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 februar 2020.
Du kan sædvanligvis altid træffe et bestyrelsesmedlem
på vores klubaftener.

Bestyrelsens kontaktinformationer har du lige herunder
med telefon– og mailadresser:
Formand

Kasserer

Bestyrelsesmedlem

Kjeld Willerslev
Tel. 2640 2630
kwiller@webcontact.dk

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

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

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

Revisorsuppleant: Torben Christensen.
Næste klubblad udkommer i september måned 2021 og sidste frist for rettidig indlevering af indlæg til bladet er medio august. Bladet udkommer
i månederne marts, juni, september og december.

Forsiden: Jan vender ryggen til fiskene og bølgerne, for nu er der dømt
pause. Billedet er fra aftenturen onsdag d. 19. maj, og der var da fisk.
Bruno på bladets bagside dokumenterer det ganske nydeligt.
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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Ordinær generalforsamling 2021.
Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling 2021, som følger:

Mandag den 14. juni 2021 kl. 19.00.
På grund af COVID-19 situationen er vi underlagt nogle restriktioner for
gennemførelse af generalforsamlingen. Hvis antallet af deltagere overstiger 20, kan vi ikke overholde afstands- og arealkravet i vore egne lokaler, og generalforsamlingen vil derfor blive holdt i den store sal i Foreningshuset Roskilde Kro. Vi skal derfor bede dig tilmelde dig til generalforsamlingen senest torsdag den 10. juni. Du skal også være opmærksom på, at du kun kan deltage i generalforsamlingen hvis du kan fremvise
et gyldigt Coronapas eller negativ Coronatest, som max. må være 72 timer gammel. Vær også opmærksom på, at Corona passet først er gyldigt
14 dage efter at du er færdigvaccineret.
Gennemførelse af generalforsamlingen forudsætter naturligvis, at der
ikke genindføres skærpede retningslinjer for, hvorledes foreninger må
forsamles til møder m.v.
Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Regnskab 2020
4. Indkomne forslag
5. Budget 2021
6. Valg af formand
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
8. Valg af bestyrelsessuppleant
9. Valg af revisor
10. Valg af revisorsuppleant
11. Præmieuddeling
12. Eventuelt
Ad 6. Bestyrelsen foreslår Poul Seiler som ny formand.
Ad 7. Bestyrelsen foreslår Bruno Hansen som nyt bestyrelsesmedlem.
Ad 8. Bestyrelsen foreslår Mogens Johansen som ny bestyrelsessuppleant.
Ad 9. Lasse Jørgensen er på valg, og modtager genvalg.
Ad 10. Torben Christensen er på valg, og modtager genvalg.

Forslag der ønskes behandlet af generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest mandag den 31. maj 2021. Umiddelbart derefter vil
eventuelle forslag, regnskab for 2020 samt budget for 2021 blive udsendt
til medlemmerne pr. e-mail.
Udsendt d. 11. maj 2021
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Bestyrelsens Hjørne
Orientering fra bestyrelsen.

Bjørnens bestyrelse holdt bestyrelsesmøde mandag d. 3. maj, og heldigvis
gik det ikke helt så hårdt til, som vist på det lille billede herover. Vi fik set
på mulighederne, som kommer med de reducerede Corona-restriktioner, og
som nu gør det muligt for os igen at åbne op for vores klubliv i vores lokaler
på Roskilde Kro.
Vi åbner og afholder generalforsamling.
Vores klubaftener og vores fluebinding skal i gang
igen, vores ture har jo været det et stykke tid.
Når dette blad udkommer, kan vi se tilbage på, at
vi åbnede vores lokaler mandag d. 31. maj, så vi
nu igen endelig kan samles i Bjørnen.
Der er dog fortsat en række regler, som vi skal
overholde bl.a. skal alle kunne fremvise et gyldigt
Coronapas eller negativ Coronatest, som max. må
være 72 timer gammel. For de vaccinerede gælder desuden, at Coronapasset først er gyldigt 14
dage efter, at man er færdigvaccineret. Yderligere skal der i lokalerne være 2 m2 for hver af de
fremmødte. Der foreligger en helt klar melding fra
Albertslund Kommune om, at vi skal overholde
disse regler, og at det er foreningens ansvar, at
alle fremmødte opfylder kravene. Det er naturligvis også den enkeltes ansvar, at vi viser hensyn og
beskytter os selv og andre, og bl.a. husker at holde god håndhygiejne.
Bestyrelsen har fastsat datoen for vores udsatte
ordinære generalforsamling, så den nu afholdes
mandag d. 14. juni. Indkaldelsen, som blev udsendt til klubbens mailgruppe d. 11. maj, er indsat på forrige side.
Husk at du skal tilmelde dig til generalforsamlingen senest torsdag den 10. juni. Bliver vi mere
end 20 fremmødte flytter vi på grund af m2-kravet
generalforsamlingen til salen på Roskilde Kro. Du
kan i indkaldelsen på side 4 se bestyrelsens forslag
til de forskellige poster .
Kalenderen til venstre viser vores turtilbud i juni.
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2020 har været et ganske kompliceret år.
Når vi rammer den ordinære generalforsamling er det tid til at se tilbage på
året der gik, også selvom vores generalforsamling blev udsat fra 22. februar
og først nu afvikles d. 14. juni.
2020 blev som overskriften siger et kompliceret
år, og ind mellem ret træls, som de siger i det
jyske. Det blev et år med masser af helt nye
udfordringer. Årsagen kender vi jo nu til hudløshed, Corona-virussen også kendt som Covid19, en rigtig led sag, som for alvor ramte os i
marts måned, hvor statsministeren lukkede
landet ned, da Corona-virussen spredte sig ekstremt hurtigt.

Det gav os en helt nye verden og i løbet af året kom der ned- og oplukninger,
med håndhygiejne som aldrig før, med det at holde afstand og ikke give
håndtryk eller kram, at brug af mundbind og med begrænsninger i antal tilstedeværende m.m. Vi fik lange perioder uden klubaftener og fluebinding,
med nogle aflyste ture, og på et tidspunkt måtte turbådene gå i havn.
Det fortsatte ind i 2021, men nu er vi som bekendt i gang med en større oplukning. Der er dog gået noget bekymrende politisk konkurrence i at åbne
mest muligt. Vi bør dog fortsat være yderst forsigtige, så vi ikke ender i nye
begrænsninger.
Hos mange forskellige fritidsforeninger har Coronabegrænsningerne kostet
tab af virkelig mange medlemmer. Vores medlemstal har heldigvis holdt sig
rigtig pænt, og vi mistede kun en lille håndfuld medlemmer ved kontingentopkrævningerne i januar 2020 og 2021.

Vores fiskeri i 2020.
Det er allerede grundig beskrevet i vores marts
klubblad i Eriks store gennemgang af ”Fiskeåret
2020”, hvor Erik bemærkede, at 2020 bestemt
ikke var et rekord år!
Denne opfattelse var baseret på de fangster,
som Erik løbende har registreret i Bjørnens
fangstjournal i årets løb.
Da det, som nævnt, kun omfatter de fangster, der er registreret i Bjørnens
fangstjournal, har der givetvis også været medlemsfangster på private ture.
Snuser vi bare lidt til fiskeriet i 2021, så er det dejligt for vores kystfiskeri,
at hornfisken er kommet. Havørrederne har trods heftig jagt hidtil nægtet at
deltage. I skrivende stund savner vi således nye havørreder i fangstjournalen.
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Vestegnens Sportsfisker Sammenslutning.
Årsmødet i Vestegnens Sportsfisker Sammenslutning (VSS), som afholdes i
marts måned blev også udsat. Vi er nu kun 2 foreninger i VSS, nemlig Ishøj
Sportsfiskerklub og Bjørnen. VSS skal have ny formand. Bjørnen har haft formandsposten siden 2008, så det må nu være Ishøj Sportsfiskerklub, der står
for tur til den post.
Vi har i de senere år ikke haft den store glæde af vores fiskeret i VSS i og
med, at vandkvaliteten i Tueholm Sø og Vallensbæk Sø har været meget ringe med voldsom tilgroning af trådalger. Desværre ser det ikke ud til, at det
bliver anderledes i år. Det ser nogenlunde rimeligt ud p.t., og der fanges faktisk pænt store gedder bl.a. på 80 cm, men når vi kommer lidt hen på sommeren vil tilgroningen eksplodere igen. Der er behov for en oprensning af
søerne, men det bliver bekosteligt. Den er anslået til over kr. 100 millioner.
Mosens Dag blev aflyst i 2020, men er i år planlagt til gennemførelse søndag
den 12. september kl. 11-16.

Foreningshuset Roskilde Kro.
Vores husforening Foreningshuset Roskilde Kro (FRK) nåede lige et bestyrelsesmøde i januar men måtte også udsætte den ordinære generalforsamling,
som ellers afvikles i marts måned. Så også i FRK skal der startes op på ny.
Kjeld som har haft posten som næstformand i FRK stopper på den post.
Danmarks Sportsfiskerforbund.
Forbundet var selvfølgelig igennem de samme nedlukninger og begrænsninger som os, men det gik faktisk udmærket med at ”holde butikken åben”, så
man fortsat kunne servicere foreningerne og holde gang i arbejdet.
Økonomisk endte året 2020 med indtægter på i alt kr. 8.279.000 hvoraf kr.
5.613.000 kom fra kontingenter og kr. 2.087.000 som tilskud fra Frihedsrådet. Overskuddet blev på kr. 475.000.
Bestyrelsen med den nye formand Torben Kaas har sat fuld fart på en grundig
gennemgang af Forbundets kerneområder. Der er startet flere nye initiativer,
så der sker rigtig meget nu med fokus på videreudvikling af Forbundet.
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Forbundet er også blevet meget mere synlig bl.a. på de sociale medier f.eks.
Facebook, hvor man kan følge en række interessante emner på Forbundets
profil med det finurlige navn ”Talerør til Danmarks Sportsfiskerforbund”,
hvor Torben Kaas ofte kommenterer og også selv lægger emner op. Der omtales bl.a. det virkelig geniale forslag sendt til miljøminister Lea Wermelin
om at gendanne Gudenåen og samtidig gøre hele området til ”en blå Naturnationalpark Gudernes Å”, fordi området kan komme til at byde på en biodiversitet og landskabsværdi, som er enestående for Danmark, og som har en
kvalitet, der gør det til national naturarv. Virkelig smart tænkt.
P.t. bliver hver forbundsforening telefonisk kontaktet af forbundsbestyrelsen, så man får taget ”temperaturen” hos foreningen og for at høre om samarbejdet med Sekretariat. På sidstnævnte svarede vi: ”Absolut tilfredse”.

Som et led i Forbundets medlemsudvikling kommer der nu også kontakt til
ikke-forbundsforeningerne, noget der besynderlig nok ikke har haft særlig
stor fokus i en årrække. Der er bestemt også plads til flere foreninger.

Årstal

Junior

Familie

Unge

Senior

Direkte

I alt

Brutto

Forening.

Maj 2020

787

1.715

406

10.571 1.612

15.325 17.904

123

Maj 2021

958

1.811

523

11.029 1.754

16.303 19.126

118

Ser vi på Forbundets medlemsudvikling de seneste to år, så går det nu endelig den rigtige vej med en tilgang på lige under 1.000 nye medlemmer i 2021.
Antallet af foreninger er desværre faldet med fem.
Talværdierne i skemaet er antal personer. ”Brutto” er samme antal personer
som ”I alt” plus deres medlemskaber i flere forbundsforeninger. I maj 2021
er der på Sjælland 4.062 medlemmer, hvoraf 1.136 er direkte medlemmer.
Sommeren nærmer sig.
Du kan i dette blad læse planerne for vores resterende ture i juni samt de
foreløbige ture i 2. halvår. Har du forslag til andre ture, så kontakt gerne
bestyrelsen. Skulle du få lyst til privat fiskeri i sommertiden, så kan du jo
eventuelt spørge, om der er andre fra Bjørnen, der vil med ud.
Rigtig god sommer til alle.
Vi ses i Bjørnen - Venlig hilsen
Bestyrelsen
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Februar 2021
Stor torsk
Den blev ikke fanget !

Marts 2021

John Rasmussen
Aborre 0,750 Kg.

April 2021

Bruno Hansen
Bækørred 1,300 kg.

9

10

Fuld gang i årskonkurrencerne
I april og maj måned fik vi afholdt Put & Take konkurrencen samt Hornfiskekonkurrencen. Resultatet af de to konkurrencer kan du læse i artiklen
Forårsfiskeriet 2021 her i bladet.
Vi har stadig tre konkurrencer tilbage i indeværende år. Det er torskekonkurrencen, den gennemgående kystkonkurrence og endelig konkurrencen
om at blive årets Bjørn, som jo også er en gennemgående konkurrence.

Næste konkurrence bliver torskekonkurrencen
Den finder sted lørdag den 12. juni 2021 fra kl. 07:00—12:00. Vi sejler med
Skjold, som ligger i Vedbæk Havn ved den nordre mole.

Reglerne for konkurrencen er som
følger: Konkurrencen for seniorer og
juniorer holdes på samme fisketur.
Ungdomsmedlemmer deltager i seniorkonkurrencen.
For alle gælder, at største torsk vinder. Ved vægtlighed vinder korteste
fisk.
Fangsten indgår i konkurrencen om
at blive Årets Bjørn, og man kan
naturligvis også blive Månedens Fisker.
Hovedpræmien som er et gavekort på kr. 500 gives til vinderen på den ordinære generalforsamling i februar 2022. På selve konkurrencedagen gives
der præmie for første torsk på dækket, for største samlede vægt af 5 torsk
og endelig udsættes der tre spurtpræmier undervejs i konkurrencen.
Prisen for at deltage er kr. 275,-. Har du endnu ikke tilmeldt dig, skal du
altså skynde dig nu. Der er ved at være udsolgt. Du tilmelder dig hos Bruno
på tlf.: 60267118.

Den gennemgående kystkonkurrence
Konkurrencen er i fuld gang, og lige nu midt i hornfiskesæsonen er der point at hente på hver eneste klubtur. I øvrigt kan alle arter fanget fra kysten
deltage i konkurrencen, forudsat de ikke er fredede eller omfattet af et
andet fangstforbud.
Tilmeld dig til en kysttur hos Erik på
tlf.: 20 63 01 73 eller send en sms.
Se turdatoerne her i bladet.
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¤ Ture til bl.a. Kyst, Sø og Å i 1. og 2. halvår 2021 ¤

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.
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.
Turleder.
Turlederne fremgår af turopslagene i klubben og på hjemmesiden.
¤ Turplanlægger Erik - Mobil 2063 0173 ¤
Onsdag d. 2. juni - Kysttur efter havørred - Starttid ca. kl. 16.00.
Vi skal nok primært satse på aftenfiskeriet, som gerne må belønne os med
nogle dejlige trinde havørreder.
Søndag d. 6. juni - Kysttur efter havørred - Starttid ca. kl. 16.00.
Igen bliver det nok primært aftenfiskeriet og havørreder, vi satser på.
Onsdag d. 9. juni - Kysttur efter havørred - Starttid ca. kl. 16.00.
Opskriften bliver som forrige tur bortset fra, at det nu er på en hverdag.
Onsdag d. 16. juni - Kysttur efter havørred - Starttid ca. kl. 16.00.
Vi giver opskriften endnu en chance. Aftenfiskeriet bør give fisk nu.
Søndag d. 20. juni - Kysttur efter havørred - Starttid ca. kl. 16.00.
Så slutter vi første halvårs ture med endnu en eftermiddags/aftentur, 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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Onsdag d. 11. august - Kysttur efter havørred - Starttid ca. kl. 16.00.
Sommerferien er overstået for de fleste. Vi begynder 2. halvår med en aftentur på kysten. Det er en tur med næsten fangstgaranti.
Lørdag d. 14. august - Kysttur efter havørred - Starttid ca. kl. 16.00.
Endnu en aftentur efter havørred, men der er sikkert også fjæsinger derude.
En herlig spisefisk, men knap så herlig at afkroge.
Onsdag d. 18. august - Kysttur efter havørred - Starttid ca. kl. 16.00.
Dette kunne måske blive aftenen, hvor vi søger efter og afprøver en ny fiskeplads. Vi skal altså i gang med at udvide vores arsenal af fiskepladser.
Søndag d. 22. august - Kysttur efter havørred - Starttid ca. kl. 16.00.
Der kan også fanges fisk om søndagen. Vi er tilbage på en af vores kendte
pladser. Hvilken det bliver, afgøres af vind og vejr.
Fredag d. 27. august - Kysttur efter havørred - Starttid ca. kl. 16.00.
Sidste kysttur i august. Hvis vi fandt en ny plads d. 18. august, prøver vi den.
Hvis ikke, så prøver vi at finde en ny.
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.

Lørdag d. 4. september - Lagan - Sverige - Starttid ca. kl. 07.00.
I får nærmere besked, når vi nærmer os d. 4. september. Meget vil afhænge
af COVID-19 situationen samt officielle rejsevejledninger.
Onsdag d. 8. september - Kysttur efter havørred - Starttid ca. kl. 14.00.
Så er vi tilbage på den danske kyst, 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 - Starttid kl. 08.00
Det er den anden af vores 2-turs putkonkurrence. I får mere info, når vi nærmer os d. 25. september. Husk at vinderen er den, der fanger største fisk ud
af de to konkurrenceture. Bruno var eneste, der fik fisk på første tur.
Onsdag d. 29. september - Kysttur efter havørred - Starttid ca. kl. 14.00.
Solen går ned kl. 18.50, så det bliver nok årets sidste eftermiddags– og aftentur. I september bladet får du de resterende ture i kystkonkurrencen, hvor
den store afsluttende konkurrencetur afvikles søndag d. 14. november.
13

Aktivitetskalender
Juni
Marts2021
2021

Juli
April2021
2021

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Tir
Ons
Tor
Fre
Lør
Søn
Man
Tir
Ons
Tor

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Tor
Fre
Lør
Søn
Man
Tir
Ons
Tor
Fre
Lør

11

Fre

11

Søn

12
13

Lør
Søn

Skjold Torskekonkurrence

12
13

Man
Tir

14

Man

Generalforsamling

14

Ons

15
16
17

Tir
Ons
Tor

Kysttur

15
16
17

Tor
Fre
Lør

18
19
20
21
22

Fre
Lør
Søn
Man
Tir

18
19
20
21
22

Søn
Man
Tir
Ons
Tor

23
24
25

Ons
Tor
Fre

23
24
25

Fre
Lør
Søn

26
27
28
29

Lør
Søn
Man
Tir

26
27
28
29

Man
Tir
Ons
Tor

30

Ons

30
31

Fre
Lør

Kysttur

Kysttur
Uge 23
Kysttur

Kysttur
Uge 25

Uge 26

14

Uge 27

Uge 28

Uge 29

Uge 30

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

August 2021
1

Søn

2

Man

3

Tir

4

September 2021
1

Ons

Uge 31

2

Tor

Havtur Skjold (Odden)

3

Fre

Ons

4

Lør

Tur til Lagan

5
6

Tor
Fre

5
6

Søn
Man

Uge 36

7
8

Lør
Søn

7
8

Tir
Ons

Kysttur

9
10
11

Man
Tir
Ons

9
10
11

Tor
Fre
Lør

12

Tor

12

Søn

Havtur med Skjold
Mosens Dag

13

Fre

13

Man

Uge 37

14

Lør

Kysttur

14

Tir

15
16

Søn
Man

Uge 33

15
16

Ons
Tor

17
18
19
20
21
22

Tir
Ons
Tor
Fre
Lør
Søn

Kysttur
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19
20
21
22

Fre
Lør
Søn
Man
Tir
Ons

23

Man

Uge 34

23

Tor

24
25
26

Tir
Ons
Tor

24
25
26

Fre
Lør
Søn

27
28
29
30

Fre
Lør
Søn
Man

27
28
29
30

Man
Tir
Ons
Tor

31

Tir

Uge 32

Kysttur

Kysttur

Kysttur

Uge 35
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Kysttur

Kysttur
Uge 38

P&T– konkurrence 2

Uge 39
Kysttur

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

Lørdag den 12. juni 2021.
Skjold fra Vedbæk
Sejltid: 7-12
Pris: Kr. 275,- (Excl. transport)
Antal pladser: 10
Det er vores årlige torskekonkurrence.
Tirsdag den 3, august 2021
Skjold fra Odden havn

Sejltid : 14-22
Pris : kr. 380,- (Excl. Transport)
Antal pladser: 6
Makreltur.
Lørdag den 11,september 2021
Skjold fra Vedbæk
Vi fisker efter årstidens fisk, så
medbring altid noget grej som
gør det muligt for dig at fiske
optimalt . Altså både let og lidt

Sejltid: 7-12
Pris: kr. 275,- (Excl. Transport)
Antal pladser: 4

tungere grej.
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Lørdag den 2,oktober 2021
Skjold fra Vedbæk

Sejltid: 7-12
Pris: kr. 275,- (Excl. transport)
Antal pladser: 4
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
Overskriften til denne artikel kan give anledning til at læserne stiller to
spørgsmål. Nogle vil spørge: Hvilket forår? mens andre af læserne vil spørge: Hvilket fiskeri ? Og begge spørgsmål er relevante.

Svaret på det første spørgsmål er nemt, idet man blot kan henvise til kalenderen og sige at foråret begynder den 1. marts og slutter den 31. maj,
og ergo er det forår lige nu, hvor vi er midt i maj måned. Det vigtige er
bare ikke kalenderen, men snarere nyudsprungne bøgetræer, gule rapsmarker, begyndende sommervarme, ikke for meget regn, og når det regner, så
kun om natten, ikke for megen blæst, masse af sol og mange hugvillige
havørreder i vandet, og ingen af delene har vi set endnu, og det bringer
mig lige ind spørgsmålet om: hvilket fiskeri ? Og svaret er som sagt: Havørred.
Foråret plejer vi jo at beskrive som årets absolut bedste periode for fangst
af havørred, men i år må svaret på spørgsmålet desværre blive, at pr. dags
dato, dvs. den 16. maj, har vi endnu ikke fanget nogen havørreder. Det
forlyder dog, at et hold, som i begyndelsen af april var en uge på Langeland, fangede en enkelt havørred, men det er endnu ikke 100% bekræftet.
Skulle der være noget om rygtet, er jeg ikke i tvivl om, at vi nok skal høre
om det.
Når jeg skal skrive om forårsfiskeriet plejer jeg jo at skulle afslutte vinterfiskeriet først, og det vil i dette tilfælde sige december 2020 samt januar
og februar 2021. I år ville det være nemt og hurtigt klaret. Jeg kunne nøjes
med at skrive at resultatet fangstmæssigt var et stort nul, men jeg synes
alligevel, at det er at slippe lidt for nemt om ved det.
Det hører med til billedet, at vores sidste havtur fandt sted den 27. oktober 2020, og det var en fladfisketur fra Helsingør. Alle havture i november,
december, januar og februar blev aflyst på grund af en virus, som truede
med at lægge landet øde, og jeg kan vel lige så godt tage alle havturene i
marts, april og maj 2021 med, - de er også aflyst af samme grund. Dog lige
med undtagelse af forårets sidste tur, nemlig med Skjold den 29. maj, som
bliver vores første havtur efter vores lange nedlukning. Den dag er der altså lagt op til noget af et torskegilde.
De sidste dage i maj er glædelige, ikke kun på grund af havturen den 29.,
men også fordi vi mandag den 31. maj kan genåbne vores lokaler, som nu
har været lukket siden den 9. december 2020. Selv om vi siden begyndelsen af marts har gennemført vores kystture, så har vi alligevel manglet vores klubaftener mandag og torsdag samt vores tirsdag formiddag i fluebindingslokalet. Men nu åbner vi altså—forhåbentlig. Vi krydser fingre for, at
borgerne i Albertslund kommune formår at holde smittetallet nede.
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Det var desværre ikke kun havturene, der blev aflyst. Alle kystture i januar
og februar blev også aflyst efter anbefaling fra myndighederne, hvorfra det
lød: ”Alt hvad der kan aflyses bør aflyses”, og det rettede vi os naturligvis
efter. Dog ikke i længere tid end til den 6. marts hvor vi genoptog turene
på kysten. Det foregik på samme måde som sidste år, og det vil sige, at vi
mødtes på fiskepladsen, klubben arrangerede ikke samkørsel og vi holdt
god afstand mellem os under fiskeriet, - det gør vi nu i øvrigt altid når vi
fisker på kysten.

Lørdag den 6. marts blev så dagen hvor årets første klubtur fandt sted. Der
var nu ikke den store tilslutning til turen. Kun tre medlemmer vovede sig
ud i kulden, og fandt frem til p-pladsen ved Englandshusene. Og koldt var
det, og selv om temperaturen nok var omkring 3—4 plus grader, så føltes
det som minusgrader på grund af en frisk vind fra NV. Bruno og jeg fiskede
inde i den lavvandede bugt i et håb om, at vandtemperaturen der ville være en anelse højere end ude på midtvejs revet, hvor John gik ud. Det var
også tilfældet, men det var alligevel John, som ude på revet fik hug af en
havørred, lige som han skulle til at løfte sit blink ud af vandet. Man skal
være mere end almindelig heldig for at kunne lande en fisk, der hugger på
så kort line, og desværre lykkedes det heller ikke for John.
Selv om det stadig var vinterligt koldt
og sneen ikke forsvundet alle steder, så
bød resten af marts måned på en håndfuld kystture til vores kendte pladser fra
Magleby i syd til Nakkehage i nord, men
ingen af stederne lykkedes det os at
finde fisk. Derimod mødte vi mange
lystfiskere, der var lige så frustrerede
som os, over at de ikke kunne finde fisk,
men som lystfiskere er vi jo uforbederlige optimister, så på et eller andet tidspunkt skal vi nok finde dem.
Og det kunne jo så meget passende blive i april måned, som jo altid har været
god for et par havørreder, så hvorfor
ikke også i år, men først skal vi
lige have gennemført første afdeling af vores to-turs put and take
konkurrence, som skulle finde
sted lørdag den 10. april i Ørsted
put sø, som jo altid er god for en
bette fisk. Fotoet til højre er dog
fra en tidligere tur til Ørsted.
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Jeg synes, at det var ret godt, at vi denne dag kunne mønstre 10 mand til
at dyste om ørredfangst og point i put konkurrencen. De 10 mand blev
mødt af sol fra en næsten skyfri himmel lige fra morgenstunden, og i løbet
af formiddagen fik solen drevet temperaturen op på 7—8 behagelige grader. Det var helt klart forårets bedste dag—vejrmæssigt. Det gode vejr
medførte også, at der var rigtig mange lystfiskere ved søen, og henimod
kl. 13.00 hvor vi standsede
fiskeriet var der så mange, at
det var godt, at vi kun havde
et 4—timers fiskekort.
Fiskemæssigt gik det stort set
som det plejer at gå, og dem
som har været med før, vil
kunne bekræfte, at det ikke
betyder, at vi har fanget mange fisk, men blot at vi som
sædvanligt måtte nøjes med
en enkelt fisk. Det betyder
ikke, at der ikke er fisk i søen, det betyder bare, at vi ikke er dygtige nok
til at fange dem. Der er heller ikke megen entusiasme at spore i Sildeoles
og Pouls attitude. Det ser nærmest ud til, at de har accepteret, at de ikke
fanger fisk i dag.
Der blev dog fanget fisk, og ikke overraskende, var det Bruno, som var den
dygtige fisker. På fotoet herunder kan du se den flotte fisk, som vejede
1,3 kg, og den giver nu Bruno et godt forspring til anden afdeling af put
konkurrencen, som
vil finde
sted i løbet af september
måned, og
hvor den
endelige
vinder så
vil blive
fundet. Vi
slutter
turen med
turlederens meget
Berømmede frankfurtere fra
grillen.
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Alene denne begivenhed er hele turen værd, og burde nok kunne lokke et
par ekstra deltagere med.
Vi holder nu et par ugers pause i klubturene. Dels fordi en enkelt kysttur er
blevet aflyst, og dels fordi der i perioden var et hold på en privat tur til
Langeland. Jeg har i øvrigt nu fået bekræftet, at der rent faktisk blev fanget en havørred på Langeland, og at den blev fanget af Torben. Historien
melder endnu intet om størrelsen på fisken. Også et andet hold var i samme periode på en 4—dages tur til Ærø uden at se eller mærke bare en lille
bitte fisk. Alle glædede sig bare til at komme tilbage til de hjemlige kyster, - hvor vi i øvrigt heller ikke har fanget noget, men det må da snart
ske.
Vi er nu nået frem til den 24. april. Den kysttur blev lavet om til en havtur
fordi vi fik en ekstra tur med Skjold, som nu var begyndt at sejle igen. Dagen før vi så skulle have været på Sundet, aflyser skipper turen. Der skulle
sættes ny skrue på Skjold, og så endte det altså med at blive til en kysttur
alligevel.
Det var en dag med megen sol, men
en jævn til frisk vind fra N gjorde at
det føltes isnende koldt. Vi prøvede
først Unnerød pladsen, men den
kolde vind stod næsten ret ind på
kysten og førte en masse flydende
tang og andet ukrudt med sig, og
det gjorde det næsten umuligt at
fiske pladsen fornuftigt. Videre til
Nakke Hage, og det er jo en plads,
som er kendt for et fornuftigt fiskeri i nordenvind. Det betyder blot at
man kan fiske i nordenvind, ikke at
man nødvendigvis fanger fisk i nordenvind. Mange fjordfiskere ved, at
man kan fiske der i nordenvind, og
det betød så at der var rigtig mange
lystfiskere på pladsen da vi ankom ved 11 tiden om formiddagen. Vi så ikke
nogen, der fangede noget, og først ved tre tiden om eftermiddagen lykkedes det for Bruno at fange sæsonens første hornfisk på 70 cm. Det var i
øvrigt også årets første fisk fra kysten i det hele taget.
Nogle få dage senere havde vi aftalt at mødes på Unnerød pladsen. Der var
masser af sol, og en svag til jævn vind fra øst, hvilket gav god bevægelse i
vandet, og det er noget som hornfiskene plejer at trives godt i, så vi var
temmelig sikre på, at vi nok skulle fange hornfisk i dag. Der var masser af
horn i vandet, men de fulgte bare efter fluen eller blinket uden at gøre
andet, og når de så endelig huggede, var det så forsigtigt, at de aldrig blev
rigtigt kroget.
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Hvad skulle vi finde på? Det skulle nok være noget helt andet endegrej, så
efter et kort krisemøde og en bid brød satte jeg en kobberbasse på mit
bombarda forfang, Bruno satte en børsteormsflue på og John fortsatte med
sit blink. Og så begyndte der da at ske noget. Kobberbassen viste sig at være den rette medicin, og nu huggede hornfiskene seriøst og blev hængende
på krogen, så i løbet af en god times tid fik jeg 6 fine fisk i praleringen.
Bruno havde desværre for ham valgt et sted, hvor de ikke var så interesserede i at hugge, men en enkelt fik han da. John som var fortsat med sit
blink, kunne simpelthen ikke få dem til at blive hængende.
Nu havde vi fundet opskriften, så
en uge senere var vi tilbage på
pladsen ved Unnerød, og nu fik vi
alle de hornfisk, vi havde behov
for at tage med hjem. Turen blev
betragtet som en træningstur til
hornfiskekonkurrencen, som skulle
finde sted tre dage senere.

Og tre dage senere var altså lørdag den 8. maj. Konkurrencen skulle, som
sædvanlig, finde sted ved Sandskredet i Kongsøre Skov fra kl. 08.00 til
15.00 og i perioden fra kl. 12—13 ville de berømte gril pølser blive serveret. Kl. 15.00 var det så tid til den endelige indvejning/måling plus en lille
overraskelse. Konkurrencen var lidt anderledes i år end den plejer at være.
I år kunne medlemmerne nemlig invitere familiemedlemmer samt andre
gæster med, og det var der da heldigvis nogen, der benyttede sig af. Alt i
alt var vi 10 medlemmer og 4 gæster, og det var da ret tilfredsstillende.
Begyndelsestidspunktet var nok bare sat for tidligt. Selv om der var en tre
stykker, der var ankommet kl. 8, så kom resten dryssende lidt efter lidt, og
den sidste kom ved 10.30 tiden, men det eneste det betød var jo, at de
bare fik mindre fisketid.

Dagen tegnede vejrmæssigt vældig godt. En hel del sol og langsomt drivende skyer samt en svag vind fra en vestlig retning. Det var dog en anelse
køligt så snart solen gemte sig bag en sky, men alt i alt kunne vi ikke forlange det meget bedre. Nu manglede vi bare hornfiskene, men de skulle
nok komme.
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Konkurrencen gik i gang til tiden, altså kl. 8. John med bror Poul samt Lasse
var hurtigt ude af starthullerne og vandrede nordpå. Jeg selv tog det lidt
mere med ro, der var jo masser af tid. En times tid senere var de fleste
ankommet, og jeg kunne selv gå i gang med fiskeriet. Jeg gik sydpå ud til
det hvide hus, hvor jeg begyndte at fiske, og i løbet af tre kvarter havde
jeg fået tre fine hornfisk i praleringen, og nu var jeg overbevist om, at vi
ville fange masser af fisk.

Midt på dagen da pølsegildet var ved at være overstået, holdt vi en første
indvejning/måling, og her kunne det konstateres, at der kun var 7 hornfisk
til måling, og disse 7 var fordelt på kun 4 deltagere, og selv om alle stadig
var optimister og så glade ud, så var det nok snarere pølserne der fik dem
til at se glade ud, end det var en forventning om at fange fisk. Indvejningen
skulle som sagt finde sted kl. 15.00, men det viste sig helt unødvendigt at
foretage nogen måling, idet vinderen allerede var blevet fundet ved den
første måling. Vinder blev endnu en gang Bruno med en hornfisk på 73,5
cm. Det var selvfølgelig lidt ærgerligt at den lille overraskelse, som skulle
have været udløst nu ikke blev det,
fordi alle deltagerne, med undtagelse
af vinderen og turlederen, på dette
tidspunkt var kørt hjem. Hovedsagen
var dog, at vi fik en vinder, så hermed
tillykke til Bruno, som kan fortsætte
sin karriere som hornblæser i endnu
et år.
I skrivende stund har vi haft endnu en
kysttur, som resulterede i at vi fangede 8 fine hornfisk og mistede en havørred.
På næste kysttur bliver der fanget
havørred, - det er helt sikkert.
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Maj måned er jo i høj grad til kystfiskeri efter hornfisk, og selvfølgelig
holder Bruno sig ikke tilbage. Her er fire af de seks fine hornfisk, som
Bruno fik det til på aftenturen onsdag d. 19. maj, og der er flere derude. Der er fem aftenture på programmet i juni, så meld dig til.
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