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 2019

Åbningstider og adresse

Seniorer
kr. 600
Ungdom
kr. 465
Juniorer
kr. 300
Familier
kr. 900
Inklusive medlemskab i DSF.

Mandag og torsdag kl. 19.00-22.00.
Bjørnens Sportsfiskerforening
Roskilde Kro
Egelundsvej 7-C - 1. sal
2620 Albertslund

¤ 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 2018.
Du kan sædvanligvis altid træffe et bestyrelsesmedlem
på vores klubaftener.
Bestyrelsens kontaktinformationer har du herunder.
Formand

Kjeld Willerslev
Tel. 2640 2630

Kasserer

Erik Lund-Thomsen Poul Seiler
Tel. 2063 0173
Tel. 2095 7571

Nick Lundahl
Tel. 6017 7376

Herunder har du bestyrelsens mailadresser.
Kjeld: kwiller@webcontact.dk
Erik: lundthomsen@live.dk
Poul: poul.s@hotmail.com
Nick: famlundahl@webspeed.dk
Suppleant til bestyrelsen er Bruno Hansen
Revisorer er Helge Apollo Jönsson og Ole Pedersen
Næste klubblad udkommer i marts måned 2019 og sidste frist for
rettidig indlevering af indlæg til bladet er medio februar.
Bladet udkommer i månederne marts, juni, september og december.
Forsiden: Søren Mathiesen har nu altid været flink til at fange Put & Take
fisk. Her fremviser Søren med et elegant greb 1 og 2 kilos regnbueørreder
snuppet ved konkurrencen den 29. september i år.
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 2019.
Bestyrelsen indkalder hermed til ordinær generalforsamling 2019, som følger:
Dato mandag d. 25. februar 2019 kl. 19.00. - Spisning kl. 18.00.
Generalforsamlingen afholdes som sædvanlig i vores klublokaler, og bestyrelsen inviterer til spisning kl. 18.00 præcis, hvor der igen bydes på ganske velsmagende smørrebrød. Bemærk, at du skal tilmelde dig til spisningen.
Dagsorden:
Kassereren
1. Valg af dirigent.
har bestemt
2. Formandens beretning.
at menuen
3. Regnskab 2018.
står på sundt
smørrebrød.
4. Indkomne forslag.
5. Budget 2019.
6. Valg af formand.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
8. Valg af bestyrelsessuppleant.
9. Valg af revisor.
10. Valg af revisorsuppleant.
11. Præmieuddeling.
12. Eventuelt.

Husk at du skal have
betalt dit kontingent for
2019 for at kunne deltage i
generalforsamlingen og spisningen. Husk også at tilmelde dig til spisningen hos
Kjeld på mailadressen:
kwiller@webcontact.dk eller
på opslagstavlen i klubben.

Ad. 4. Eventuelt indkomne forslag. Bemærk
i teksten herunder seneste dato for indlevering af forslag.
Ad. 6. Kjeld Willerslev er på valg og modtager genvalg.
Ad. 7. Nick Lundahl og Poul Seiler er på valg. De modtager
begge genvalg.
Ad. 8. Bruno Hansen er på valg og modtager genvalg.
Ad. 9. Ole Pedersen er på valg og modtager genvalg.
Ad. 10. Mogens Johansen er på valg og modtager genvalg.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden
i hænde senest mandag d. 11. februar 2019.
Regnskab for 2018, budget for 2019 og eventuelt indkomne forslag udsendes
pr. mail lige efter d. 11. februar 2019 til foreningens mailgruppe, men kan,
ifald du fremsætter ønske om det til formanden, desuden fremsendes pr.
post. Samme dokumenter foreligger også på generalforsamlingen.
Forslag kan sendes til mailadressen: kwiller@webcontact.dk
Venlig hilsen
Bestyrelsen
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Formandens Hjørne
Orientering fra formanden.

I skrivende stund er vi slut i november, kulden er nu kommet til landet, og
noget af det umiddelbart ret bemærkelsesværdige der vil ske i det kommende år er, at vi får et folketingsvalg.
Hvad lærte vi så af 2018, ja vi lærte at penge kan få folk til at gøre sære
ting. Man kan vel med lidt positiv stemning kalde det for økonomiske uheld
med hvidvask af penge, svindel med udbytteskat og moms, snyd med foreningspuljer og overførsel af store offentlige midler til privatforbrug m.m.
Det virker som om moralen er på vej helt væk, og selvom det er ulovligt og
kriminelt, så gør man det alligevel, åbenbart blot fordi man kan.
Der er også knirk i ministerier med elendig forvaltning, og ser vi på noget så
væsentligt som den efterhånden berømte landbrugspakke tilbageholdt regeringen væsentlige oplysninger over for folketinget, idet man fjernede vigtige
passager i embedsmændenes advarsler om virkningen af landbrugsparken.
Det er selvfølgelig historie nu, men vores natur lider nu under virkningen af
øget forurening fra landbruget. Vores drikkevand har det rigtig skidt mange
steder, og man analyserer absolut ikke for alle de stoffer, der er i drikkevandet. Vi kender heller ikke virkningen af en del af stofferne i drikkevandet, og
bestemt heller ikke af virkningen af kombinationen af stofferne.
Vores vandmiljø og dyrelivet Ser vi på vores havområder, så er vi godt i gang med at skabe de samme problemer som i Norge omkring opdræt af laksefisk. De havbrug, vi har i dag, er
ikke under ordentlig kontrol mht. deres forurening, og der foregår voldsomme overskridelser af de godkendte mængder af udledninger. Man har også
planer om en markant udvidelse af antallet af havbrug i Kattegat, som kan få
ganske alvorlige konsekvenser for havmiljøet.
Det er jo også aldeles tåbeligt at bruge havet som en
helt åben kloak for vældige
mængder af antibiotika og
kemikalier, der sammen
med både fiskefækalier og
foderrester ryger direkte
ud i vandmiljøet. Dertil
står vi med risikoen for et
for vildfiskene ødelæggende havluseproblem, som
det vi kender fra Norge.
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Vores havområder er pressede og helt klart følsomme. Vi har set det i årevis
med iltsvind om sommeren.
Vi så det også her i første
del af november måned,
hvor kystvandet fra det
Sydfynske Øhav og op lang
den Østjyske kyst op til
Aarhus Bugt pludselig blev
farvet helt grønt.
Det så ud som grøn sodavand, og det viste sig, at der var tale om en furealge,
som siges at være ufarlig eller rettere tilsyneladende ufarlig.
Hvorfor der pludselig opstår en sådan hændelse ligger i svaret på, hvordan
man undgår den. Det gør man nemlig ved at reducere på udledningen af
kvælstof og fosfor. Omfanget af algeopblomstringen afhænger af, hvor meget
der i en periode bliver udledt fra landbrug m.m., men det afhænger også af,
hvad der i forvejen ligger på havbunden fra tidligere udledninger.
Det grønne vand er dog ikke den eneste effekt. På et tidspunkt dør algerne,
og de synker ned på bunden, hvor de i deres forrådnelsesproces bruger alt
ilten, og vi får iltsvind. Det rammer både fisk og byttedyr. Vi er altså ikke
gode ved vores havområder.
Øresund bliver beskyttet område om nogle få år Absolut på positiv siden er det dog, at sandsugning i Øresund stoppes. Det
sker på den måde, at der fra nytår ikke længere gives nye tilladelser til sandsugning. De eksisterende tilladelser vil dog først løbe ud om et par år, så indvindingen vil fortsætte noget tid endnu. Når stoppet er helt gennemført er
det dermed helt slut med sandsugning på strækningen fra Øresundsbroen og
op til Gilleleje. Desværre fik vi ikke Køge Bugt med i løsningen.
Stoppet for sandsugningen vil
give meget bedre forhold for
dyrelivet, og da det starter med
bunddyrene, så vil det følge hele
vejen op gennem fødekæden.
Miljøministeriet har ligeledes
bekræftet, at det nordlige Øresund vil blive udpeget som beskyttet havområde under EU's
havstrategidirektiv.
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Eva Kjer Hansen er tilbage med Lystfiskerturisme I 2016 måtte Eva Kjer Hansen jo forlade posten som miljø- og fødevareminister efter, at regeringens støtteparti de Konservative havde mistet tilliden
til hende i forbindelse udarbejdelsen af den nye landbrugspakke. Eva Kjer
Hansen måtte vige pladsen til fordel for Esben Lunde Larsen.
Nu er Eva Kjer Hansen tilbage som minister for fiskeri, ligestilling og nordisk
samarbejde. Det var i øvrigt hende som opfandt udtrykket ”De forhadte
Vandløb” om vores gyde– og opvækstvandløb, som landbruget gerne vil af
med rigtig mange steder, jo flere steder jo bedre.
Nu er fruen tilbage hos os, og
torsdag d. 26. oktober kunne
hun præsentere en sprit ny
lystfiskerstrategi ved et arrangement i Assens.
Det er en strategi, som skal
fremme interessen for lystfiskeri og med markant vægt på
lystfiskerturisme.
”Strategi for Lystfiskeri” hedder det nye projekt, som er
efterfølgeren til den tidligere
”Rapport fra Task Force om
Lystfiskerturisme.
Der følger en pose penge med, i alt kun 32 millioner kroner, som kort fortalt
allerede er øremærkede til følgende:
Der er afsat 22 millioner kroner til et såkaldt Kyst- og Lystfiskercenter, en
bygning, som skal ligge på Fyn i Assens Kommune. Det nye center skal beskæftige sig med lystfiskerturisme, dels i lokalområdet dels i resten af landet. Altså udvikling af lystfiskerturisme.
Yderligere er der afsat 6 millioner kroner til udvikling af en digital platform
for lystfiskeri i Danmark. Det vil sige en hjemmeside, som skal fungere som
en fælles indgang til lystfiskeri, uanset fiskerens niveau og nationalitet.
Så er der afsat 1 million kroner til udvikling af lystfiskerstrategien, som skal
styrke turisterhvervets markedsføring af danske lystfiskerdestinationer.
Videre er der afsat 2 mio. kr. til en 3-årig markedsføringsplan der skal synliggøre vores bedste fiskeområder for målgrupperne. Planen skal også rettes
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mod udlandet, herunder mod det store potentiale hos bl.a. tyske lystfiskere.
VisitDenmark vurderer, at 3,5 million tyskere ofte eller meget ofte har dyrket lystfiskeri på deres ferier i hjemlandet eller i udlandet.
Til slut er der tilfaldet 1 million kroner til at støtte ”Det Frivillige Arbejde”,
det vil sige det arbejde, der udføres af dem, der arbejder med vandløbene,
udsætter fisk, uddanner lystfiskere, skaffer flere medlemmer til foreningerne og guider turister osv. osv. 1 million er ikke meget, og det er nu nok ikke
ligefrem grus og sten eller fisk, at de penge skal bruges til.
Det er tydeligt, at hele planen handler om turisme og med meget fokus på
især det store tyske marked.
Turisthjemmesiden kan i øvrigt sagtens blive en meget alvorlig konkurrent til
Sportsfiskerforbundets nye Fiskekort.dk
Jeg har endnu til gode at høre nogen give udtryk for, at vi har fået en god
pris for at ”sælge” vores fiskeri til turisme. Faktisk er dem, der har været
med til at ”sælge” idéen om en betydelig lystfiskerturisme selv meget skuffede. En øget turisme skaffer øget pres på vores fiskepladser og ikke mindst
på vores fisk. Øgede investeringer i naturudvikling, vandløbspleje og fiskepleje er der ikke kommet noget af. Det er da et sørgeligt resultat for dem,
der knokler med frivilligt arbejde, men jeg er nu ikke spor overrasket.
Esben Lunde Larsen, som jo i hans ministertid var en del af processen omkring lystfisketurisme udtalte i marts 2017: ”Vi ser frem til at sætte os til
bordet med de passionerede fiskere og andre interessenter og diskutere,
hvordan vi kan spinde guld på blandt andet de sølvfarvede fisk”. Så han lovede os jo heller ikke noget!
På billedet herunder står der på tavlen bag Esben Lunde Larsen skrevet:
”Lystfiskeri, hvad er guldet, og ligger der mere”.
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De to tryksager vist på forrige
side har jeg lagt ind på vores
hjemmeside nederst på forsiden, så kan du læse om turistprojektet, og i begge tryksager kan du på side 18, se
hvilke personer fra lystfiskerside, der har medvirket til
”salget”. Flere af dem har
bekymrende nok selv økonomiske interesser i at skabe
netop lystfiskerturisme!

Jeg vil lige pointere, at der jo ikke er noget galt med det, at der kommer
lystfiskerturister, vi er jo faktisk selv lystfiskerturister, når vi drager lidt væk
fra vores lokale område.
Det der kan bekymre mig meget er, at turisme med ukritisk fokus på omfanget, let overstiger det grundlag man har, naturen og fiskebestandene. Stiger
antallet af lystfiskere betydeligt, så presser det naturen, og det presser priserne på fiskevandet i vejret, og her begår man samme klodsede fejl som
med Fishing Zealand, man starter med at øge antallet af turister, uden at
man først forstærker grundlaget, naturen og fiskebestandene.
Med flere kunder om samme vare, så stiger priserne på varen. Se blot hvordan det er gået andre steder i verden, hvor priserne flere steder er endt i
Mercedes-niveau, som bestemt ikke er attraktivt for de lokale lystfiskere.
Glenn underholder i januar Vores medlem Glenn Theiltoft har sagt ja til at give os en underholdende
aften, hvor emnet hedder: ”Mit liv i vand”, og hvor Glenn vil vise film og
flere af hans ”skøre idéer”, som faktisk fungerer super godt.
Det sker mandag d. 21. januar 2019 med start kl. 19.00.
Bestyrelsen er i gang med at se på vores aktivitetsmuligheder i 2019. Har du
selv nogle gode idéer dertil, så kontakt os med dem.
Nu kommer den snart, siges der Bekendtgørelsen om fredningsbælter ved en del af Sjællands vandløb har
været under revision i snart et par år. Med skiftende ministre er den lovede
høring udskudt flere gange, men nu menes den at komme i 1. kvartal i 2019.
Høringen vil formentlig også komme til at indeholde reviderede regler i form
af begrænsninger på bl.a. vores havørredfiskeri på Sjælland, så det bliver
spændende at se indholdet, når den dukker op.
Husk at vi holder juleferie Vi afholder vores juleafslutning mandag d. 17. december, hvor vi inviterer
på Gløgg & Æbleskiver, og hvor vi så kan ønske hinanden en glædelig jul og
et godt nytår. Husk at du er velkommen til at medbringe din ægtefælle, din
kæreste, samlever, eller hvad du nu kalder en sådan dig tæt knyttet person.
Efter juleafslutningen holder vi lukket i klublokalerne frem til mandag
d. 7. januar, hvor vi går i gang med et helt ubrugt fiskeår 2019.
På vegne bestyrelsen - Glædelig jul og godt nytår til alle.
Venlig hilsen Kjeld - Vi ses i Bjørnen
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Kontingentbetaling for 2019!

Igen to måder at betale dit kontingent på.
Vi nærmer os årsskiftet, og så er det jo igen tid til kontingentindbetaling.
Vi gennemførte det på en ny måde ved seneste kontingentindbetaling, og
det gik faktisk rigtig fint. Vi har jo droppet vores tidligere giroindbetalingskort. Det eneste, du behøver at gøre nu, er, at du tager Bjørnens Sportsfiskerforening med i samlingen af kreditorer, når du en dag i januar 2019
alligevel sidder ved din computer og ved en overførsel via netbank gør kreditorerne glade.
Altså, vi beder dig betale dit årskontingent via en bankoverførsel til vores
konto i Danske Bank: Reg.nr. 1551 konto nr. 10683971, og vi beder dig om
at gøre det senest fredag den 1. februar 2019.
Skulle du ikke have mulighed for at betale via netbank, så får du her en
anden mulighed. Kom en tur i klubben en mandag eller torsdag aften og
betal kontant til kasserer eller formand, som så vil forsyne dig med en passende kvittering. Også her er sidste frist fredag den 1. februar 2019.
Dit medlemskort til Danmarks Sportsfiskerforbund, som i øvrigt også viser,
at du er medlem af Bjørnens Sportsfiskerforening, er klar på forbundets
hjemmeside den 1. marts 2019. Modtager du ikke medlemskortet umiddelbart efter den 1. marts, så kontakter du blot Bjørnens kasserer, som så vil
sørge for, at du får det.
Kontingentsatserne som er uændrede er:
Senior: kr. 600,- Junior: kr. 300,- Ungdom: kr. 465,- Familie: kr. 900,-.

Til Bjørnens konto i Danske Bank - Reg.nr. 1551 konto nr. 10683971
Sammen med klubbladet får du et separat ”Betalingsbrev” med oplysningerne fra siden her om kontingentbetalingen.

Hentes på www.sportsfiskeren.dk
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Ud at kaste med den dyre tørresnor.
Man bliver aldrig færdig med at lære fluekast.

Søndag d. 2. september havde vi lånt en fodboldbane af Albertslund Kommune til øvelser med fluekast. Vejret var perfekt med dejligt solskin, det var
ganske varmt og vindstille, så bedre kunne det næsten ikke være, hvis målet
var helt perfekte kast.
Denne gang deltog 7 mand, Erik, John R., Jan H., Lasse, Kjeld, Preben og
desuden Prebens gæst Alex, som gerne ville have sine kasteevner pudset af.
Kastetræning bliver
bedst, når man har
en dygtig instruktør,
til at vise, hvad man
skal holde styr på og
desuden kontrollere
den enkeltes formåen med grejet.

Vi havde formået Lars Broberg til at bruge nogle
timer med os. Lars er certificeret kasteinstruktør
igennem Fly Fishers International og dertil også
bestyrelsesmedlem og kasteinstruktør i Copenhagen Fly Casting Club (CFCC) samt instruktør i DSF.
Lars beskrev og viste en række elementer i fluekastet, nemlig kastevinkel,
vandring, acceleration, lige linje og timing. Vi øvede det, men det er meget
at holde styr på, og det kræver masser af træning, hvis man skal være super
god. Man kan dog sagtens fiske og fange fisk, inden man måske når op på det
niveau. Preben herunder demonstrerer ganske mange meter line i luften.
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Op til Alaska - Alaska - Alaska

Han har gjort det mange gange. Det er ren Alaskafeber.
Vores medlem Rasmus må bestemt være ramt af Alaskafeber, for han
er draget til dette fiskemekka mange gange. I år fulgte formanden
med på SMS og MMS langt ud i vildmarken.
Mandag 6. august 11:11 Hej Rasmus, Jeg håber da,
at du kan lave et par klubrekorder i Alaska og med
billeder. Hvor længe skal
du være der??
Mandag 6. august 11:16 Hej Kjeld - Jeg skal være
der i 6 uger, skal nok huske
at sende nogle billeder.
Onsdag d. 29. august 23:23 - Hej Kjeld - Her en lille rapport
fra Alaska. Er lige kommet ind efter 17 dage i vildmarken,
rigtigt godt fiskeri. Masser af laks og dårligt vejr. Her en
sølvlaks på 5 kilo. Billedet af bjørnen er taget på en afsats,
hvor bjørnen vel er kun 10 meter fra mig.

Torsdag d. 30. august 09:55 - fra Kjeld
10 meter. Det er da lovlig tæt efter min smag. Troede først, at den
var taget med teleobjektiv. Måske kan den lide din duft. PAS NU PÅ!
13

Vi springer en række SMS og MMS’er over og frem til Rasmus hjemkomst, hvor Rasmus fortalte videre om Alaska: ”Jeg har nu besøgt
Alaska ca. 20 gange. Det er da vildt. Denne gang startede jeg på
turen d. 8. august og sluttede d. 25. september.
Jeg har fundet mit sted i det sydvestlige Alaska, og det er helt
ude i vildmarken, hvor nærmeste nabo hedder bjørn eller bjørne.
Det er helt derude, hvor det kræver både landflyver og vandflyver
at komme frem, derude hvor både National Geographic og Discovery Channel optager nogle af deres bedste vildmarksprogrammer.
Det kræver et par dages rejse at komme herud, og jeg bor i telt.
Bjørnene kommer ofte tæt på, næsten for tæt, så en god effektiv
”Bjørne-Spray” er en god investering”.

”Det er her, jeg fisker i floder og sidestrømme efter laks, regnbueørred, stalling, fjeldørrederne Artic char, Dolly Varden, samt Steelhead m.m. Fiskeriet er næsten kun fluefiskeri, både vådflue og
tørflue. Fiskeriet er eminent, hvor et stryg på 3-4 kilometer kan
rumme måske 500 laks eller flere. Så en dagsfangst på 30-40 sølvlaks er helt mulig og med rigtig mange med en snitvægt på omkring
3-5 kilo. Jeg beholder dog kun 3 stk. Resten genudsættes. Denne
gang var jeg 17 dage i træk ude i vildmarken, og det er en kæmpe
oplevelse, hvor man for alvor er et med og alene i naturen”.
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”Det er naturligvis hårdt fiskeri for grejet. Udløb på 60-70 meter
med hvinende bremser er standard, og derfor skal der både renses
og skiftes bremseskiver på fluehjulene. Så man skal være godt forberedt på grejvedligeholdelse derude”.

Rasmus, ”Jeg må lige til slut høre dig, hvad koster sådan en tur ude i
vildmarken for rejsen og med vandflyver osv. osv. alt inklusive”.
Rasmus svar: ”Fiskeriet koster kun 145 US Dollar for et årskort, det
er cirka 1.000 kroner, men den samlede pris for sådan en tur løber
op i noget i retning af 25.000 kroner. Det er nu det hele værd, og
jeg skal bestemt tilbage til Alaska også næste år og næste år… det
er bare så vildt og anderledes”. Det kan vist kun være helt rigtigt!
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¤ Ture til bl.a. Kyst, Sø og Å i 1. halvår 2019 ¤

Startsted og de endelige starttidspunkter Turene starter sædvanligvis på parkeringspladsen foran Roskilde Kro,
men check altid startsted og de endelige starttidspunkter på opslagene i
klublokalerne og på Turplanen på hjemmesiden, eller spørg turlederen.
Præmiefotografering Turlederen har bl.a. opgaven med at fotografere på turen, men du må
også meget gerne selv skaffe nogle billeder på turene. Aflever i klubben.
Grillmenu på turene Vi kan altid aftale, om der skal grilles på en tur, og hvem der står for det.
¤ Turlederne fremgår af turopslagene og hjemmesiden ¤
Lørdag d. 19. januar - Kysttur efter havørred - Starttid cirka kl. 08.00.
Årets første klubtur på kysten, altså sæsonstart på det horisontale fiskeri.
Det er ikke utænkeligt, at det kan være en kende køligt. Vi starter med morgenmad i klubben, og desuden tager vi en herlig grillmenu med ud til vandet.
Søndag d. 27. januar - Kysttur efter havørred - Starttid cirka kl. 13.00.
Så prøver vi kysten igen. Det er en kold tid, men selv havørred har brug for
føde for at kunne overleve, så de er til at fange. Kom med derud på kysten.
Lørdag d. 2. februar - Kysttur efter havørred - Starttid cirka kl. 12.00.
Vi fortsætter på kysten. Det handler om at klæde sig varmt på, for i februar
kan vi møde både sne og is. Det er dog stadigvæk muligt at fange havørred.
Lørdag d. 9. februar - Kysttur efter havørred - Starttid cirka kl. 13.00.
Igen på kysten, hvor vi nok skal lede efter steder, hvor der kommer lunt vand
ind udefra. Det kan f.eks. være strømrender, hvor havørrederne luner sig.
Lørdag d. 23. februar - Tryggevælde Å - Starttid cirka kl. 10.00.
Tryggen kalder, og det betyder, at vi skal fiske hos Køgefolkene. For at støtte
deres arbejde med vandløbs– og fiskepleje i Tryggen skal vi købe dagkort.
Hvis vejret er så koldt, at Tryggen er frosset, kan vi i stedet tage på kysten.
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Fredag d. 1. marts - Lagan - på årskort - Starttid tidlig morgen aftales.
Det er Lagan-præmie-dag, som kun er for dem med årskort. Bliver fiskeriet
derovre godt i år, kommer der sikkert flere ture efter de store fedtfinnefisk.
Søndag d. 3. marts - Kysttur efter havørred - Starttid cirka kl. 12.00.
Vi er tilbage på kysten, hvor vandet må være ganske køligt, så vi afprøver
steder, hvor fiskene har fundet lune områder, hvor de jager byttedyr.
Lørdag d. 23. marts - P&T-Konkurrencen Nr. I - Starttid cirka kl. 08.00.
Det er den første af vores to Put & Take konkurrenceture. Tur II er i efteråret. Vi skal naturligvis have grillen med, så vi kan spise lystfiskermad.
Lørdag d. 30. marts - Kysttur efter havørred - Starttid cirka kl. 12.00.
Afsted igen på kysten efter havørred. Temperaturen på kystvandet skal nu
gerne begynde at stige, så havørrederne bliver mere aktive og hugvillige.
Lørdag d. 6. april - Kysttur efter havørred - Starttid cirka kl. 09.00.
Så er vi inde i april, hvor vi oplever en rigtig spændende tid på kysten. Nu
stiger vandtemperaturerne, og havørrederne jager igennem med turbo på.
Lørdag d. 13. april - Kysttur efter havørred - Starttid cirka kl. 08.00.
Vi fortsætter på kysten, hvor havørrederne jagter flere forskellige byttedyr,
så en lang fræk børsteormsflue kan måske udløse det grove monsterhug.
Lørdag d. 4. maj - Kysttur efter havørred - Starttid cirka kl. 08.00.
Så er vi inde i maj måned, som er en rigtig god fiskemåned. Temperaturerne
stiger, naturen får fart på, og formentlig møder vi også de første hornfisk.
Lørdag d. 11. maj - Kysttur efter havørred - Starttid cirka kl. 08.00.
Havørrederne har nu temperaturer tæt på deres trivselsniveau, så der skal
gerne være gang i dem, så de kan fanges både spejlblanke og helst småfede.
Lørdag d. 25. maj - Hornfiskekonkurrencen - Starttid cirka kl. 07.00.
Så har vi den næste konkurrence, hvor det gælder den altid vildt fightende
hornfisk. Vi starter med morgenmad i klubben og får grillmenu ved vandet.
Lørdag 1. juni - Kysttur efter havørred - Starttid cirka kl. 08.00.
Vandtemperaturerne er nu kommet godt op af. Alligevel tager vi endnu en
dagtur efter havørred. Der kan sikkert også dukke nogle hornfisk frem.
Lørdag d. 22. juni - Kysttur efter havørred - Starttid cirka kl. 16.00.
Så er det tid til at prøve aften og måske nat derude. Nat på kysten kan være
en herlig oplevelse, så vi skal nok tage noget spisbart med derud.
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Se også kalenderen på : www.bjoernenfisker.dk
og husk så at tilmelding til havturene er bindende .
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Uge 11

Havtur med Skjold
Uge 12

P&T-konkurrence nr.1
Uge 13

Lørdag den 1, december 2018
Elida Rederiet fra Helsingør
Sejltid: 7-12
Pris: kr. 230,- excl. transport (Tilskud på kr. 50,- er fratrukket)
Antal pladser: 6
Nærmere om hvilken en af bådene vi skal ud med !
Torsdag den 27. december 2018
Skjold fra Helsingør
Sejltid: 7-12
Pris: Kr. 225,- excl. transport ( Tilskud på kr. 50,- er fratrukket)
Antal pladser: 6
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Lørdag den 12. januar 2019
Skjold fra Helsingør
Sejltid: 7-12
Pris kr. 275,00 excl. transport
Antal pladser: 6

Lørdag den 16. februar 2019
Skjold fra Helsingør
Sejltid: 7-12
Pris kr. 275,00 excl. transport
Antal pladser: 6

Lørdag den 16. marts 2019
Skjold fra Helsingør
Sejltid: 7-12
Pris kr. 275,00 excl. transport
Antal pladser: 6

Turleder er Bruno Hansen Tlf.: 29 84 93 07
mail: kirstenlykke@dukamail.dk

Vi fisker efter årstidens fisk, så medbring altid noget grej som gør det
muligt for dig at fiske optimalt . Altså både let og lidt tungere grej.
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WWW Skjold-Vedbaek.DK

Sejler det meste af året fra Vedbæk, men i månederne
Januar, februar og marts sejles der fra Helsingør .

Firmainformation:
Rederiet SKJOLD
Rungstedvej
Henrikshøj
8,73
2. B
dør1
2.
2960 Vedbæk
2950
Rungsted Kyst
CVRnr.:
CVR
nr.:37049522
37049522
TELEFON
TELEFON
3020 2019

Skipper Kim

3020 2019 mellem 8 og 21
INTERNET
INTERNET
Web:
Web: www.skjold-vedbaek.dk
www.skjold-vedbaek.dk

E-Mail:
E-Mail:skjold@skjold-vedbaek.dk
skjold@skjold-vedbaek.dk
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September 2018
John Rasmussen
Regnbue 3,400 kg.

Oktober 2018
Jan Hansen
Torsk 3,700 kg.

November 2018
Bruno Hansen
Brasen 2,200 Kg.
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Af: Erik Lund-Thomsen
I september måneds blad slutter artiklen om sommerfiskeriet med et fromt
ønske om at: ”Nu skal vi snart til at fange nogle fisk”. Det var et naturligt
ønske efter en meget varm og tør sommer, hvor fiskeriet ikke var særligt
godt for de fleste, og så en formodning om, at efteråret ville byde på temperaturer, og vejr i det hele taget, som var mere egnet til fiskeri, end det
sommeren havde budt på. Nu er det jo altid risikabelt, at komme med formodninger om hvordan vejret vil udvikle sig, - oftest tager man fejl, med
mindre man da har stået i lære hos Voldborg. Det er i hvert fald en kendsgerning, at i efterårets første to måneder har vi haft temperaturer, som
bedst kan beskrives som pæne sommertemperaturer, og først nu hvor der
kun er 14 dage tilbage af efteråret, er vi begyndt at få vejr, som ser ud
som efterårsvejret skal se ud.
Om det så resulterer i, at vi fanger flere fisk, ved vi først om 14 dage. Det
vi kan konstatere nu, er at fangsterne i de forløbne to en halv måned sagtens kunne have været bedre. I fangstjournalen har vi registreret 121 fisk,
og det ser jo i sig selv ganske godt ud, men når jeg så kan tilføje, at de 100
af disse fisk er sild, så bliver billedet jo lidt mere nuanceret.
Fotoet herunder er fra en efterårs(sommer)dag på Sundet den 6. oktober,
hvor de 100 sild blev fanget.
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Vi begynder efterårets ture den 8. september med en tur til Høve Strand,
hvor vi har gode erfaringer med havørredfiskeriet på denne årstid. Der er
nogen, der frygter denne plads, ikke fordi fiskeriet er vanskeligt, men fordi
der er en lang, lang, lang trappe fra stranden og op til parkeringspladsen,
en tur der kræver et par små hvilepauser undervejs.
Kan man imidlertid overvinde sin trappefrygt, så er der mulighed for at få
en fin fisk med sig hjem. Dog ikke i dag. Betingelserne var ellers i orden, vind på omkring 6 m/s fra en SV retning gav godt gang i vandet mens der
samtidig var læ på stranden. Vandtemperaturen var naturligvis høj, men
fisk var der, dog kun undermålere og en enkelt god mistet fisk, men nok til
at vi følte en vis optimisme med hensyn til resten af efterårets fisketure.

Næste tur var vores Put and Take konkurrence, og som det vil være bekendt, så har vi jo valgt, at gennemføre Put konkurrencen over to ture, en i
foråret og en i efteråret.
Forårets tur fandt sted den 26. maj i strålende sommervejr, men desværre
blev der ikke fanget nogen fisk, så nu den 29. september, hvor efterårs
turen skulle løbe af stablen, var konkurrencen stadig helt åben, og der var
stadig strålende sommervejr.
Put søen i Ørsted blev valgt som stedet, hvor efterårs konkurrencen skulle
finde sted. Den blev i øvrigt også valgt til forårs konkurrencen, hvor den jo
ikke gav nogen fisk.
Det er nu nok temmelig ligegyldigt, hvilken sø vi vælger, jeg tror ikke der
er den helt store forskel på dem. Det er nok mere fiskernes evner og erfaringer der afgør om og hvor mange fisk, der bliver fanget, og vi må jo nok
erkende, at de fleste af os kun har ringe erfaring udi put fiskeriet. Det forhindrer os naturligvis ikke i at prøve, og en gang imellem finder jo selv en
blind høne et guldkorn, og det sætter vi vores lid til hver gang.
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Kl. 08.00 mødtes vi på klubbens P-plads og i samlet flok kørte vi afsted
mod Ørsted Fisk & Golf, hvor vi dog kun skulle fiske. 3 kvarter senere var
alle 10 mand nået frem til søen, og efter endnu et kvarter havde alle fundet sig en plads, og kl. 09.00 lød startskuddet til 4 timers heftigt fiskeri.
Søen i Ørsted er altid godt
besøgt, især sådan en lørdag
morgen, som jo er det tidspunkt, hvor vi oftest kommer
til en put sø. Jeg har dog
aldrig oplevet, at søen føles
overfyldt, og det har altid
været muligt for os at finde
en god plads at fiske fra. Det
er dog ikke altid, at den bedste strategi er at forsøge at
vinde konkurrencen ved at
blive stående og fiske fra den
samme plads under hele konkurrencen.
Det viste sig senere, at dem, der fangede fisk også var dem, der havde
valgt en anden strategi, nemlig at fiske fra så mange pladser som muligt.
Der var vel gået et par timer af vores fisketid, da jeg spottede John og Søren, som kom slentrende langsomt langs søen. Det var tydeligt, at de begge havde fisk, og der er jo ingen grund til at løbe, når man har fisk, som de
medfiskere man passerer gerne skulle lægge mærke til
Johns fisk blev vejet til 3,4
kg og Sørens til 1 kg. John
fiskede med flue, og man må
sige, at i de sidste par år har
han været særdeles flittig
med fluegrejet, ikke kun i
put søer, men også på kysten, så det var ham vel
undt, at det nu lykkedes at
fluefange en stor ørred.
Sørens blev fanget på en lille
kobber Mepps, et uundværligt stykke endegrej for Søren. Kobber dimsen fangede i
øvrigt en 2 kilos regnbue en
halv times tid senere.
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Jeg kan ikke huske en put tur, hvor Søren har været med, og hvor han ikke
har fanget fisk på en lille kobber Mepps. Det er vel ikke så mærkeligt, at
Søren undrer sig over, at vi andre ikke snart finder ud af, at få nogle små
kobber Meppser i æsken.
Nå, men John blev jo ny Put Mester, en titel han kan pryde sig med i det
kommende år, og derefter må vi andre jo se om vi kan gøre ham rangen
stridig. I år fik vi da i det mindste lækre grill pølser ud af turen, og det var
da heller ikke så ringe. Vi skal lige have et par fotos mere af Mesteren og
Vicemesteren.

Den 6. oktober var vi en tur på Sundet. Selv om det jo var en efterårsdag,
så må den nok beskrives som en smuk sensommerdag med næsten ingen
vind og med en dejlig sommertemperatur. Måske netop derfor var der mange småbåde og turbåde på fiskepladsen sydøst for Hven.

En super dag på Sundet, hvor der blev fanget både torsk, sild og makrel, og
så kan man jo næsten ikke forlange mere af en tur på Sundet.
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10 torsk fik vi med os hjem plus et par
makrel og så ca. 100 store fede sild.
En uges tid senere er vi på kysten ved
Korshage. I min kalender har jeg noteret: Svag vind fra SØ, temperatur ca. 18
grader, mest sol, fladt vand, klart vand.
Det er jo noget der næsten ligner en
sommerdag.
Jeg gik ud mod det sorte sommerhus, og
på vestsiden af det første rev før huset
begyndte jeg fiskeriet. Der var hug i første kast, men den var ikke stor, og den
slog sig løs.
Nu var jeg optimistisk. Nyt kast og nyt hug. Den kom med ind, og det viste
sig at være en lille sej på ikke over 20 cm.
Og så gik det slav i slav, der var hug i næsten hvert kast, og det var kun
småsej. Efter en halv times tid havde jeg fået nok, og gik over på østsiden
af revet, og her var der ikke antydning af sej, eller af andre arter.
Jeg vadede langsomt østpå, og kom op i nærheden af Jan, som stod og
piskede vandet til skum med fluekæppen. Han havde ikke mærket fisk, så
jeg ville gå videre og var lige begyndt at løfte bombardaflåddet op af vandet da hugget faldt. Det var med det samme klart, at det ikke var en sej
på 20 cm, men derimod en havørred. Det kan være nervepirrende at få
hug på så kort line, men den var kroget særdeles godt, så den kom på
land. 42 cm og i begyndende elskovsdragt. Det var dejligt.

Den 20. oktober. Endnu en kysttur. Denne gang Sandskredet i Kongsøre. I
min kalender står der: Superflot efterårsvejr med mest sol, frisk vind fra V
og NV, temperatur ca. 15 grader. Ikke megen bevægelse i vandet.
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Bruno mistede en havørred ellers en 0-tur. Så kort kan en tur beskrives,
men man kan jo også fylde et par fotos på, det gør vel beskrivelsen lidt
mere interessant, så her kommer der et par stykker fra Sandskredet.

Vi er nået frem til den 27. oktober, og vi skal på Sundet med Skjold. Jeg
glæder mig til turen. Min beholdning af fisk i fryseren er lav, så jeg har
behov for at få fyldt op med sild og gerne et par torsk også.
Kl. 07.00 stævner Skjold ud fra Vedbæk havn med kurs mod det sydøstlige
hjørne af Hven. Ca. en times sejlads og vi er fremme. Vejret er acceptabelt, men der er lidt efterår i luften. Første træk giver ingen fisk, så John
sejler længere nordpå, og så tager vinden pludselig til. I løbet af meget
kort tid har vi næsten kuling, og der er hvide skumtoppe på bølgerne. Både
regn og skumsprøjt gør, at de fleste søger i læ, og dem der ikke gør det
bliver våde.
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Det var herefter ikke muligt at fiske blot nogenlunde effektivt. Skjold drev
så hurtigt for vinden, at selv det tunge vintergrej ikke var nok. Selv havde
jeg kun 350 grams pirke, som det tungeste, med, men det rakte slet ikke.
Det var sådan set også lige meget, for når John havde fisk på loddet og
stoppede, så kunne vi slet ikke ramme dem. Og så er det faktisk ikke helt
rigtigt. Ejner fangede nemlig 2 små sild, ca. 10 cm, og en ”fremmed” fangede også 2 små sild, samme størrelse. Og det var så det. Skjolds eftermiddagstur blev aflyst.
Næste tur er den 4. november og går til Ishøj Havn. Der var inviteret til
både morgenmad og grill frokost i Ishøj foreningens klubhus. Der var også
inviteret fisk, men de havde tilsyneladende meldt afbud. Der var hverken
fisk i Karret, i 7-meter hullet eller andre af favoritpladserne. Det lykkedes
dog Bruno at fange en brasen på 2,2 kg. Den blev genudsat, og svømmer
formentlig stadig rundt i havnen, og spekulerer på, hvad det lige var der
skete der. Vi prøver jo nok Ishøj Havn igen til næste år.
En uge efter skulle vi på
kysten, og det var årets sidste kysttur i klub regi. Der
var inviteret til morgenmad
i klubben kl. 06.00. Turlederen sporede dog en vis
utilfredshed med dette tidspunkt, og for at undgå et
åbent mytteri blev tidspunktet ændret til kl. 07.00
og så var alle glade igen.
Det var turen, hvor den løbende kystkonkurrence skulle afgøres, og alle deltagerne havde faktisk en ret god
mulighed for at blive vinder.
Før dagens konkurrence var stillingen den, at Jan førte med 9,40 point, så
fulgte turlederen med 8,65 point og derefter Ole W. med 6,00 point. Dernæst fulgte Børge, Bruno, Mogens og John hver med 2,40 point. Et par gode fladfisk ville altså kunne vende op og ned på hele resultatet, men først
skulle vi lige finde et sted at fiske, og det var slet ikke så nemt.
Først kørte vi til Vellerup Nord, men der var vinden helt forkert, og fiskeri
var kun med meget besvær muligt. Videre til Vellerup Sommerby ved den
store P-plads. Her var betingelserne lidt bedre, men dog ikke så gode, at vi
ville blive der. Så kørte vi over til Orø færgen, men området derovre kendte vi ikke så godt, så nej, og så videre til Kyndby Nord, og der blev vi så.
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Vinden artede sig nogenlunde, den var frisk fra Ø og NØ, og det var da i
orden. Pladsen kender vi jo udmærket, den kaster af og til en havørred af
sig. Og fisk var der da også derude. Både Jan, Mogens, Bruno og Ole W havde fisk på, men fik dem ikke op. John og jeg mærkede ikke noget. Efter en
tre timers fiskeri var det frokosttid. Turlederen fremtryllede de lækreste
pølser fra grillen med alt tænkeligt tilbehør, og så bliver det altså ikke meget bedre.
Yderligere et par timers fiskeri, og så blev konkurrencen fløjtet af, og da
der ikke kom nogen fisk til indvejning, blev resultatet det samme som det
var om morgenen, da vi begyndte fiskeriet. Altså vinder af kystkonkurrencen 2018 blev Jan Hansen med 9,4 point. På fotoet herunder modtager han
sin fortjente præmie, et gavekort på kr. 200, som kan indløses hos Hvidovre
Sport. Hvis han vil, må Jan også gerne kalde sig Kystmester.
Vores kystture har i år været
præget af mangel på havørreder. Kun på Langelandsturen
lykkedes det os at fange havørred, og her fangede Jan den
største, som var på 1,4 kg, og
den var stærkt medvirkende
til, at han vandt årskonkurrencen.
Alt i alt har vi kun fanget 19 havørreder i år, og heraf var de 13 altså fanget
på private ture. Det bør vi kunne gøre bedre, og målet for 2019 er herefter
fastsat til ”mindst 20”.
Så mangler jeg kun at nævne et par efterårs fisk fra udlandet. I september
var Rasmus på sin årlige tur til Alaska, og fra den tur har han registreret en
sølvlaks på 5 kg samt en fjeldørred på 1,5 kg. Dem kan du se herunder.
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DU ER NU NUMMER 1 I KØEN
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Det er ikke fordi Bruno og Lasse har tabt noget på gulvet, at de ligger
der. Forklaringen er, at de er flittige. De er i gang med forarbejdet,
inden gulvet skal spartles. Et hold bestående af Erik, Jan, Bruno og
Lasse har totalrenoveret et kælderrum K20 på kroen. Rummet skal
være et køkkenservicefjernlager eller på dansk et køkkendepotrum.

