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Om Bjørnens Sportsfiskerforening 

Bjørnens Sportsfiskerforening er en mindre meget aktiv lystfiskerforening 

på Københavns Vestegn, hvor vi dyrker vores fiskeri og foreningsliv med 

vægt på et godt kammeratskab, sammenhold og hyggeligt samvær.  

Vi har to klubaftener hver uge, idet vi mødes hver mandag og torsdag aften 

i vores hyggelige klublokaler. Vi mødes desuden i lokalerne til fluebinding 

hver tirsdag formiddag.  

Vi er ret alsidige i vores fiskeri og vores turplan indeholder hvert år et væld 

af kystture i jagten på havørreden, og samtidig tager vi med turbåde bl.a. 

på Øresund primært efter torsk. Desuden indeholder turplanen Put & Take 

ture og fladfisketure, ligesom vi tager på ture til de øvrige landsdele, hvor 

vi fisker på kysten eller i åerne. Vi har hvert år også ture til f.eks. det sven-

ske vandløb Lagan. Alle medlemmer har mulighed for at være med til at 

arrangere vores fiskeri og at præge vores foreningsliv. 

Bjørnen blev stiftet helt tilbage i 1982 og har siden 2012 haft lokaler på den 

gamle Roskilde Kro i Albertslund. 

Vi har i alle årene været medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund (DSF), og 

er desuden medlem af Vestegnens Sportsfisker Sammenslutning, som giver 

os fiskeret i de to lokale søer Tueholm Sø og Vallensbæk Sø. 

 

Læs mere om os på vores hjemmeside www.bjoernenfisker.dk, hvor du kan 

se vores turplan, aktiviteter, vores klubblade elektronisk m.m.  

Kontingenter helårligt 2023 
Seniorer  kr.   650 

Ungdom  kr.   515  

Juniorer  kr.   350 

Familier  kr. 1.000 

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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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 2023.  

Du kan sædvanligvis altid træffe et bestyrelsesmedlem 

på vores klubaftener. Bestyrelsens kontaktinformationer 

har du lige herunder: 

Kasserer  

Suppleant til bestyrelsen: Mogens Johansen                                          

Revisorer: Ole Pedersen og Lasse Jørgensen. 

Revisorsuppleant: Jan Hansen 

Næste klubblad udkommer i juni måned 2023 og sidste frist for rettidig 

indlevering af indlæg til bladet er d. 28. april. Bladet udkommer  

i månederne marts, juni, september og december.  

Redaktør og bladsnedker Kjeld Willerslev gør hermed opmærksom på, at 
indlæg til klubbladet kan fremsendes til: 

kwiller@webcontact.dk - Spørgsmål kan rettes på telefon 2640 2630. 

Forsiden: Makrelturen fra Odden i august måned 2022 sendte 6 Bjørne-

medlemmer til havs. Erik noterede sig, at der var makrel, men desværre 

optrådte de ikke i stimer, så der blev kælet for dem, når de kom op. 

Bruno Hansen  

Tel. 6026 7118                     

Poul Seiler 

Tel. 2095 7571 
Erik Lund-Thomsen  

Tel. 2063 0173 

Herunder har du bestyrelsens mailadresser. 
Poul:  poul.s@hotmail.com 
Erik:  lundthomsen@live.dk 
Bruno: hugo1949bruno@icloud.com 
Kjeld: kwiller@webcontact.dk  

Kjeld Willerslev 

Tel. 2640 2630 

Bestyrelsesmedlemmer 

mailto:hugo1949bruno@icloud.com
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Bestyrelsens Hjørne 

Orientering fra bestyrelsen. 
Pbv: Kjeld Willerslev 

 

Velkommen i det nye år, som vi jo allerede har taget hul på. Vi håber, at det 

bliver et godt fiskeår med dejlige ture derude og hyggeligt samvær. 

I december bladet skrev vi, at vi med spænding imødeså den kommende re-

gering og dennes regeringsgrundlag og naturligvis også hvilke politikere, der 

kom til at sidde på de poster, som berører vores fiskeri mest. 

Svarene kom lige før jul, og som fru statsministeren lovede det, blev det en 

bred regering. Regeringsgrundlaget viser også tydeligt, at det er et skifte fra 

en regering støttet af en ren rød blok, og der er da heller ikke ret meget at 

glæde sig over i SVM-regeringens grundlag set med lystfiskerøjne. Det lyder 

ellers flot i regeringsoplægget, at havmiljøet skal beskyttes og Danmark skal 

overholde vandrammedirektivet, men skal det ske i det virkelige liv, så får 

de da mere end travlt. Så lad os nu se det blive virkeliggjort i praksis. 

Det blev så også bekræftet, hvem der kom til at sidde på de pladser, som har 

størst betydning for os. Posten som Miljøminister gik til Magnus Heunicke (S), 

og ser man på hans hidtidige karriere, er der ikke større tegn på, at Heunicke 

har været begravet i miljøspørgsmål. Han virker dog som en mand, der, hvis 

han må, vil tage sig af problemerne. Desværre efterlader Lea Wermelin flere 

tunge opgaver bl.a. som ventet den varme kartoffel Tangeværket/Tange Sø. 

På den anden for os meget vigtige post, som minister for Fødevarer, Land-

brug og Fiskeri fik vi Jacob Jensen (V). Han er opvokset i landbruget og ejer 

selv en gård ved Tølløse, som hans broder driver i forpagtning. 

Jacob Jensen kender vi bl.a. som tidli-

gere bestyrelsesmedlem for fiskeop-

drætsvirksomheden Musholm A/S (fra 

2013 til 2019), hvor han i Folketingets 

miljøudvalg fremlagde forslag til en 

lov, der skulle give mulighed for flere 

havbrug. Det ville naturligvis være til 

gavn for bl.a. Musholm. Vi har ikke reg-

ler for folketingsmedlemmers habilitet, 

så juridisk var der ikke noget i vejen 

med det, men man kan vel nok mene, 

at det etisk var noget på kanten.  

Fremover bliver det dog Magnus Heunicke og ikke Jacob Jensen, der får det 

politiske ansvar for den igangværende miljøundersøgelse af de eksisterende 

havbrug og ikke mindst virksomhedernes ønske om nye og større havbrug. 
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Mere gift. Virksomheden RGS Nordic ved Stigsnæs har siden 2008 været god-

kendt af Miljøstyrelsen til at import af giftigt oliespildevand fra Norge. Efter 

en delvis rensning har man tilladelse fra Slagelse Kommune til at udlede de 

resterede kemikalier direkte i Agersø Sund ved Storebælt. Kemikalierne om-

fatter bl.a. kviksølv, PFOS og en række andre miljøskadelige og kræftfrem-

kaldende stoffer og flere langt over grænseværdierne. Havbunden er død og 

fiskene er væk, og det er endda et beskyttet natura 2000 område. I januar 

tog Sportsfiskerforbundet sammen med bl.a. DN kontakt til kommunen. 

PFAS 
katastrofe. . .  

Noget bekymrende er det dog, at Jacob Jensen, efter kun af have siddet en 

uge i stolen i Ministeriet, som en af sine første handlinger satte pause på den 

tidligere minister, Rasmus Prehns (S) plan om at forbyde trawlfiskeri og der-

med miljø- og bundødelæggelse i bl.a. Lillebælt og Storebælt. Det er da et 

første bekymrende signal. Som fiskeriminister får Jacob Jensen mulighed for 

helt at forhindre genopretningen af havmiljøet, bl.a. ved definitivt at skrue 

planerne om et forbud mod trawlfiskeri tilbage og også ophæve det midlerti-

dige forbud mod nye store muslingefarme. 

PFAS på katastrofeniveau og Norsk Olieaffald smadrer Agersø Sund. 
Landbrugets marker indeholder meget kemi, og nu har vi også fået PFAS 

med. I starten var det brandslukningsskum, der var synderen, men nu viser 

det sig, at der også er PFAS i flere af landbrugets sprøjtemidler og i spilde-

vandsslam. Det gælder også rigtig mange industriprodukter. PFAS er jo uhyg-

geligt nok et meget giftigt 'evighedskemikalie', som nu findes i fødekæden. 

Godt gået, for så skete der endelig no-

get. Sagen kom på landsdækkende TV 

og fik så politisk interesse. Den nye 

miljøminister Magnus Heunicke indkald-

te til samråd, og Slagelse Kommune 

valgte foreløbig at sætte godkendelsen 

på pause. Der kunne nemlig være tvivl 

om rigtigheden i Miljøstyrelsens god-

kendelse og kommunens forståelse af 

reglerne. Alle håbede derfor på et stop. 

Det bruges også til at gøre produkter 

fedt- og vandafvisende og findes i bl.a. 

tøj, sko, mademballage, plejeproduk-

ter, i vores regntøj og waders. Det har 

nu bredt sig til grundvandet mange 

steder, og det bekræftes også, at det 

findes i vandløb, i søer og i havet. Det 

kommer også ned med regnen og fin-

des nu i flere fiskearter og madvarer.  

Politikerne er ”overraskende” tavse. 

BREAKING - Miljøministeren meddeler nu, 
at efter gældende lov kan man ikke stop-
pe importen. En ny lov i EU kan tage år. 

https://rgsnordic.com/anlaeg/stigsnaes/
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Sportsfiskerforbundets Kongres. 

Kongressen blev, som omtalt i vores de-

cember blad, afholdt i weekenden den 

26. og 27. november på Vingstedcentret 

uden for Vejle. Der deltog repræsentan-

ter fra 45 af de 116 medlemsforeninger 

(kun 39%), plus delegerede for de per-

sonlige medlemmer, dem er der 5 af, og 

endelig en række gæster bl.a. de invite-

rede foredragsholdere. 

Et stort punkt på kongressen var vedtagelse af forbundsbestyrelsens forslag 

til nye vedtægter. Kongressen vedtog forslaget, dog var vedtagelsen betin-

get af, at ændringerne i § 20 (om urafstemninger) og § 26 (om Forbundets 

opløsning) jævnfør de gældende vedtægter skulle godkendes på en uraf-

stemning. Den blev gennemført elektronisk i december måned, og de to pa-

ragraffer er vedtaget, og de nye vedtægter er dermed godkendte. 

Et andet vigtig punkt var forslaget i vedtægterne om et nyt kontingentsy-

stem, som blev vedtaget således, at ”Kongressen vedtager kontingentet for 

det kommende år, hvorefter det efterfølgende år reguleres med pristalsin-

dekset fra oktober i kongresåret til oktober året efter.  

Forbundsbestyrelsen foreslog efterfølgende, at kontingentsatserne for 2023 

blev de samme som i 2022 dvs. for en senior kr. 450. Herefter reguleres det-

te kontingent for 2024 med pristalsindekset fra oktober 2022 til oktober 

2023. Forbundsbestyrelsen er opmærksom på, at pristalsindekset kan både 

stige og falde. 

Desværre er denne beregningsmetode ikke nem at håndtere i vores for-

ening. I de heldigvis få tilfælde, hvor vi ændrer på vores kontingent beslut-

tes det på vores generalforsamling i februar måned men først med virkning 

det efterfølgende år. Det betyder, at regulerer Forbundet kontingentet, kan 

vi tidligst gennemføre en tilsvarende kontingentændring hos os med virkning 

2. år efter, at ændringen i Forbundets kontingent er besluttet. Det er bare 

helt upraktisk for os, og det kan selvfølgelig også presse vores økonomi. 
 

Forbundets medlemstal på kongrestidspunktet var 16.703 medlemmer. 
 

Bjørnens generalforsamling 2023 - 20. februar start kl. 19.00.  

Søren Mathiesen tilbød sig ikke uventet som dirigent og blev heller ikke 

uventet enstemmigt valgt. Søren kunne herefter konstatere, at generalfor-

samlingen var lovlig varslet, og så kunne vi gå i gang med vores ordinære 

generalforsamling 2023. Der var mødt 14 medlemmer, men det skal dog også 

bemærkes, at der ikke var særlig udfordrende forslag på dagsordenen, der 

var faktisk ingen. Søren kunne efter valg af stemmetæller og referent give 

ordet til formanden, som fremlagde den mundtlige beretning for 2022.  
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Bladet er fyldt med dejlige fisketure. 
På siderne 11-13 kan du se en dejlig blanding med alle de kommende kysttu-

re i 1. halvår med Erik som turleder, og hvor der også bydes på vores hornfi-

skekonkurrence samt de to første P&T-konkurrenceture. Sildeole byder på en 

tur til Odense Å, og Poul inviterer på en tur til Lagan. Havture med Bruno 

som turleder står på side 16, dog foreløbig kun med 2 ture.  

Ændringer i turplanene udsender vi information om på mail,  

på hjemmesiden og på Facebook. Knæk og Bræk derude. 

Venlig hilsen  

Bestyrelsen - Vi ses i Bjørnen  

Oprindeligt havde vi bl.a. pga. jubilæumsåret budgetteret med et underskud 

på kr. 4.792. Erik kunne med årets regnskab vise, at underskuddet blev min-

dre, nemlig kr. 3.682,83 og det endda med en ikke planlagt investering i ny 

fryser. Regnskabet blev godkendt. Derefter fremlagde Erik budgettet for 

2023, som viste et lille underskud på kr. 445. Budgettet blev godkendt. 

Så nåede vi til valg af bestyrelse og øvrige poster. Poul blev genvalgt som 

formand for en 2-årig periode, Bruno tilsvarende genvalgt som bestyrelses-

medlem for 2 år. Kjeld blev ligeledes valgt som bestyrelsesmedlem, men for 

1 år. Mogens blev genvalgt som bestyrelsessuppleant for 1 år, Lasse genvalgt 

som revisor for 2 år, og Jan genvalgt som revisorsuppleant for 1 år.  

Så nåede vi til Eriks uddeling af præmier herunder ”Årets Bjørn”. Konkurren-

ceresultaterne finder du på side 9. Vinderne sat på Årstavlen er på bagsiden. 

Vi fik under bestyrelsens beretning en nyhed, som berører os alle. Når vi 

kommer frem til generalforsamlingen i februar 2024, skal vi vælge ny kasse-

rer. Erik har så nået de 80 år og ønsker at gå på pension efter mange års for-

eningsarbejde. Martin var ikke helt uvillig til at påtage sig kassererposten, 

hvis Erik vil hjælpe i begyndelsen. Det vil han naturligvis. Der bliver også 

andre af Eriks opgaver, som vi skal se på. Bestyrelsen er i gang med at finde 

løsninger på, hvordan vi i fællesskab i foreningen kan håndtere de opgaver. 

Da uret viste 20.30 kunne formanden sige tak for en kvik generalforsamling. 

Beretningen blev godkendt, og den 

vil senere blive fremsendt på mail 

til alle medlemmer sammen med 

generalforsamlingsreferatet. 

Næste punkt blev fremlæggelse af 

regnskabet for 2022. Det klarede 

Erik i vanlig forklarende stil. Du 

kan på billedet til højre se Erik i 

action under fremlæggelsen. 
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November 2022 

John Rasmussen 

Regnbue 2,600 kilo 

 
December 2022 

Ole Wohlgemuth 

Torsk 2,000 kilo 

 
Januar 2023 

Aage Simon 

Havørred 2,300 kilo 
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Her kan du se placeringerne i dysten om Årets Bjørn 2022, 

som for 10. år i træk blev vundet af Bruno. Du kan også se 

placeringerne i de øvrige konkurrencer. På bladets bag-

side har vi årets vindertavle med de fire vindere i rammer. 

 

 

Årets Bjørn 2022                    Point 

Bruno Hansen 117,40 

Jan Hansen 47,20 

Mogens Johansen 43,20 

Ejner Nielsen 41,70 

Erik Lund-Thomsen 41,50 

John Rasmussen 24,80 

Ole Pedersen 18,20 

Ole Wohlgemuth 18,00 

Aage Simon 9,60 

Poul Seiler 6,30 

Martin Larsen 2,40 

Søren Mathiesen 2,20 

 

Kystkonkurrencen 2022                 Point 

Bruno Hansen 79,20 

Jan Hansen 47,70 

John Rasmussen 24,80 

Hornfiskekonkurrencen 2022         Længde 

Martin Larsen 67 cm 

Jan Hansen 62 cm 

Mogens Johansen 61 cm 

Put & Takekonkurrencen 2022        Vægt 

John Rasmussen     Regnbueørred 1,600 kg 

Erik Lund-Thomsen Regnbueørred 1,520 kg 

Jan Hansen              Regnbueørred 1,240 kg 
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Onsdag den 1. marts -  Premieretur - Lagan - Starttid kl. 07.00.    

Turen er kun for dem, der køber årskort. Vi starter kl. 07.00 fra Roskilde 

Kro. Nærmere info hos dagens turleder Poul Seiler tel. 2095 7571.  

Lørdag den 4. marts - Kysttur efter havørred - Starttid kl. 10.00. 

Det begynder måske at ligne forår. Vandet er blevet varmere, og det forøger 

naturligvis chancerne for at fange en af de stærke og blanke forårsfisk. 

Onsdag den 8. marts - Kysttur efter havørred - Starttid kl. 11.00. 

Så forsøger vi os med en hverdagstur, for fiskene holder jo aldrig fri. 

Søndag den 12. marts - Odense Å - Starttid kl. 07.00.       

Der er afgang fra P-pladsen ved klubben kl. 07.00. Prisen bliver kr. 350,- pr. 

person og dækker transport og fiskekort til Odense Å. Prisen er baseret på 3 

mand pr. bil. Hvis dette ændres, vil der ske en mindre justering af prisen. 

Yderligere info hos Sildeole tel. 5299 7163, som er dagens turleder. 

Onsdag den 15. marts - Kysttur efter havørred - Starttid kl. 10.00. 

Det bliver bedre og bedre. Vandtemperaturen stiger, og det giver flere byt-

tedyr til havørreden og flere havørreder til os. 

Lørdag den 18. marts - Kysttur efter havørred - Starttid kl. 10.00. 

Foråret er over os, og vi dyrker vores kendte hotspots eller søger måske nye. 

Startsted, de endelige starttidspunkter. 

Turene starter sædvanligvis på parkeringspladsen foran Roskilde Kro, men 

check altid startsted og de endelige starttidspunkter på opslagene i klub-

ben, eller spørg turlederen, som fremgår af opslagene og hjemmesiden.  

 Turleder på de fleste ture er Erik Lund-Thomsen  

Tel. 2063 0173 - Mail: lundthomsen@live.dk 

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

selv fotos, så vi får mange fotos. Turlederen registrerer fangsterne.  
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Lørdag den 25. marts - Kysttur efter havørred - Starttid kl. 10. 00. 

Vi går stadig målrettet efter de pladser, hvor vores erfaring fortæller os, at 

der er eller bør være havørreder. 

Onsdag den 29. marts - Kysttur efter havørred - Starttid kl. 10.00. 

Så har vi sommertid, selv om det stadig blot er forår. Havørreden venter os, 

den er nok helt ligeglad med, at vi har skiftet tid. For den handler det om at 

få noget at æde, så den bliver trind og stærk. 

Lørdag den 1. april - Kysttur efter havørred - Starttid kl. 10.00. 

Vandtemperaturen nærmer sig det optimale, og det gør havørreden mere 

sulten, og så er det med at være der med vores fluer eller blink. 

Onsdag den 12. april til søndag den 16. april - Årets Ærøtur. 

Fiskeri, god mad, hygge og sikkert også store havørreder bare små 25 m fra 

huset. Det er de herlige rammer, når man tager til Drejhuset på Ærø. 

Onsdag den 19. april - Kysttur efter havørred - Starttid kl. 10.00. 

Havørreden tænker lige nu kun på at æde, og det skal vi naturligvis benytte 

os af. Det er næsten ligegyldigt, hvilken slags endegrej du lokker med.  

Lørdag den 22. april - P&T Konkurrencen tur nr. 1 - Starttid kl. 08.30. 

Den første af vores 3-turs P&T-Konkurrence. Vi har grill og et par poser pøl-

ser med. Mere information, når vi nærmer os den 22. april. Se også side 17.  

Onsdag den 26. april - Kysttur efter havørred - Starttid kl. 10.00. 

Havørreden æder stadig, og der er masser af fødeemner derude, og vi er 

der, så nu gælder det om at tro på det. 

Søndag den 30. april - Kysttur efter havørred - Starttid kl. 08.00. 

Slut april er en herlig tid på en forårsmorgen ude ved kysten, og når du så 

fanger en havørred, så kan det ganske enkelt ikke blive bedre.  

Onsdag den 3. maj - Kysttur efter havørred - Starttid kl. 08.00. 

Endnu en forårsmorgen på kysten, og vi er der før hornfiskene er vågnet rig-

tigt op. Vi skal have et par havørreder, inden de lange horn driller os. 

Onsdag den 10. maj - Kysttur efter havørred - Starttid kl. 15.00. 

Så bliver det en eftermiddags-/aftentur. Aftenfiskeriet bør være supergodt 

lige nu. På et tidspunkt lister havørreden ind for at æde, og der er vi så klar 

til at narre den med vores blink og fluer. 

Lørdag den 13. maj - Kysttur efter havørred - Starttid kl. 15.00. 

Eftermiddags-/aftenfiskeri igen. Der er med sikkerhed også hugvillige horn-

fisk i vandet lige nu. Vi vil dog helst have nogle havørred. 



13 

Torsdag den 18. maj - Kristi himmelfartsdag - Lagan - Starttid kl. 07.00.    

Vi skal gerne ramme perfekte vandforhold, så vi får dejlig store fedtfinnefisk 

med hjem. Nærmere info hos dagens turleder Poul Seiler tel. 2095 7571.  

Lørdag den 20. maj - Hornfiskekonkurrencen - Starttid kl. 08.00. 

Vi mødes kl. 08.00 på fiskepladsen, som endnu ikke er fastlagt. Turlederen 

har wienerbrød og grill pølser med. Vi fisker til kl. 15.00, hvorefter vi finder 

frem til vinderen. Navn på fiskepladsen følger inden den 20. maj. 

Onsdag den 24. maj - Kysttur efter havørred - Starttid kl. 15.00. 

Endnu en eftermiddags-/aftentur. Der burde være havørred på alle vores 

kendte pladser, så lad os prøve en eller flere af dem. 

Onsdag den 31. maj - kysttur efter havørred - Starttid kl. 15.00. 

Opskriften kender vi. Der er fangstgaranti på hornfisk. Der gives ikke garanti 

for havørred, men vi har jo ofte fanget havørred mellem hornfiskene. 

Lørdag den 3. juni - P&T Konkurrencen nr. 2 - Starttid kl. 08.30.      

Den anden af vores 3-turs P&T-Konkurrence. Vi har grill og et par poser pøl-

ser med. Mere information, når vi nærmer os den 3. juni. Se også side 17.  

Onsdag den 7. juni - Kysttur efter havørred - Starttid kl. 16.00. 

I mørkningen begynder hornfiskene at gå i seng, og havørreden får fødeem-

nerne for sig selv. Så skal vi bare få den til at æde vores flue eller blink. 

Lørdag den 10. juni - Kysttur efter havørred - Starttid kl. 16.00. 

Modellen hedder igen aftenfiskeri, og der er absolut ingen grund til, at vi 

ikke skal komme hjem med en eller flere havørreder. 

Onsdag den 14. juni - Kysttur efter havørred - Starttid kl. 16.00. 

Vi holder fast i aftenfiskeri, som ganske sikkert er den bedste tid her midt i 

juni måned, hvor vandet bliver varmere.  

Lørdag den 17. juni - Kysttur efter havørred - Starttid kl. 16.00. 

Så slutter vi 1. halvårs kystture med endnu en aftentur, hvor vi naturligvis 

fanger et par af de fede sommerhavørreder. Der er god grund til at nyde de 

sidste aftentimer derude, for efter denne tur holder vi sommerferie med 

kystturene frem til lørdag den 12. august. 
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Aktivitetskalender  

Marts 2023 April 2023 

 1 Ons Lagan Premieretur  1 Lør Kysttur havørred 

 2 Tor   2 Søn  

 3 Fre   3 Man                          Uge 14 

 4 Lør Kysttur havørred  4 Tir  

 5 Søn   5 Ons  

 6 Man                           Uge 10  6 Tor Skærtorsdag 

 7 Tir   7 Fre Langfredag 

 8 Ons Kysttur havørred  8 Lør  

 9 Tor   9 Søn Påskedag 

10 Fre  10 Man 2. Påskedag      Uge 15 

11 Lør  11 Tir  

12 Søn Odense Å havørred 12 Ons Ærøtur 12.4. til 16.4. 

13 Man                           Uge 11 13 Tor En hyttekysttur med 

14 Tir  14 Fre god mad, hygge, 

15 Ons Kysttur havørred 15 Lør fællesskab og fisk. 

16 Tor  16 Søn Ærøtur slut. 

17 Fre  17 Man                          Uge 16 

18 Lør Kysttur havørred 18 Tir  

19 Søn  19 Ons Kysttur havørred 

20 Man                            Uge 12 20 Tor  

21 Tir  21 Fre  

22 Ons  22 Lør P&T Konkurrence nr. 1 

23 Tor  23 Søn  

24 Fre  24 Man                          Uge 17 

25 Lør Kysttur havørred 25 Tir  

26 Søn Sommertid 26 Ons Kysttur havørred 

27 Man                           Uge 13 27 Tor  

28 Tirs  28 Fre  

29 Ons Kysttur havørred 29 Lør  

30 Tor  30 Søn Kysttur havørred 

31 Fre     
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Se også kalenderen på www.bjoernenfisker.dk 

Husk at tilmelding til havturene er bindende fra 14 dage før turdato. 

Maj 2023 Juni 2023 

 1 Tor  1 Man 1. Maj                Uge 18 

 2 Fre  2 Tir  

 3 Lør P&T Konkurrence nr. 2 3 Ons Kysttur havørred 

 4 Søn  4 Tor  

 5 Man Grundlovsdag     Uge 23 5 Fre St. Bededag 

 6 Tir  6 Lør  

 7 Ons Kysttur havørred 7 Søn  

 8 Tor  8 Man                           Uge 19 

 9 Fre  9 Tir  

10 Lør Kysttur havørred 10 Ons Kysttur havørred 

11 Søn  11 Tor  

12 Man                           Uge 24 12 Fre  

13 Tirs  13 Lør Kysttur havørred 

14 Ons Kysttur havørred 14 Søn  

15 Tor  15 Man                           Uge 20 

16 Fre  16 Tir  

17 Lør Kysttur havørred 17 Ons  

18 Søn  18 Tor Lagan - Kr. Himmelfart.  

19 Man                           Uge 25 19 Fre  

20 Tir  20 Lør Hornfiskekonkurrence 

21 Ons  21 Søn  

22 Tor  22 Man                           Uge 21 

23 Fre  23 Tir  

24 Lør Skolesommerferie start 24 Ons Kysttur havørred 

25 Søn  25 Tor  

26 Man                           Uge 26 26 Fre  

27 Tir  27 Lør  

28 Ons  28 Søn Pinsedag 

29 Tor  29 Man 2. Pinsedag        Uge 22 

30 Fre  30 Tir  

   31 Ons Kysttur havørred 
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 Turleder er Bruno Hansen   

Tel. 6026 7118 - Mail: hugo1949bruno@icloud.com 

 Husk tilmelding i god tid, så Bruno om nødvendigt kan skaffe flere 

pladser og senest 14 dage før turdatoen. Derefter er tilmeldingen  

bindende. På alle nævnte priser får du 50 kroner i rabat fra klubben.  

Foreløbig turplan for 2023. 

Der er foreløbig kun planlagt 2 havture i 2023, nemlig en fladfisketur og en 

makreltur. Fladfisketuren kan dog være afviklet, inden du læser bladet. 

Torskefiskeriet er desværre fortsat fredet fra 15. januar til 31. marts. 

 

Lørdag d. 18. februar - Fladfisketur 

Skjold fra Vedbæk. 

Sejltid: Kl. 7-12. 

Antal pladser: 4. 

Pris kr. 300 excl. transport. 

 

Tirsdag d. 1. august - makrelfiskeri 

Skjold fra Odden. 

Sejltid: Kl. 14-22. 

Antal pladser: 4. 

Pris kr. 400 excl. transport. 

 

Vi venter med at arrangere flere ture, til vi ved noget mere om, hvordan 

fiskeriet udvikler sig i det nye år, og til vi ved noget mere om turbådenes 

herunder Skjolds situation.  

Når vi har den nødvendige viden, udsender bestyrelsen en plan for havture-

ne. Den kommer på hjemmesiden, på Facebook og desuden på mail til for-

eningens mailgruppe. 

mailto:hugo1949bruno@icloud.com
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 Turleder på de fleste ture er Erik Lund-Thomsen  

Tel. 2063 0173 - Mail: lundthomsen@live.dk 

 Som det altid er med konkurrencer, kan du kun deltage og eventuelt 

vinde, hvis du tager med ud til fiskevandet, hvor du udover at fange 

fisk sandelig også kan nyde samværet med dine klubkammerater.  

På grund af de gældende regler for torskefiskeriet kan vi desværre heller 

ikke i år gennemføre vores Torskekonkurrence. Til gengæld gennemfører vi 

igen vores P&T-konkurrence med 3 ture, Hornfiskekonkurrencen, Kystkon-

kurrencen og den samlede Årets Bjørn. 

 

Put & Take konkurrencen 

Tur 1 - Lørdag d. 22. april kl. 08.30 - Formentlig Ørsted Ørredvand 

Tur 2 - Lørdag d. 3. juni kl. 08.30 - Formentlig Simons Put & Take. 

Tur 3 - Programsættes i 2. halvår. 

Der medtages grill og en god pose pølser til hver tur. 

Pris og øvrig information, når vi kommer tættere på datoerne. 

 

 
 

Hornfiskekonkurrencen 

Lørdag d. 20. maj kl. 08.00 - Vi fisker til kl. 15.00. 

Derefter måler og evt. vejer vi os frem til vinderen. 

Vi mødes ved fiskepladsen, som meddeles når vi nærmer os datoen. 

Turlederen sørger for wienerbrød, medtager grill og en god pose pølser.  

 

Kystkonkurrencen og Årets Bjørn 

Begge konkurrencer løber over hele fiskesæsonen, så du skal bare komme 

med på så mange ture som muligt for at fange fisk og dermed score point. 

Kystkonkurrencen sluttes med årets sidste kystklubtur, som afvikles lige 

inden fredningen af farvede havørreder begynder midt i november. Præmi-

erne uddeles som sædvanlig ved den ordinære generalforsamling næste år.  
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Af: Erik Lund-Thomsen 

Så er endnu et besynderligt fiskeår gået. Besynderligt fordi torskefiskeriet 

på Øresund er så godt som ikke-eksisterende, og fordi vores kystfiskeri efter 

havørred har krævet mange flere kilometer i vadestøvlerne, end vi under 

normale omstændigheder putter i dem.  

Og så pludselig var der masser af 

fisk langs de sjællandske kyster, 

og ved de fynske og jyske kyster. 

Et uheld ved havbruget i Musholm-

bugten fik et større antal regnbue-

ørreder til at sprede sig langs ky-

sterne. Vi kunne givetvis have fan-

get mange af de undslupne regn-

buer, hvis vi havde fisket målret-

tet efter dem. Det gjorde vi ikke, 

og derfor har vi kun registreret et 

par af disse burfisk i vores fangst-

journal.  

Vi har da heldigvis fanget andre fisk. Resultatet af vores anstrengelser kan 

du se i tabellen herunder, hvor årets fangst er sammenlignet med sidste års 

fangst.  

Der er ikke nogen markant forskel på fangsterne i de to år, og det kan du 

læse mere om længere henne i denne artikel.  

Du kan også bare nyde de to fotos 

her på siden. På det øverste foto 

viser Bruno en øresundstorsk på 

omkring 1,5 kg, hvilket efterhån-

den er standard størrelsen på 

torsk fra Sundet.  

Det nederste foto viser fine horn-

fisk fanget på vores hornfiskekon-

kurrence i maj måned. 

År Hornfisk Havørred Torsk Ørred Fladfisk Makrel Sild Andre Ialt 

2022 71 7 14 12 56 104 375 6 645 

2021 70 2 19 3 13 120 400 9 636 
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Noget af det man især lægger mærke til ved tallene i tabellen er fangsterne 

af havørred og torsk. 14 torsk er der taget med hjem, og heraf er de 7 fan-

get af John på det Gule Rev med Maagen fra Vorupør.  

Det var ikke kæmpetorsk, der blev 

fanget på Revet, men dog særdeles 

fine spisefisk. Den største vejede 

næsten 4 kg, og den kan da godt 

tåle et gensyn.  

Udover de 7 torsk fangede John også 

en halv snes makrel, 1 mørksej og 2 

kuller, så det var da en god tur til 

vestkysten. 

Øresundsturene med Skjold begynd-

te med turen d. 23. juni efter flad-

fisk.  

Derefter fulgte  1 makreltur, 2 sildeture samt 1 decideret torsketur, nemlig 

den årlige tur efter nytårstorsken. Turen d. 23. juni gav 20 pæne rødspæt-

ter. I betragtning af det store antal børsteorm, der blev brugt, så burde an-

tallet have været langt større, men det er jo ikke altid vi selv bestemmer, 

hvad der sker nede på bunden, og det selv om vi har gjort os umage for at få 

ormen sat rigtigt på krogen. Mogens gør sig i hvert fald de hæderligste an-

strengelser, og så kan man vel ikke forlange mere. 

 

D. 25. august prøvede vi for første gang med Skjold at fiske efter makrel som 

blev forfodret med sildefars. Det var en lidt spøjs måde at fiske på, men det 

var ret effektivt. 40 makrel blev det til. Vi får det nok lært. På fotoet her-

over til højre, har høkeren forladt kabyssen og gør klar til at lave fars af en 

kasse friske småsild. To kasser sild blev der brugt til lækker fars. 

Der blev jo også fanget sild på Øresund. 2 ture har vi haft, en i september og 
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en i oktober. Som det fremgår af tabellen på side 18 er der hjemtaget noget 

i retning af 400 sild, og det betyder at fryseren er godt fyldt op. 2 sildeture 

på et år rækker, - der er jo også grænser for, hvor mange sild man orker at 

spise, selv om det er god mad. Sildene skal jo også renses, og den proces 

begynder allerede om bord på 

Skjold med afskælning. Så slipper 

man for at hele huset bliver fyldt 

med sildeskæl, når man kommer 

hjem, og det er der sikkert nogen, 

der bliver glade for. 

Vi har dog, trods alt, også fanget 

torsk i 2022. Det blev desværre 

kun til 7 stk. i den nu sædvanlige 

Øresunds størrelse på 1,5 - 2 kg.  

4 af dem blev fanget på den tradi-

tionelle jule/nytårs tur den 27. 

december, og de sidste 3 blev for-

delt på 3 andre ture med Skjold. 

Den sidste havtur der skal omtales er den ”store” makrel tur fra Odden Havn 

med Skjold d. 2. august, en tur som sædvanligvis er vores første efter som-

merferien. 6 mand fra Bjørnen var med, da Skjold kl. 14 stævnede ud fra 

Odden Havn og satte kursen mod Schultz Grund. Der var smukt vejr, da vi 

sejlede ud af havnen, men i løbet af den halvanden time sejlturen til Schultz 

Grund varer, blev vejret dårligere og dårligere, og da vi endelig nåede frem 

havde vejret udviklet sig til kun at være for de søstærke, og dem der kan 

fiske med den ene hånd og holde sig fast med den anden. 

 

Det var lidt vanskeligt at fin-

de makrellen. De var der, 

men slet ikke i de mængder, 

vi havde håbet på, og der 

blev ikke på noget tidspunkt 

fundet større stimer af ma-

krel.  Det var små stimer og 

enkelte makrel, der tilfældigt 

kom forbi vores blink, og hug-

gede. 20 makrel blev det til 

for os 6 fra Bjørnen. Det var 

selvfølgelig alt for lidt, men 

sådan går det somme tider. 

Kl. 22 var vi i havn, og det 

var dejligt at få fast grund 

under fødderne igen. 
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Lad os gå til en anden disciplin inden for lystfiskeriet, nemlig Put and Take. 

Når vi ikke kan fange de vilde fisk, så kan vi da altid tage til en put sø og 

fange os en regnbueørred. Eller kan vi? Gentagne gange har det vist sig at 

det er noget vanskeligere, end vi tror. Put fiskeriet kræver, som alt andet 

fiskeri, øvelse, erfaring og dermed viden, og der er vi nok ikke helt endnu, 

men jeg synes da, at vi er godt på vej. 

På grund af få havture var der blevet 

plads i tur kalenderen til en ekstra tur, 

og derfor valgte vi at udvide put konkur-

rencen fra to til tre ture, og første tur 

skulle finde sted i april i Ørsted. 

Den dag vi havde valgt viste sig at blive 

en kold en af slagsen. En hård vind fra 

nordvest bragte kold polarluft med sig, 

og gav os både røde næser og kolde 

fingre. 

Poul og Sildeole hyggede sig alligevel på deres bænk, mens de havde sat fi-

skeriet på automatik. Det gav resultat. Først landede Poul en regnbue på lidt 

under 1 kg og kort tid efter fik Ole en, også på lidt under 1 kg og minsandten 

om ikke han få minutter senere landede endnu en regnbueørred på nogen-

lunde samme størrelse. 

Bruno ville også lege med. Han fiskede 

en sort mikroflue efter bombarda flåd, 

og det gav resultat. En fin regnbueørred 

på 1,130 kg huggede på den lille sorte, 

og så var Bruno dermed i spidsen for 

konkurrencen. 

Konkurrencens anden tur fandt sted d. 

1. juni i Simons put sø, hvor vi tidligere 

har fanget gode og store fisk, men sådan 

skulle det altså ikke være denne gang. 

Af den halve snes medlemmer, som deltog i konkurrencen, var det kun Sø-

ren, som formåede at fange en fisk, hvad han i øvrigt altid gør, når han er 

med på en tur.  
 

Fisken denne gang 

var en regnbueør-

red på ca. trekvart 

kg, og den blev 

fanget kun 12 mi-

nutter efter  kon-

kurrencens start. 
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Det var dog stadig Bruno, som var i spidsen for den samlede konkurrence. 

Tredje del-konkurrence skulle nu afgøre det hele. Vi var tilbage i Ørsted på 

en fin efterårsdag i september med blå himmel, svag vind, langsomt driven-

de skyer og masser af sol, og således var de ydre betingelser for en god fi-

sketur til stede. Resten var nu op til os selv. 

Den førende konkurrencedeltager, Bruno, lagde hårdt ud med at fange en 

regnbue på lidt under 1 kg, og mens vi var i gang med at måle og veje og 

fotografere fisken, kom der melding om, at Jan også havde fanget fisk. Det 

viste sig at være en regnbue på 1,240 kg, og så var det pludselig Jan, der var 

i spidsen for konkurrencen. Så fangede Søren og hans lille kobberfarvede 

Mepps 2 spinner fisk, men den var kun på 0,5 kg, og dermed ikke stor nok til 

at true Jans førerposition.  

Til min egen, og andres, store overraskelse var det nu pludselig blevet min 

tur til at fange fisk. En fin guldørred på 1,520 kg, og nu var det altså mig, 

der stod til at vinde den samlede konkurrence, men det kunne sagtens nå at 

ændre sig. Og det gjorde det. Uden at nogen havde opdaget det, havde John 

sneget sig til at fange en regnbue, som fik vægten til at balancere på 1,600 

kg. Der blev ikke fanget større fisk, og dermed blev John ny Put Mester. Her-

under ser I John med vinderfisken, og så det vi alle sammen vandt. 

 

 

 

 

 

 

 

Vi slutter denne artikel af med årets kystfiskeri efter primært havørred, men 

som det pinligt klart fremgår af tabellen på første side er der ikke meget at 

råbe hurra for. Kun 7 havørreder blev det til, og selv om det er markant fle-

re end de 2, der blev fanget i 2021, så er det stadig alt for lidt. 

 

Heldigvis byder kystfiskeriet da også på andre arter end havørred, f.eks. 

Hornfisk, og som det fremgår af tabellen, så har vi hjemtaget 71 af dem, og 

det er da slet ikke så ringe. Hornfisken er jo både sjov at fange og god at 

spise. Det er da heller ikke umuligt at fange fladfisk fra kysten. Nogle af de 

56 flade vi har registreret er fanget ved Kronborg, og endelig kender vi da 

også et par pladser hvor der i sæsonen kan fanges makrel f.eks. Skansehage 

og Korshage. 
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Årets første havørred blev fanget af Jan d. 16. marts i Lammefjorden. Marts 

skulle jo være årets første forårsmåned, men både marts og april var præget 

af kulde, svage vindforhold, masser af sol og næsten ingen regn, og først hen 

i maj måned begyndte det at blive nogenlunde behageligt at komme ud på 

kysten. 

Årets anden havørred blev også fanget af Jan, men denne gang ved Sandskre-

det i Isefjord d. 26. marts. Dagen efter tog Ole en 3 kg havørred i Ishøj Havn. 

De tre martsørreder er dem, du kan se på de tre fotos herover. Vi går ind i 

april måned, og der er stadig hundekoldt derude, men der er også fisk. Midt i 

april fanger Torben i Ishøj Havn en flot blank havørred på 1,7 kg, og jeg fik 

selv en fin fisk på 0,8 kg ved Vindekilde Strandvej på Vestsjælland.  

 

I april måned havde vi et hold på Ærø, og her lykkedes det for Jan at fange 

årets nok flotteste havørred. 

På pladsen lige neden for Drejhuset huggede den på Jans wobler, - en grøn/

gul Sandgrævling. Vægt og mål viste 2,8 kg og 63 cm. 

Til sidst skal vi lige have Brunos fine Havørred fanget d. 26. okt. ved Nakke-

hage. 1,8 kg og 56 cm fanget på Guldbasse fisket efter bombarda flåd. Og 

det var så slut på 2022.  
 

Vi ses derude i 2023. 
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Skipper Kim 

Firmainformation: 

Rederiet SKJOLD 

Henrikshøj 8, 2. dør 1 

2950  Vedbæk 

 
Kontakt Kim på: 

Tel. 3020 2019 

Mail:  skjold@skjold-vedbaek.dk  

web:  www.skjold-vedbaek.dk 

 

Skjold sejler det meste af året ud fra Vedbæk Havn. 

Nogle ture kan dog udgå fra andre havne. Check derfor 

altid på Skjolds hjemmeside, hvor der sejles fra. 

www.skjold-vedbaek.dk 
 

     Lystfiskerture - Firmature o.l. 

            Fra Vedbæk Havn 

                 Nordre Mole                                                                                          

http://www.skjold-vedbaek.dk/
http://www.skjold-vedbaek.dk/
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Sådan gør du 

 To rødspættefileter paneres i først mel, så 

sammenpisket æg og herefter i rasp. De to 
panerede fileter steges i halvt olie og halv 
smør til de er gyldenbrune og sprøde – husk 
at krydre med salt og peber. 

 En rødspættefilet foldes og dampes et minut 

i lidt hvidvin og krydres med salt og peber. 

 En skive daggammel franskbrød steges i 
smør på en pande til det er gyldenbrunt på 
begge sider. 

 Kog et par friske asparges to min i vand med 

lidt salt og smør. 

 Så laver du tomatmayonnaise. Lidt mayon-

naise røres med tomatpuré og krydres med 
lidt citronsaft og engelsk sauce. 

 Anretning af stjerneskud: Læg lidt skyllet 

hovedsalat og herpå det smørristet fransk-
brød. Læg de to stegte rødspættefileter over 
kors og i midten lægges den dampede rød-
spættefilet. 

 Pynt med ca. ½ dl. hvid mayonnaise og ½ 
dl. tomatmayonnaise på de stegte rødspæt-
tefileter. 

 Læg de 2 friske asparges på og pynt med 

rejer og stenbidderrogn – pynt med tomat, 
agurk, citron og frisk dild. 

Ingredienser 

 3 rødspættefileter 

 1 skive franskbrød  

gerne fra dagen før 

 2 asparges friske 

 3 dråber engelsk 

sauce 

 1 citron 

 1 tomat 

 Lidt dild frisk 

 1 teske tomatpuré 

 1 deciliter mayonaise 

 50 gram rejer 

 2 spiseskefulde  
stenbidderrogn 

 Agurk 

 0,5 deciliter  

hvidvin 

 Og i glasset en  

kølig hvidvin. 

Forberedelse 10 min. - Tilberedning 10 min. - Samlet tid 20 min. 

Det var smørrebrødsjomfruen Ida 
Davidsen, der opfandt stjerneskud-
det til ære for den russiske kosmo-
naut Juri Gagarin, da han besøgte 
Danmark for godt 60 år siden.  

Stjerneskud 1 person. Gang med antal personer. 
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Det blev endnu en gang Bruno, som tog Årets Bjørn og samtidig titlen i 

Kystfiskeri. Som der står på side 9 inde i bladet, er det 10. år i træk, 

at Bruno tager vores højeste titel. På samme side kan du se placerin-

gerne i de forskellige konkurrencer. Torskekonkurrencen er desværre 

fortsat på pause pga. begrænsningen i hjemtag af kun én torsk pr. dag. 


