Erik - Mobil 2063 0173 ¤
Onsdag d. 1. september - Kysttur efter havørred - Starttid ca. kl. 16.00.
Vi holder fast ved aftenturene i et stykke tid endnu, solen går først ned ved
20-tiden. Det vil jo være smukt om månedens første dag giver fisk.
Onsdag d. 8. september - Kysttur efter havørred - Starttid ca. kl. 14.00.
Vi fortsætter på kysten, men et par timer tidligere end vi plejer, og det er,
fordi solen jo også forsvinder tidligere og tidligere. Det er stadig havørred,
det drejer sig om at fange.
Søndag d. 19. september - Kysttur efter havørred - Starttid ca. kl. 14.00.
Det er næsten en måned siden, at vi sidst havde en søndagstur. Erik tør, som
turleder, godt udstede en fangstgaranti til denne dags havørredfiskeri.
Lørdag d. 25. september - P & T Konkurrence nr. 2 - Mødetid kl. 08.45.
Det er den anden af vores 2-turs putkonkurrence. Vi tager igen til Ørsted.
Husk at vinderen er den, der fanger største fisk ud af de to konkurrenceture.
Bruno var eneste, der fik fisk på første tur. Læs mere om turen på side 11.
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Onsdag d. 29. september - Kysttur efter havørred - Starttid ca. kl. 14.00.
Vi er tilbage på kysten, hvor solen nu går ned kl. 18.50, så det bliver nok
årets sidste eftermiddags– og aftentur.

Onsdag d. 6. oktober - Kysttur efter havørred - Starttid ca. kl. 12.00.
Så er det slut med de sene aftenture. Derfor bliver det en eftermiddagstur,
hvor vi slutter senest kl. 18.30. Vi lader vind og vejr bestemme, hvor vi skal
hen, men mon ikke det kunne blive i den nordlige ende af Fjorden.
Lørdag d. 9. oktober - St. Vejleå/Ishøj Havn - Starttid ca. kl. 08.00.
Nu må vi prøve det lokale fiskevand nemlig St. Vejleå ved udløbet. Du kan
fiske inde i åen eller ude i Karret. Gode chancer for store aborrer og fede
havørreder, som er trukket ind mod åen. Spørg om du skal løse dagkort.
Lørdag d. 16. oktober - Kysttur efter havørred - Starttid ca. kl. 10.00.
Jagten på de svære efterårshavørreder er gået ind. Vi skal finde dem i den
ydre del af Fjorden. Det er også nu, at de har gjort sig dejlig trinde.
Onsdag d. 20. oktober - kysttur efter havørred - Starttid ca. kl. 09.00.
Hvis ikke vi fandt dem i lørdags i yderfjorden, så skal vi måske helt ud på den
åbne kyst, så det prøver vi, hvis ellers vejret tillader det.
Onsdag d. 27. oktober - kysttur efter havørred - Starttid ca. kl. 10.00.
Vi prøver den åbne kyst igen. Korshage kunne være stedet, hvis vinden tillader det. Nogle af havørrederne skal i hvert fald forbi pladsen for at komme
ind i fjorden.
Søndag d. 31. oktober - kysttur efter havørred - Starttid ca. kl. 09.00.
Vi gentager succesen fra i onsdags, altså havørred fra den åbne kyst.
Onsdag d. 3. november - kysttur efter havørred - Starttid ca. kl. 10.00.
Vi skal ind i fjorden nu, og vi skal fange fisk på et af vores kendte hot spots,
der kan jo sagtens være fede blankfisk.

Lørdag d. 6. november - kysttur efter havørred - Starttid ca. kl. 09.00.
Vi tager i fjorden igen, men denne gang en time tidligere.
Onsdag d. 10. november - kysttur efter havørred - Starttid ca. kl. 10.00.
Det er ved at være sidste chance, så kom med på en tur i fjorden.
Søndag d. 14. november - årets sidste kystklubtur - Starttid ca. kl. 09.00.
Så skal den gennemgående kystkonkurrences vinder kåres. Der er masser af
point at hente, selv for en lille fisk, og husk nu, at det jo ikke udelukkende
er havørred, det drejer sig om. Andre arter tæller også med. Hvis vejret tillader det, tager vi måske grillen med – og pølser også.
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Aktivitetskalender
September
Marts 2021 2021

Oktober
2021
April 2021

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Ons
Tor
Fre
Lør
Søn
Man
Tir
Ons
Tor
Fre

Kysttur

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Fre
Lør
Søn
Man
Tir

11
12
13

Lør
Søn
Man

Havtur med Skjold
Mosens Dag

11
12
13

Man
Tir
Ons

14

Tir

14

Tor

15
16
17

Ons
Tor
Fre

15
16
17

Fre
Lør
Søn

18
19
20
21
22

Lør
Søn
Man
Tir
Ons

18
19
20
21
22

Man
Tir
Ons
Tor
Fre

Uge 42

23
24
25

Tor
Fre
Lør

23
24
25

Lør
Søn
Man

Havtur med Skjold

26
27
28
29

Søn
Man
Tir
Ons

26
27
28
29

Tir
Ons
Tor
Fre

30

Tor

30

Lør

31

Søn

Uge 36

Kysttur

Uge 37

Kysttur
Uge 38

P&T– konkurrence 2
Uge 39
Kysttur
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Havtur med Skjold
Uge 40

Ons Kysttur
Tor
Fre
Lør
Søn

Tur til St.Vejleå
Uge 41
Fladfisketur med Skjold

Kysttur

Kysttur

Uge 43
Kysttur

Kysttur

Se også kalenderen på : www.bjoernenfisker.dk
og husk så at tilmelding til havturene er bindende .

November 2021
1

Man

2

Tir

3
4

Ons
Tor

5
6

Fre
Lør

7
8

Søn
Man

9
10
11

Tir
Ons
Tor
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December 2021

Uge 44

1

Ons

2

Tor

3
4

Fre
Lør

JULEFROKOST

Kysttur

5
6

Søn
Man

Uge 49

Uge 45

7
8

Tir
Ons

9
10
11

Tor
Fre
Lør

Fre

12

Søn

13

Lør

13

Man

14

Søn

Kystkonkurrencen

14

Tir

15
16

Man
Tir

Uge 46

15
16

Ons
Tor

17
18
19
20
21
22

Ons
Tor
Fre
Lør
Søn
Man

17
18
19
20
21
22

Fre
Lør
Søn
Man
Tir
Ons

23
24
25
26

Tir
Ons
Tor
Fre

23
24
25
26

Tor
Fre
Lør
Søn

27
28

Lør
Søn

27
28

Man
Tir

29
30

Man
Tir

29
30
31

Ons
Tor
Fre

Kysttur

Kysttur

Havtur med Skjold
Uge 47

Uge 48

15

Uge 50

Juleafslutning

Uge 51

Havtur med Skjold
Uge 52

Turleder er Bruno Hansen Tlf.: 60267118
mail: kirstenlykke@dukamail.dk

Lørdag den 11,september 2021
Skjold fra Vedbæk
Sejltid: 7-12

Pris: kr. 275,- (Excl. Transport)
Antal pladser: 4

Lørdag den 2,oktober 2021
Skjold fra Vedbæk
Sejltid: 7-12
Pris: kr. 275,- (Excl. transport)
Antal pladser: 4
Tirsdag den 12. oktober 2021

Skjold fra Vedbæk
Sejltid: 8-15
Pris: kr. 300,- (Excl. Transport)
Antal pladser: 4
Bemærk ! Det er en fladfisketur og du
skal selv sørge for at medbringe orm m.v
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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 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
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Af: Erik Lund -Thomsen

I dette års juni nummer af bladet slutter jeg artiklen om forårsfiskeriet
med at skrive at: ”På næste kysttur bliver der fanget havørred—det er
helt sikkert”. Denne noget bastante forsikring var foranlediget af, at vi
stadig havde et par kystture tilbage før sommeren, og at vi endnu ikke
havde fanget en eneste havørred i dette forår, og at jeg ikke kunne mindes hvornår vi sidst havde haft et forår uden havørredfangster, så jeg var
sikker på, at nu ville de komme.
Men ak og ve. Når det drejer sig om havørredfiskeri skal man være varsom
med at give løfter om noget som helst, for man risikerer at ende i en situation, hvor det vil blive vanskeligt at forklare, hvorfor løfterne ikke blev
indfriet. Og præcis den situation er jeg endt i nu. Vi fangede
nemlig ingen havørreder på
forårets sidste to ture, og jeg
kan ikke forklare hvorfor. Det
hjælper jo ikke meget, at jeg i
stedet for kan henvise til, at vi
da fangede mange hornfisk, og
selv om ikke alle hornfisk er
lige tykke, så er den da en herlig fisk, som er sjov at fange og
god at spise, - men når man så
samtidig fanger lige så mange
fjæsinger som hornfisk, så er
det, at man måske begynder at
miste lidt af sin troværdighed.

Der er nu ikke ret meget andet
at gøre end at sætte sig hjem i
lænestolen og vente på sommerfiskeriet, og håbe på at det
bliver bedre end det mislykkede forårsfiskeri.
Med tre ture i løbet af de første 10 dage i juni blev sommeren skudt i gang—og det var en
noget trist begyndelse. På de tre ture kunne vi kun præstere en håndfuld
hornfisk som var store nok til at komme med hjem og lige så mange der
skulle genudsættes, dobbelt så mange fjæsinger og 3 havørreder på smolt
størrelse.
Det kan vel ikke undre, at tankerne nu så småt begyndte at kredse om
sommerferie, men først skulle vi lige have overstået torskekonkurrencen.
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Torskekonkurrencen skulle afholdes lørdag den 12. juni, og vi skulle, som
sædvanlig, sejle med Skjold fra Vedbæk.
Vi var temmelig sikre på, at vi ville fange godt med torsk, dels kunne vi jo
tænke tilbage på sidste års konkurrence, hvor vi gik i land med 30 fine
torsk, og dels så var denne tur også årets første hav tur, hvilket naturligvis
gjorde at vi var meget sultne efter at fange torsk, og vores forventninger
var måske derfor skruet en anelse for højt op.
Præcis kl. 07.00 stævnede Skjold ud af Vedbæk Havn og satte kursen mod
sydøst, for det var der, vi efter ca. en times sejlads skulle finde torsken.

Jeg har ofte sagt, at det er hårdt arbejde at være lystfisker, og denne dag
ændrer ikke på min opfattelse. Alle
måtte i den grad knokle i bestræbelserne på at få hug, og først ca. toenhalv time efter at vi var sejlet fra
Vedbæk blev den første torsk fanget.
Det var, ikke overraskende, Ejner der
fangede den, og dermed fik han præmien for første torsk på dækket. Det
var ikke nogen kæmpetorsk, men den
holdt mindstemålet på 3 dæksplanker. Ejner fangede senere endnu en
torsk, og det betød at han også kunne
indkassere præmien for største samlede vægt, - en vægt som ikke oversteg 2 kg med ret mange gram.
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Bruno gjorde hvad han
kunne for at slå Ejner
af pinden, men selv
om han også fangede 2
torsk, så var det ikke
tilstrækkeligt.
Nu
meldte Søren sig nemlig også på banen, og
han mente, at de 3plankers fisk, der hidtil
var fanget ikke burde
kunne afgøre konkurrencen, så nu skulle
der andre boller på
suppen. Og det kom
der også. Et voldsomt
hug fik næsten Sørens
lette stang til at krølle
sammen, og alle var sikre på, at nu kom vinder fisken. Søren fisker altid
med let grej, og derfor kan det somme tider være lidt svært, for andre end
Søren selv, at vurdere hvor stor en fisk der har hugget på hans endegrej.
Det var dog vinderfisken, der nu blev landet. Vægten viste 1,5 kg, og da der
efterfølgende ikke blev fanget større torsk, eller flere, kunne turlederen
Bruno erklære Søren som vinder af Torskekonkurrencen 2021. På fotoet
herunder har Søren fået en del af sin
præmie. Den egentlige præmie, et
gavekort på kr. 500 bliver jo først
givet på den kommende generalforsamling i 2022.

Det blev altså en konkurrence, hvor
der blot blev fanget 5 torsk, og de
blev oven i købet fanget af kun tre
deltagere. Vi var altså 7 deltagere
som overhovedet ikke fangede noget.
Fra nu af kan det næsten kun blive
bedre.
Et par dage efter torskekonkurrencen
holdt vi den udsatte generalforsamling 2021, og derefter gik de fleste på
ferie. Dog ikke Sildeole, som i slutningen af juni fangede en aborre på 1
kg i sit favoritvand i Ishøj. Du kan se
Oles aborre på siden med månedens fisker. Da vi ikke har fået nogen
fangstrapporter for juli måned, er der 2 månedens fisker i juni måned.
21

Den første tur efter sommerferien er den berømte, eller måske berygtede, makreltur med Skjold
fra Havnebyen på Sj. Odde. Berygtet fordi vi somme tider har været af
sted i et vejr, som i højere grad indbød til hjemlig
hygge end til 8 timer på
Kattegat, og berømt fordi
vi også har været ude
for, at vi har kunnet fange alle de makrel vi kunne ønske.
Præcis kl. 14.00 stævnede Skjold ud fra Havnebyen og satte kursen mod
Schultz Grund, hvilket ville indebære halvanden times sejlads, og der var
derfor rigeligt med tid til at man kunne gøre sig det behageligt i salonen
under dæk, og måske nyde en enkelt forfriskning mens man gjorde sig mentalt klar til fighten med makrellen

John stod ved roret, og bestemte med enevældig magt alt vedrørende sejladsen, mens Kim herskede i Kabyssen og med stor ekspertise langede forfriskninger over disken. Vejret var nogenlunde godt, i hvert fald så godt,
som man nu en gang kan forvente, når man sejler op i Kattegat. Rammerne
for en god tur var således i orden, og vi kunne nu blot krydse fingre for, at
makrellen også ville spille med.
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Skjold var fuldt booket til denne tur, og dvs. at der var 25 mand om bord,
og heraf var vi 6 medlemmer fra Bjørnen. 25 mand på Skjold er OK. Selvfølgelig kommer der noget linekludder en gang imellem. Det kan næsten
ikke undgås når der fiskes med mange ophænger kroge, og det er der nogen der gør. De fanger ikke flere makrel end vi andre gør, men de kommer
oftere i karambolage med naboens makrelforfang, og det kan der godt gå
megen god fisketid med at rede ud.
Vel ankommet til Schultz
Grund krydsede John lidt rundt
for at finde makrellen, og det
varede ikke længe før han kunne ringe ned for første træk.
Bruno var hurtig, - allerede i
første kast fangede han dagens
første fine makrel. Og så var vi
i gang.
Stimerne var små, så der skulle
sejles en del for at finde dem,
og desværre opløstes de hurtigt når vi fiskede på dem, men
der blev dog jævnligt fanget
gode makrel. Desværre stødte
vi også jævnligt på store stimer af små sej, og de var særdeles hugvillige, og dermed en kilde til megen irritation. Fjæsinger var der naturligvis også mange af, men ingen af
Bjørnens medlemmer blev stukket. Sidste år blev Ejner jo desværre stukket, og nu et år senere er han stadig følelsesløs i den finger det gik ud
over. Utroligt at så flot og velsmagende en fisk, kan gøre så megen skade.

De fleste af de makrel, der blev
fanget var små, og nogen endda
så små, at de måtte genudsættes.
Selv om de små er særdeles velsmagende, så havde det nu været
rart, om der havde været lidt
flere fra 500 g og derover. De par
stykker, som Henrik Og Bruno viser frem her til venstre, har den
rigtige størrelse. De kan bruges
både til stegepanden og til røgeovnen. På et af de sidste træk
fangede Bruno dagens største,
som var tæt på 1 kg. Den kan du
se et foto af på næste side.
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Kl. 20.30 ringede John af, og så kunne resultatet gøres op, hvorefter vi
kunne gå i gang med den trælse opgave det er at rense fisk, men det skal
jo gøres, og vi har tid nok, - der er jo halvanden times sejlads hjem til Havnebyen. 120 makrel fik Bjørnens 6 mand med sig hjem. Det er i gennemsnit
20 stk. pr. mand, og det synes jeg er godkendt. Herover kan du se Brunos
kilos makrel. Næste år skulle vi gerne fange nogle flere af den kaliber.

I skrivende stund, den 15. august, har vi i denne sidste sommermåned haft
2 kystture. Den første gik til Korshage, hvor vi havde håbet på at fange en
sommerørred. Det lykkedes ikke. Jeg måtte nøjes med en undermåler, og
John måtte nøjes med en hornfisk, der heller ikke var ret meget kød på, så
den blev også genudsat, og det blev i øvrigt også 2 fjæsinger og 1 tobis.
Næste tur gik til Unnerød, og fangstmæssigt
viste det sig at være
endnu
ringere
end
Korshage et par dage
før, så det bedste man
kunne gøre der, var at
følge Johns eksempel,
og så sætte sig på
bænken og bare nyde
den fine sommeraften.
Vi har mange flere ture
i den kommende tid, så
meld dig bare til. Vi ses
derude.
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Søren Mathiesen er jo meget til havfiskeri, og det dokumenterede
Søren lørdag d. 12. juni ved på vores Torskekonkurrence på Skjold at
fange vinderfisken en fin torsk på 1,5 kilo. Søren præsenterer den
her og kan nu kalde sig årets regerende Senior/Ungdoms Mester.
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