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, og
vi er desuden medlem af Vestegnens Sportsfisker Sammenslutning, hvilket
giver os fiskeret i de to lokale søer Tueholm Sø og Vallensbæk Sø.
Du kan læse mere om Bjørnen 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, og du er meget velkommen til at besøge os, så
du kan få et indtryk af vores hyggelige klubliv.
Kontingentsatser årligt 2018
Seniorer
kr. 600
Ungdom
kr. 465
Juniorer
kr. 300
Familier
kr. 900
Det er inkl. medlemskab i DSF.

Foreningens åbningstider og adresse
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 vores generalforsamling i februar 2016.
Du kan sædvanligvis altid træffe et bestyrelsesmedlem
på vores klubaftener.
Formand

Kasserer Erik

Kjeld Willerslev Lund-Thomsen
Tel. 2640 2630 Tel. 2063 0173

Hans Nielsen
Tel. 4024 8401
Kjeld:
Erik:
Hans:
Henrik:
Nick:
Poul:
John:

John Rasmussen
Poul Seiler
Tel. 2095 7571 Tel. 4082 3081

Henrik Torp
Tel. 2261 5410

Nick Lundahl
Tel. 6017 7376

kwiller@webcontact.dk
lundthomsen@live.dk
hn@adr.dk
ht@enitek.dk
famlundahl@webspeed.dk
poul.s@hotmail.com
ibrasm01@gmail.com

Herover har du bestyrelsens mailadresser.

Suppleant til bestyrelsen er Bruno Hansen
Revisorer Henrik Møller og Helge Apollo Jönsson
Revisorsuppleant Ole Pedersen
Næste klubblad udkommer i marts måned 2018 og sidste frist for
rettidig indlevering af indlæg til bladet er mandag den 19. februar 2018.
Forsiden: Mogens har det med at prøve historie af, og det måtte
Mogens så gøre på Tranumturen ved Hanklit på Mors med en slags
moderne udgave af Michael Anchers maleri ”Vil han klare pynten?”
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 ¤
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Ordinær generalforsamling 2018.
Bestyrelsen indkalder hermed til ordinær generalforsamling 2018, som følger:
Dato: Mandag d. 26. februar 2018 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 dejligt
smørrebrød. Bemærk, at du skal tilmelde dig til spisningen.
Vi spiser som
Dagsorden:
igen foreslået
1. Valg af dirigent.
af vores rare
2. Formandens beretning.
kasserer. Det
3. Regnskab 2017.
er nu vedtaget.
4. Indkomne forslag.
5. Budget 2018.
6. Valg af kasserer.
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
2018 for at kunne deltage i
generalforsamlingen og spisningen. Husk også at tilmelde dig til spisningen hos Erik
på mailadressen:
lundthomsen@live.dk eller
på opslagstavlen i klubben.

Ad. 4. Eventuelt indkomne forslag.
Ad. 6. Erik Lund-Thomsen er på valg og modtager genvalg.
Ad. 7. Hans Nielsen, Henrik Torp og John Rasmussen modtager ikke genvalg.
Ad. 8. Bruno Hansen er på valg og modtager genvalg.
Ad. 9. Helge Apollo Jönsson er på valg og modtager genvalg.
Ad. 10. Ole Pedersen er på valg og modtager genvalg.
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden
i hænde senest mandag d. 12. februar 2018.
Regnskab for 2017, budget for 2018 og eventuelt indkomne forslag udsendes
pr. mail lige efter d. 12. februar til foreningens mailgruppe, men kan, ifald
du fremsætter ønske om det til formanden, fremsendes pr. post, og foreligger desuden på dagen.
Interesserede, som har lyst til at stille op som bestyrelsesmedlem, er meget
velkommen. Uden nyvalgte er vi på fire medlemmer i bestyrelsen, hvilket
godt kan fungere fint.
Forslag kan sendes til mailadressen: kwiller@webcontact.dk
Venlig hilsen - Bestyrelsen
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Formandens Hjørne
Orientering fra formanden.

Så mangler vi blot at slutte december måned, så kan vi kaste os ud i et helt
nyt ubrugt fiskeår. Vi skal selvfølgelig først lige runde nytårsdagene, som vi
gerne skal komme pænt igennem.
I anden halvdel af denne udgave af klubbladet giver Erik en udførlig beretning om turen til Brovst, som nu har fået navneforandring til Tranumturen.
Gennemgangen af Fiskeåret 2017 kommer i marts udgaven.
Klubaften aktiviteter Vi er kommet ganske pænt i gang med de aktiviteter, som vi annoncerede i
september klubbladet. Vi har således været på et aftenbesøg hos Jan & Bo
Lystfiskershop i Roskilde d. 11. september, det kan du læse om inde i bladet, og Brunos knivhold er i fuld gang med deres knivfremstilling, som de
fortsætter med, som vist i efterfølgende skema. Erik har instrueret en flok
lærevillige medlemmer i, hvordan man laver løkker på flueliner, og her i
skrivende stund har vi på mandag instruktion i, hvordan man laver ReleaseTakler. Det har Torben Christensen arrangeret, og hvor Thomas Caspersen,
som er nyt medlem hos os, står for instruktionen. Vores Julefrokost lørdag d.
9. december har vi sikkert afviklet, når du læser dette blad.
I skemaet øverst på næste side kan du se de næste aktiviteter, hvor vi har
sat datoer på. Vi vil efterhånden, når vi har flere informationer om de enkelte aktiviteter, helt som vi plejer, informere om dem i klublokalerne, ligesom
der vil komme informationer lagt ud på hjemmesiden, på vores Facebookside
og sendt ud på mails.
Fra Eriks løkkeaften:
Det er noget af en gang
småpilleri at lave løkker
på flueliner.
Men da Erik er ret flink til
både at lave løkker og til
at undervise i kunsten, så
lykkedes det faktisk for
alle mand at få lavet deres egne fine løkker.
På billedet følger Torben
spændt med i Eriks demo.
Indsat en færdig løkke.
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Fastlagte aktiviteter

Tidspunkt og mere information

Juleafslutningen 2017
Tovholder Bestyrelsen.

Mandag d. 18. december fra kl. 19.00.
Juleafslutningen med gratis Gløgg og Æbleskiver.
Husk at du er velkommen til at medbringe hustru,
kæreste eller anden tilsvarende tæt tilknyttet person.
Mandag d. 15. januar kl. 19.00.
Holdet, der dyrker knivfremstilling, er allerede i gang,
og Bruno fortsætter med holdet denne aften.
Mandag d. 29. januar fra kl. 19.00.
Der kommer opslag om kursets indhold i klubben, på
hjemmesiden m.m.
Mandag d. 26. februar kl. 19.00 Generalforsamling.
Spisning fra kl. 18.00. Læs Indkaldelsen her i bladet.
Mandag d. 12. marts fra kl. 19.00.
Info om flueliner, om forfang, og hvordan vi bedst
håndterer opsætningen. Vi finder en ekstern instruktør, der kan berige os med idéer.

Knivholdet med Bruno Hansen
som tovholder.
Fluebindingsteknik.
Tovholder Erik Lund-Thomsen.
Ordinær Generalforsamling.
Flueliner og forfang.
Tovholder Kjeld Willerslev.

Fra vores tidligere emneliste har vi nu følgende aktiviteter, som vi arbejder
videre på. Så snart vi har noget nyt at fortælle om disse emner kommer der
oplag herom de sædvanlige steder.
 Fluekastekursus. Ekstern instruktør. Først i foråret 2018.
 Film og ”Skøre ideer” med Glenn. Måske i år, ellers i 2018.
 Eventuelt besøg af en grejpusher hos os. Engang i 2018.
 Info om Trollingfiskeri. I 2018.
Har du nogle forslag til andre aktiviteter, så giv venligst besked herom til
bestyrelsen, så vi kan få mere at arbejde og byde ind med.
Vi tog også en Grøn Dag på Roskilde Kro Som skrevet i september klubbladet trængte vores grønne område omkring
Roskilde Kro til en alvorlig overhaling. Den nåede vi faktisk søndag d. 1.
oktober. Her ses John og Mogens i aktion, men de var så heldigvis ikke
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de eneste, idet der var nogle flere medlemmer fra Bjørnen og så selvfølgelig
også fra husets øvrige foreninger. Dagen sluttede med sandwich og drikkevarer serveret i spejderhytten i det grønne efter ca. 3 timers solid indsats.
I 2018 flytter vi forskønnelsen af det grønne område tilbage til 1. halvår,
idet vi holder Grøn Dag søndag d. 27. maj. Sæt bare kryds i kalenderen nu.
Sportsfiskerforbundet Forbundet udgiver jo en halvårsmeddelelse, men på grund af store investeringer i ny hjemmeside og nyt medlemssystem er det svært at sige noget
endeligt om resultatet på bundlinjen, idet disse udgifter belaster 2. halvår.
Den nye hjemmeside er nu sat i gang og tilsvarende det nye medlemssystem.
Du finder begge dele via uændret hjemmesidenavn www.sportsfiskeren.dk Log-ind boksen er placeret næsten øverst til højre.
Forbundets medlemstal er jo desværre faldet alvorligt i en årrække, og ser
du på skemaet i bunden af denne side, så skyldes tilbagegangen mellem 2016
og 2017 primært, at hele 5 sjællandske foreninger forlod forbundet med udgangen af 2016. Resten skyldes stort set ændringer i kontingentgrupperne.
Man kan dog undre sig over, at der har været en mindre tilbagegang i gruppen ”Direkte medlemmer”, som ellers blev belønnet med en kontingentnedsættelse fra kr. 570 i 2016 til kr. 450 i 2017. Man kunne i stedet have håbet
på en stigning i medlemstallet i den gruppe. Den kom altså ikke!
På kongressen i 2016 blev der med virkning fra 2017 også indført et såkaldt
”Støttemedlemskab” til kr. 100 og et ”Plus medlemskab” til kr. 950, men de
to medlemsskaber er ikke indført endnu! Strategimålet for 2017 var ellers
sat til 21.500 medlemmer, men det tal er formentlig inklusive de såkaldte
dobbeltmedlemmer (ca. 1.150), dvs. medlemskaber i mere end én forbundsforening. De betaler kun ét kontingent og bør så kun tælles med én gang.
Forbundsmedlemstal pr. 1. juni -

2016

2017

Det samlede medlemstal - Netto

16.857

16.116

Foreningsseniorer

12.144

11.571

Foreningsjuniorer

606

679

0

305

Foreningsfamiliemedlemsskaber

2.635

2.224

Direkte medlemmer i forbundet uden om foreningerne

1.287

1.265

185

72

Foreningsungdomsmedlemmer

Lodsejere
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Ser vi isoleret på Sjælland så ligger det samlede medlemstal i forbundet nu
helt nede på kun ca. 1.800 medlemmer, og forbundets betydelige engagement i Fishing Zealand har ikke haft nogen positiv virkning, tværtimod.
Fishing Zealand i strid modvind Der har været så meget kritik af forskellige forhold i Fishing Zealand (FZ), at
Sportsfiskerforbundet og FZ måtte indkalde til et såkaldt dialogmøde, som
fandt sted i Roskilde d. 30. oktober.
Kritikken har bl.a. gået på, at halvdelen af de ca. 1,7 millioner kroner betalt
af FZ-kommunerne (2016-tal) viderekanaliseres til FZ’s projektleders firma
(Megalops), og samtidig at omkring 85% af FZ’s samlede årsbudget dermed
går til løn og administration og kun 15% til aktiv fiskepleje. Hos Havørred Fyn
er fordelingen lige modsat, der bruges 85% af pengene på fiskepleje. Kun en
Storebæltsbro imellem, men interesserne er åbenbart meget forskellige!
Yderligere er FZ blevet en ”turistbutik”, som har største fokus på lystfiskerturisme, men som samtidig i starten af 2017 ved et massivt fremmøde i den
daværende NaturErhvervstyrelse sammen med forbundet stillede forslag om
begrænsninger i vores fiskeri efter havørred og brakvandsrovfisk. Altså turisme og det sammen med begrænsninger, som rammer de lokale lystfiskere.
Samtidig bekræfter FZ selv, at man IKKE er en interesseorganisation for de
sjællandske lystfiskere. Hvad pokker laver man så i NaturErhvervstyrelsen!
Fra Dialogmødet, som slet
ikke gav svarene på de mange
kritiske spørgsmål, som har
ramt Fishing Zealand.
Det blev desværre et møde,
som efterlod flere spørgsmål
end svar. Forhåbentlig tager
FZ fat på en seriøs intern forandringsproces. Den haster!
Husk juleferien forude Vi slutter 2017 med vores juleafslutning mandag d. 18. december, hvor
foreningen inviterer på Gløgg & Æbleskiver, og hvor vi kan nå at ønske
hinanden en glædelig jul og et godt nytår.
Derefter holder vi julelukket i klublokalerne helt frem til mandag
d. 8. januar, hvor vi tager fat på det næsten helt ubrugte år 2018.
På vegne bestyrelsen - Glædelig jul og godt nytår til alle.
Venlig hilsen Kjeld - Vi ses i Bjørnen
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På besøg hos Jan & Bo Lystfiskershop
Mandag d. 11. september var vi på aftensbesøg i Roskilde.

Jan & Bo
har butikker
i Roskilde,
Odense og
Helsingør.
Jørgen,
Klaus og Bo
fra venstre
på billedet
tog imod
os foran
butikken.
Efter en velkomst til de 20 medlemmer fra Bjørnen fortalte Bo om forretningen ”Jan & Bo.” og ikke mindst om webshoppen www.janogbo.dk - herefter
gennemgik Jørgen mulighederne for reparation, vedligeholdelse og service af
hjul, både fastspole-, multi- og havhjul.
Det blev en rigtig hyggelig aften med god tid til at stille spørgsmål, medens
der blev budt på kaffe og øl, og derefter med rig lejlighed til at finde frem
til nogle af aftenens gode tilbud lagt frem til lejligheden. Tak til ”Jan & Bo”.
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Kontingentbetaling for 2018 - Nyt!

To måder at betale dit kontingent på.
Vi gør det nemmere for dig, og billigere for klubben. Nemmere for dig
fordi du blot tager Bjørnens Sportsfiskerforening med i samlingen af kreditorer, når du en dag i januar 2018 alligevel sidder ved din computer og
ved en overførsel via netbank gør kreditorerne glade. Billigere for klubben fordi vi nu er udgået for girokort, og skal have en ny portion fremstillet, og mindsteprisen er kr. 500.
Altså, vi beder dig nu 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 torsdag den 1. februar 2018.
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 torsdag den 1. februar 2018.
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 2018. 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 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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August 2017
Jan Poltorak
Torsk 3,000 kg.

September 2017
Rasmus Hansen
Sølvlaks 6,000 kg.

Oktober 2017
John Rasmussen
Havørred 1,100 kg.
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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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¤ Ture til bl.a. Kyst, Sø og Å i 1. halvår 2018 ¤

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. Det omfatter
således fisk med den glade fanger, men du må også meget gerne selv skaffe
nogle billeder på turene. Aflever i klubben eller på mail til Kjeld.
Grillmenu på turene Vi kan altid aftale, om der skal grilles på en tur, og i så fald vil det være
ønskeligt, at vi på skift tilbyder at stå for indkøb og tilberedning, hvor turlederen naturligvis også gerne hjælper til med gode råd etc.
¤ Turlederne fremgår af turopslagene og hjemmesiden ¤
Lørdag d. 20. januar - Kysttur - Havørred - Starttid cirka kl. 08.00.
Det er årets første klubkysttur, så turlederen har besluttet enevældigt, at vi
starter med morgenmad i klublokalerne. Derefter afsted til den valgte kystplads. Du kan på denne tur hente dine første point i vores gennemgående
kystkonkurrence. Vi slutter midt på eftermiddagen ved 15-tiden.
Søndag d. 4. februar - Kysttur - Havørred - Starttid cirka kl. 09.00.
Vi tager en kysttur mere, og ikke overraskende kan det godt være en kende
køligt ude på kysten. Det er sikkert fornuftigt at finde steder med lunt vand.
Det kan være ved opvarmede badekar eller f.eks. strømrender, som sender
lunere vand ind ude fra det dybe. Vi slutter igen ved 15-tiden.
Lørdag d. 10. februar - Kysttur - Havørred - Starttid cirka kl. 09.00.
Vi prøver endnu en tur efter havørred. Det giver god mening at lede efter de
steder, hvor havørreden og dens byttedyr kan holde sig tæt på temperaturer,
der giver de bedste jagt– og livsbetingelser. Sluttid cirka kl. 15.00.
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Søndag d. 25. februar - Tryggevælde Å - Køge - Starttid cirka kl. 08.00.
Så skifter vi til Tryggen, som kræver dagkort fra Køge Sportsfiskerforening.
Vi håber på, at det ikke er voldsom frostvejr, som kan gøre det rigtig svært
at fiske i åen. Er fiskeriet umuligt, så kan vi konvertere til en tur på kysten.
Vi slutter igen cirka ved 15-tiden.
Torsdag d. 1. marts - Laganpremiere Sverige - Starttid cirka kl. 07.00.
Fiskeriet åbner i Lagan for dem, der har satset på et årskort, og har man
det, så er det jo nærmest et ”must”, at være med, når Lagans starter op.
Bliver fiskeriet fornuftigt i år, kommer der flere Laganture også på dagkort.
Lørdag d. 3. marts - Kysttur - Havørred - Starttid cirka kl. 09.00.
Vi skifter tilbage til kystfiskeriet efter havørred, hvor det stadigvæk kan være ret køligt. Er det tilfældet, så gælder det fortsat om lun påklædning og
en satsning på steder med højeste vandtemperaturer. Sluttid ca. kl. 15.00.
Søndag d. 18. marts - Kysttur - Havørred - Starttid cirka kl. 09.00.
Med en dato over midten af marts, skal vi gerne opleve stigende vandtemperaturer. Får vi dem, så kommer der mere liv i havørredernes jagtinstinkter,
så de for alvor kan starte på at fede sig op. Vi pakker sammen ved 15-tiden.
Lørdag d. 7. april - Kysttur - Havørred - Starttid cirka kl. 08.00.
Vi er nu inde i april måned, som gerne skal blive en super fiskemåned. Det
er nu, at havørrederne for alvor jager igennem, så de kan vokse sig trinde og
blanke. Det er en god tid for både spinne– og fluegrej. Sluttid ca. kl. 14.00.
Søndag d. 15. april - Put & Take Konkurrencen - Starttid cirka kl. 08.00.
Som du kan læse i ”Formandens Hjørne” har vi definitivt sluttet med efterårets Brølerture med Stimen. Vi ændrer derfor vores P&T Konkurrence, så
den nu afvikles over to ture, denne tur og så en i efteråret. Da det er en
konkurrencetur, har vi selvfølgelig grillen med. Sluttiden og tidspunktet for
grillspisningen afgør vi, når vi har besluttet, hvilken P&T-sø vi vælger.
Onsdag d. 18. april til søndag d. 22. april - Flerdages kysttur til Ærø.
Ærøturen handler dels om en god indkvarteringsplads, dels om en sund og
velsmagende menuplan, dels om masser af hygge. Er der samtidig rigeligt
med fisk i vandet omkring Ærø, så bliver det perfekt. Tidspunkter følger.
Lørdag d. 5. maj - Hornfiskekonkurrencen - Starttid cirka kl. 07.00.
Vi mødes i klublokalerne til morgenmad. Derefter kører vi mod kysten, og vi
har grillen med. Måske ender vi igen oppe ved Kongsøre Skov, hvor vi i flere
år har haft en hyggelig dag også med hornfisk på klingen. Tidspunktet for
grillmaden og sluttiden afgør vi efter vejrforhold m.m. på dagen.
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Lørdag den 2. december 2017
Elida Rederiet fra Helsingør
Sejltid: 7-12
Pris: Kr. 230,- excl. transport ( Tilskud på kr. 50,- er fratrukket)
Antal pladser: 6
Onsdag den 27. december 2017
Skjold fra Helsingør
Sejltid: 7-12
Pris: Kr. 225,- excl. transport ( Tilskud på kr. 50,- er fratrukket)
Antal pladser: 6
Lørdag den 13. januar 2018
Skjold fra Helsingør
Sejltid 7-12
Pris: Kr. 225,- excl. transport ( Tilskud på kr. 50,- er fratrukket)
Antal pladser: 6
Lørdag den 17. februar 2018
Skjold fra Helsingør
Sejltid 7-12
Pris: Kr. 225,- excl. transport ( Tilskud på kr. 50,- er fratrukket)
Antal pladser: 6
Lørdag den 10. marts 2018
Skjold fra Helsingør
Sejltid 7-12
Pris: Kr. 225,- excl. transport ( Tilskud på kr. 50,- er fratrukket)
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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Af: Erik Lund-Thomsen
Lørdag den 26 august var ventet med længsel, for der var der nemlig afgang til Hovedlandet, ofte refereret til som Vendsyssel og af nogle få som
Thy og Hanherred, men oftest slet og ret Nordenfjords, så er det hele taget
med.
Allerede i foråret havde Bruno meddelt, at han gerne ville lave en tur til
den nordlige ende af kongeriget, hvis der var interesse for det, og det var
der, og nu var vi altså nået så langt, at der var ved at være afgang for de 7
tilmeldte.
Vi mødtes ved kroen ved halvnitiden og fik pakket 7 personer, uanede
mængder af fiskegrej samt andre småting i de tre biler, der skulle fragte os
nordpå, og så afsted. I første omgang skulle vi dog vestpå til det første
stop, som var den store bro-rasteplads ved Nyborg.

Næste pause skulle holdes på rastepladsen ved Gudenåen, en køreafstand,
som vi jo nok burde kunne klare. Det viste sig dog at være et fejlskøn af de
større. Da vi endelig mødtes ved Gudenåen, stod det klart, at alle havde
følt det absolut nødvendigt, at holde en ekstra pause i nærheden af Vejle,
men herefter var der almindelig enighed om, at vi nok kunne klare den sidste strækning til Tranum.
Da vi nåede til Åbybro kørte Ole og John direkte mod sommerhuset på Dådyrvej 9 i Tranum Enge. Hans og Mogens kørte til Daglig-brugsen i Tranum
By for at købe de nødvendige madvarer, så vi kunne stå de kommende dages strabadser igennem. Min bil med Lasse og husets lejer Bruno som passagerer, drejede fra hovedvej 11, og kørte til Blokhus for at hente nøglen til
huset hos udlejningsbureauet Dan Center, hvilket foregik hurtigt og problemløst. Og så var vi endelig fremme og kunne tillade os at slappe af med
en middelsvær forfriskning, og glæde os til morgendagens fiskeri.
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Så oprandt søndag morgen i Tranum Enge. En fin sensommermorgen var det. Fred og ro inden døre, kun udendørs var der
lidt larm, - men de fugle skal vi
nok få jaget væk. Rådyrene må
til gengæld gerne være der, - de
bevæger sig jo oftest stille og
roligt, og dermed uden larm.
Vi var jo kommet til Tranum for
at fiske, så vi skulle vel også se
at få fundet ud af, hvor vi skulle
tage hen. Der var dog ligesom en stiltiende accept af, at det måske var lidt
for tidligt at diskutere sådanne alvorlige emner, - vi havde jo tid nok. I øvrigt var det vel også en anelse uansvarligt, at tale alvorligt før vi havde
spist morgen mad.
Så, det var altså morgenmad først, og det kan jo godt tage sin tid når der
både skal koges æg, ristes kryddere og lunes rundstykker foruden alt det
andet, der skal findes frem og sættes på bordet. Vi har dog efterhånden
fået en del rutine i sådan noget, så det gik nemt og smertefrit, og mens vi
så sad og gumlede blev det besluttet, at på denne første fiskedag ville vi
fiske i det åbne hav, og det skulle ske fra stranden i Løkken.

Løkken har, ifølge brochuren udgivet af den lokale turistforening, landets
bedste badestrand, og det må så stå til troende. Den er præget af to markante attraktioner. Den ene er de mange små, hvide, private badehuse,
som vidner om en gammel dansk badetradition, som stadig trives i bedste
velgående. Den anden er læmolen, som strækker sig ca. 100 m ud i Jammerbugten og som benyttes af både turister, lystfiskere og erhvervsfiskere,
som her får trækwiren koblet på deres kutter, så den kan blive slæbt på
land. Vi bestemte hurtigt, at vi skulle fiske fra denne mole.
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Der var makreller i vandet. Det blev klart demonstreret af en mand og hans
to mindreårige sønner. De var næppe lystfiskere, - snarere turister, som var
sendt i byen af konen for at skaffe noget aftensmad. Synd at børn skal udsættes for sådan noget. Hvis nogen nu vil spørge, om jeg har hørt historien
om ræven og rønnebærrene, så lad være.
På fotoet herunder gør halvdelen af Bjørne gruppen en ihærdig indsats for
at fange bare en lille bitte makrel på det yderste af læmolen, mens kutteren Hansine venter på at kunne lægge til ved molen for at sælge noget af
fangsten af lækre rødspætter til turisterne, - og lystfiskerne.

På vej ind fra molen, måtte vi så krybe til korset og købe rødspætter hos
Hansine, som jo lige var kommet ind. De smager også bedre end makrel.
Stegte rødspætter med vildmosekartofler og persillesovs, så bliver det ikke
bedre. Bare husk, at det skal være persillesovs, - ikke noget med sauce
med persille, - det tager spjættet ud af enhver fisk.
I øvrigt havde vi en rigtig dejlig sommerdag på molen, og alle var tilfredse
og glade, da vi hen på eftermiddagen besluttede at køre tilbage til Tranum
for at nyde resten af dagen på terrassen, og så småt begynde at gøre klar
til aftenens kulinariske oplevelse med stegte rødspætter, som med garanti
var fanget samme dag, og persille, som med garanti var købt samme dag.
Rødspætterne og persillesovsen blev den forventede gode oplevelse, og
resten af aftenen var der dømt ren afslapning.
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Der opstod ganske vist lidt uro fordi, vi ikke kunne få fjernsynet til at virke,
- der var noget med en fodboldkamp en af de kommende dage, og det var
vigtigt, at den kunne ses på vores fjernsyn. Der var også et lille problem
med en internet forbindelse, som skulle være der, men som ikke var der,
men som alle andre steder i landet findes der også Nordenfjords professionelle folk, som lever af at løse den slags problemer, og næste dag mens vi
var ude at fiske, kom der en tekniker med en internet forbindelse, og han
fik også fjernsynet til at virke, - og så var vi glade igen.

Vi fik altså en fredelig aften uden fjernsyn og internet, og hvad kunne så
være mere nærliggende end at tale om, hvor vi skulle tilbringe vores fiskedag nummer 2. Vi havde medbragt bogen Lystfiskeri i Limfjorden, som er en
guide til havørredfiskeri i fjorden lige fra Thyborøn i vest til Hals i øst.
Guiden beskriver 100 populære fiskepladser, så der var nok at vælge imellem, og ret hurtigt stod det klart, at vi skulle til Mors, den største ø i Limfjorden, og det stod også hurtigt klart, at fiskepladsen skulle være Hanklit,
en 61 m høj molerklint, som også i sig selv ville være et besøg værd.
Men før vi nåede frem til klinten, skulle vi ud på en køretur, og vi skulle
bl.a. køre gennem det område, der hedder Vejlerne. Og det er også et besøg værd.
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Navnet Vejlerne betyder vadestederne, og indtil for 130 år siden var Vejlerne to lavvandede fjordarme, som strakte sig nordpå fra Limfjorden. I dag er
de stadig to adskilte områder på hver side af den oprindelige halvø Hannæs.
Vejlerne er især kendt for sit rige fugleliv, som kan opleves fra det såkaldte
Naturrum samt fra 7 udsigtstårne og fugleskjul. Der er registreret mere end
300 forskellige fuglearter i Vejlerne, og ca. 130 arter yngler i området.

På fotoet herover ses Naturrummet Bygholm, hvorfra der er en
fremragende udsigt over den sydøstlige del af Vejlerne, - lidt af
det ses på fotoet herunder. Vejlerne er i dag Danmarks største
videnskabelige naturreservat, og
dækker et område på ca. 5.600
ha.
I 1993 erhvervede Aage V. Jensen
Naturfond området, og siden er
der blevet arbejdet på, at skabe
forudsætningerne for et rigere og
mere naturligt dyre– og planteliv i
Vejlerne, og i dag er området et
af Nordeuropas største og vigtigste tilholdssteder for ynglende vandfugle.
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Efter at vi havde fået tilfredsstillet vore
ornitologiske interesser på Vejlerne, gik
turen videre til Feggesund, hvor vi, på en
moderne bilfærge, gennemførte en sørejse, som efter ca. 10 minutters sejlads
bragte os til nordspidsen af Mors, hvorfra vi
kun havde nogle få kilometer til målet, Hanklit.
Vi er altså nu kommet til den nordlige del
af Mors, hvor landskabet er præget af de
mange imponerende molerklinter. Molerklinter forekommer, som det eneste sted i
verden, kun i den vestlige del af Limfjorden, og over halvdelen af dem findes på Mors. En af disse naturperler er
Hanklit, som i øvrigt er kandidat til UNESCO’s verdensarvsliste, og derfra
har man en flot udsigt over Mors og mod nord og nordvest over Thisted
Bredning til Thisted. Og det var så der vi skulle fiske.
I bogen Lystfiskeri i
Limfjorden beskrives fiskepladsen
ved Hanklit som en
af de absolut smukkeste og bedste
kystpladser i Danmark.
Man skal jo ikke
sætte sit lys under
en skæppe. Under
alle omstændigheder er det dog en
noget speciel følelse at stå der og
fiske, og lige bag
dig rejser der sig en
godt 60 meter høj
klint, som rummer
55 millioner års
geologisk historie.
Fiskemæssigt var denne første fiskedag i Limfjorden dog ikke nogen succes,
hvilket kan undre da velunderrettede kilder hævder, at det vrimler med
havørreder i fjorden. Disse kilder er bestemt ikke nordenfjords fra da de så
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ville have udtalt sig med en lidt mere klædelig beskedenhed. Rigtigt er det
dog, at mange af landets kendteste og bedste havørred-åer som f.eks. Karup Å, Simested Å, Lerkenfeld Å, Trend Å og mange andre har deres udløb i
Limfjorden, hvilket må betyde, at fjorden rummer et stort antal havørreder, og så er det vel, som tilfældet også er her på Sjælland, et spørgsmål
om at finde dem, og så håbe, at de er hugvillige

Ingen skal dog tvivle på, at vi prøvede ihærdigt, og det kan vel kun tilskrives sort uheld, at vi ikke fik havørred på land. En god oplevelse fik vi dog
under alle omstændigheder.
På hjemvejen gjorde vi et kort ophold
på Vejlerne.
På udturen havde en venlig fuglekigger
fortalt, hvor vi kunne være heldige at
se skestorke, og så ville vi da lige prøve, om ikke vi kunne få øje på dem.
Og vi så dem da også—troede vi. En
nærmere granskning afslørede, at det
med stor sandsynlighed ikke var
skestorke. Hvis det var, så havde de i
hvert fald glemt at tage skeen med.
Hjem til Dådyrvej, og hjem til kolde
drinks og varme Tranumkoteletter,
som kun Hans kan lave dem. Tranumkoteletter er også kendt som Ærøkoteletter, Bjerkreimskoteletter eller
Langelandskoteletter, kært barn har mange navne, men smagen er altid
den samme.
Eneste faste punkt på aftenens dagsorden var derefter at aftale, hvor næste dags fiskeri skulle finde sted, og uden nogen form for højrøstet tale
blev vi enige om, at vi skulle fiske nede omkring Aggersundbroen.
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Næste morgen var der så afgang til
Aggersund, eller det er nok rigtigere at
sige næste formiddag. Vi er jo sædvanligvis ikke så hurtigt ude af døren om
morgenen, fordi man jo aldrig rigtigt
kan vide, hvilke strabadser man kommer ud for i løbet af dagen, og derfor
er det vigtigt at få alle energidepoter
fyldt godt op, og det sker jo kun ved at
indtage et solidt morgenmåltid. Derfor
var det godt op ad formiddagen før vi
kørte over Aggersundbroen, og fandt os
en parkeringsplads i et park-lignende
område lige sydvest for broen.
Der var både borde og bænke på pladsen, og da det var en fin sensommerdag, var det jo et godt sted at sidde og nyde tilværelsen, mens man riggede
sit grej til.
Kysten så faktisk ret interessant ud, og når man sammenholdt det med beskrivelsen af
pladsen i bogen Lystfiskeri i
Limfjorden, fik man uvilkårligt
den tanke, at det var en rigtig
god plads. I beskrivelsen står
der bl.a.: ”En plads med kraftig strøm, da fjorden smalner
ind her. Bunden er varieret ud
til sejlrenden, og havørrederne findes ofte på det lave
vand eller på overgangen mellem det lave vand og den dybe, strømfyldte rende”.
Hvad vi ikke rigtigt havde bidt
mærke i, var en efterfølgende bemærkning om, at sælerne jo også tog for
sig af retterne. Det gik først rigtigt op for os, da vi fik besøg af en lokal
mand. Det viste sig, at han var erhvervsfisker, og samtidig udgjorde han
halvdelen af de tilbageværende erhvervsfiskere i den lille havn lige neden
for broen. Han kunne berette, at der fandtes et stort antal sæler i området
omkring broen, og at det var meget, meget længe siden, at det havde været muligt at fange så mange fisk i Aggersund, at man kunne blive mæt af
det. Så med mindre vi bare ville blive siddende og nyde det gode vejr, så
ville han da foreslå, at vi kørte et andet sted hen, og han ville foreslå at vi
kørte til Ertebølle. Det var her, at både han og hans kollega satte deres
garn, og det kunne man godt blive mæt af.
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Når man har sagt Ertebølle, må man også sige Ertebølle-kulturen, køkkenmøddinger og stenalderbopladser. De første køkkenmøddinger blev først
fundet i Danmark omkring 1850, og de metertykke affaldslag ved kysterne
kendetegner jægerkulturens sidste par årtusinder, bl.a. Ertebølle-kulturen
fra år 5400—4000 før vor tidsregning, som er en sydskandinavisk stenalderkultur opkaldt efter en køkkenmødding udgravet i 1895 nær landsbyen Ertebølle.
Ertebølle ligger ved indgangen til den fjordarm, som strækker sig ned til
Skive, og altså det sted hvor Karup Å har sit udløb, og det antyder vel, at
der en gang imellem godt kunne komme en havørred forbi.

På fotoet herover søger Bruno efter sikkert fodfæste på den stenede bund
ud for en af Ertebølle kystens imponerende molerklinter, og nedenfor har
Lasse fundet sig en sikker siddeplads, begge på jagt efter en de eftertragtede havørreder, som nok er på vej til Karup Å.
Pladsen er ifølge vores medbragte bibel: ”
En af fjordens mest kendte pladser, der
holder rigtig mange fisk og til tider også
fiskere. Pladsen fisker fint året rundt, men
specielt forår, efterår og vinter er godt.
Pladsen var en af de første, der blev opdaget, da pionerer indenfor kystfiskeri efter
anden verdenskrig startede med at udforske Limfjorden”.— Og det lyder da rigtig
godt.
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Og fisk var der. Endda flere end vi normalt ser på en kysttur i f.eks. Isefjorden. Der var havørred der lige vendte i overfladen, der var fisk, der sprang
ud af vandet, og der var fisk, der bare fulgte efter blinket eller fluen, og
nogle af dem havde endog en anseelig størrelse. Men hugge, - det ville de
ikke. En meget stor del af det medbragte ende grej blev afprøvet, men lige
meget hjalp det.
Hjemkommet fra dagens fiskeri
kunne vi så sidst på eftermiddagen gøre status over dagens begivenheder, og blot konstatere, at
endnu en gang vandt havørreden,
- vi må bare lære at leve med
vores nederlag, eller måske øve
os noget mere.
Hen på aftenen fandt vi ud af, at
et alternativ naturligvis kunne være, at lade havørred være havørred, og så
bare prøve at fange fisk uanset art og at det muligvis kunne lade sig gøre,
hvis vi dyrkede lidt molefiskeri, og det kunne vi jo så passende gøre fra en
af vestkystens store havne, Hanstholm.
Som tænkt så gjort, og næste formiddag ankom vi så, fulde af forventningens glæde, til Hanstholm havn. En ferierende lystfisker, som havde været
der siden om morgenen, kunne ikke dy sig for at fortælle os, at vi skulle
være kommet om morgenen, for da var der makrel, nu var der ingen.
Vores optimisme var dog stadig intakt, og et par små makrel fik vi da også.

Det blev en af de kortere fiskedage, men før vi kørte hjem, skulle vi lige en
tur rundt på havnen, for at finde ud af hvor lystfiskerskibet Mølboen lå.
Der var nemlig 4 af os, der havde booket plads til Det Gule Rev næste morgen.
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Ved 4-tiden næste morgen tumlede Lasse, Bruno, Mogens og John ud af
sengene, for det var dem, der skulle på Det Gule Rev. Der var ikke tid til de
sædvanlige morgen ritualer. Det var med at blive færdige og komme af
sted til Hanstholm, hvorfra Mølboen skulle afgå præcis kl. 06.00.
Det var mørkt, det var koldt,
det var regnvejr og der blæste en frisk vind da Mølboen
kl. 6 lagde fra kaj og stævnede mod Det Gule Rev, en lille
sejltur på næsten tre timer.
Heldigvis blev der da lyst undervejs, regnen hørte op og
den friske vind var ikke værre
end, at den var til at holde
ud, og det var ikke alt for
svært at fiske effektivt. De
gæve gutter skulle dog først
lige vænne sig til, at det ikke
var Skjold de var ude med–
Der var noget mere hav både
omkring dem og under dem end der plejer at være på Øresund. De klarede
det dog fint, og det varede ikke længe før der begyndte at komme torsk på
dækket, og de fik at føle, hvor anstrengende det er, at hive et tungt blink
inklusive en 5 kilos torsk op fra ca. 80 meters dybde.

Alle fik rigeligt af både torsk og sej, men præcis hvor mange de fangede er
der ikke rigtigt nogen der ved. Alle havde de dog mellem 10 og 15 kg
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torske fileter med hjem. Hvis I nu tror, at de 4 havfiskere havde haft et
stort arbejde med at rense deres fangst, så kan I godt tro om igen.
De mente, at da de nu tilhørte den gruppe af privilegerede fiskere, der har
været på Det Gule Rev, så
kunne de også tillade sig,
at få andre til at gøre det
for sig.
Da Mølboen kom i havn
igen, slæbte de deres
fangst op på den lokale
fiskefabrik, og, mod betaling naturligvis, fik de torsken fileteret af en maskine, der var på overarbejde. Hvad bliver mon det
næste, - en til at fange
fisken for dem. Det må dog retfærdigvis siges, at prisen var inklusiv kasser
til at pakke fisken ned i, og det arbejde måtte de så selv udføre, da de kom
hjem til Dådyrvej i Tranum.
Den ekstra fryser, der var sat ind i
sommerhuset, blev næsten helt fyldt
op, der var kun lige plads til en bette
makrel, som John havde med hjem
fra Revet.
Hans, Ole og jeg selv havde besluttet,
at vi ikke skulle med på Det Gule
Rev. Hans ville blive hjemme og passe på sig selv, og når han havde gjort
det, ville han begynde at forberede
en lækker middag til om aftenen. Ole
og jeg syntes også, at der var for meget hav på Det Gule Rev, så vi bestemte os for en tur til kysten ved
Ertebølle, hvor vi var sikre på, at
havørrederne var mere hug villige end sidst vi var der.
Det var de nu ikke. Vinden kom fra en noget anden retning end sidst, og det
havde resulteret i at vandet var blevet uklart, og der var en masse drivende
ukrudt i det. Ikke ligefrem optimale betingelser. Hen på eftermiddagen
havde vi fået nok, og vendte næsen hjemad, spændte på at se hvor store
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fisk havmændene havde med hjem fra Revet. Efter at vi havde beundret
havfiskernes fileter og deres kamp for at få plads nok i fryseren, og efter at
vi havde fået lækker skildpadde til vores maver, så udviklede aftenen sig
til—absolut ingen ting. Havfolket var slidt ned til sokkeholderne, og vi andre var vel også ved at være noget slidte, så det blev tidligt i seng så vi
kunne være nogenlunde friske til den sidste fiskedag, hvor der stod å-fiskeri
på programmet, og eftersom Ryå var den nærmeste valgte vi den.

Ryå er Vendsyssels største vandløb. Den har sit udspring midt i Jyske Ås, og
snor sig derfra tværs over Vendsyssel inden den løber ud i Limfjorden ved
Haldager. I gamle dage var åen besejlet, både med gods og mennesker. I
dag er det kun robåde og kanoer, der færdes på åen. Vi fiskede på to pladser. Først helt ude ved udløbet i fjorden ved Haldager, hvor den er 15-20
meter bred, og efter sigende op til 4 meter dyb, og da det ikke gav noget
resultat, så ved den hvide bro mellem Blokhus og Tylstrup, og da det heller
ikke gav noget resultat kørte vi hjem, men da var det meste af dagen også
gået. Vi havde aftalt, at vi til aften skulle spise rester, så vi slap for at skulle smide en masse god mad ud, så på vej hjem kørte Hans og Mogens så ind
til Brugsen i Tranum for at købe nogle flere rester, og det kom der et fremragende måltid ud af.

Næste dag var bare træls. Pakke tasker, pakke biler, tømme køleskab og
ikke mindst fryser, og køre hjem. Og det var så den uge.
Mon vi kan finde ud af en ugetur til næste år igen ?
33

Hvidovrevej 158
2650 Hvidovre
Tlf. 36 75 13 15
Fax 36 75 36 37
www.hvidovresport.dk

34

Hvorfor pokker kan han
ikke gå en tur på kroen
lige som andre mænd ?

Ærgeligt når fisken er alt for stor !
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Efter et par sæsoner uden laksefangster kom der melding fra Lagan i
Sverige om god lakseopgang. 28. september landede Erik denne flotte
hunlaks på 4,7 kilo og 80 cm. Jan måtte lade en tilsvarende gå, da den
var fejlkroget. Ole P. holdt sig heller ikke tilbage i Lagan, og hentede
to laks på 4,2 og 4,6 kilo. Vi kan håbe på, at det fortsætter i 2018.

