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 2018

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

Kasserer

Erik Lund-Thomsen Poul Seiler

Nick Lundahl

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 september måned 2018 og sidste frist for
rettidig indlevering af indlæg til bladet er medio august.
Bladet udkommer i månederne marts, juni, september og december.
Forsiden: Mogens, som også er en flittig havfisker, noterer sig med tilfredshed at vægten bliver belastet. Læs inden i bladet i Eriks artikel Forår
2018, hvordan det er gået vores havfiskere.
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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Formandens Hjørne
Orientering fra formanden.

I Eriks artikel ”Foråret 2018” på side 23 giver Erik en vurdering af vores vejrudvikling hidtil i 2018. Jeg kan dog lige tilføje, at jeg synes, at det indtil nu
har været heftig varmt her i maj-juni.
Bladet er noget forsinket denne gang, hvilket udelukkende skyldes noget
ikke-planlagt sygdomsforløb i formandens hjem. Det beklager jeg.
Men lad os se lidt på, hvad der er sket på det seneste.
Klubaftenaktiviteter I vores marts blad gennemgik jeg hovedemnerne fra vores generalforsamling,
som vi gennemførte d. 26. februar, herunder gengav jeg dele fra beretningen bl.a. omkring udviklingen i Sportsfiskerforbundet, hvor der jo efterfølgende blev holdt kongres i marts måned. Jeg deltog ikke denne gang, idet
jeg havde andre emner på min kalender, og hvor disse emner havde en noget
højere prioritet. Sportsfiskerforbundet kommer jeg tilbage til lidt længere
inde i denne gennemgang.
Vi havde den 12. marts besøg af Thomas Brandt, som er instruktør i Sportsfiskerforbundet. Thomas forsynede en gruppe på en halv snes medlemmer
med en masse viden om flueliner og sammensætningen af fluegrejet.
Udviklingen inden for flueliner er gået rigtig stærkt i de senere år, og det er
vel nærmeste efterhånden en hel videnskab af optimere grejet til det absolut yderste, hvis man ellers har lyst og behov for at følge med det nyeste nye
inden for fluelineudviklingen.
Thomas gennemgik
på vores tavle teorien omkring optimering af fluegrejet, men Thomas
havde også et udvalg af flueliner
med, så vi kunne
mærke de forskellige linetyper. Der er
sket rigtig meget
siden dengang,
hvor man blot gik
med en DT-line.
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Fra vores oprindelige 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 på de sædvanlige steder.
 Fluekastekursus. Ekstern instruktør. Først i efteråret 2018.
 Film og ”Skøre ideer” med Glenn. Først i efteråret 2018.
 Eventuelt besøg af en grejpusher hos os. Senere i 2018.
 Info om Trollingfiskeri. I 2018.
Vi forsøger at finde en god fluekasterinstruktør, som kan dygtiggøre os en
af dagene i weekenden lørdag/søndag d. 1. og 2. september, hvor vi ikke
har nogen fisketure planlagt.
Vi skal gerne se på andre aktiviteter, så har du nogle gode idéer dertil, så
kontakt vores bestyrelse. Så ser vi på, hvordan det kan lægges ind i vores
kalender.
Vi har igen holdt Grøn Dag på Roskilde Kro Denne gang blev det en forårsdag i det grønne, hvor vi sammen med medlemmer fra husets øvrige foreninger gjorde området pænere. Vi deltog med
Børge, Ole W. samt fru Dalskov, som havde medbragt vores medlem Lars,
og så deltog også undertegnede. Vi må godt være lidt flere næste gang.
Det blev til 3 timers indsats, hvor der også var tid til kaffepause, og senere
grillpølser og sandwich serveret ved bålhytten.
På billedet til venstre holder fru
Judith øje med om Lars nu også gør
arbejdet ordentligt. Det gjorde Lars,
og det pyntede på området.
Herunder holder vi til venstre kaffepause og til højre er vi ved den afsluttende spisning. Sangkorets flinke
damer stod for sandwich etc.
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Sommerpause i vores torsdagsklubaftener Så kommer vi til noget ganske andet, nemlig en
sommerpause i den ene af vores to klubaftener.
Der kommer jo ikke mange medlemmer på vores
torsdagsklubaften i perioden, hvor skolerne holder sommerferie. Ofte kommer der kun et eller
to medlemmer en sådan torsdag aften, og det
kræver hver gang, at der er et bestyrelsesmedlem, som stiller op midt i ferietiden.
Vi har tidligere holdt sommerlukket om torsdagen, og bestyrelsen har nu besluttet, at det gør vi igen i år. Skolesommerferien i Albertslund starter lørdag den 30. juni, og skolerne begynder igen mandag den 13. august. Det vil
vi gerne følge, og det betyder så, at vi holder torsdagslukket i hele juli måned og frem til torsdag d. 16. august, som dermed er første torsdag med
klubaften efter sommerperioden. Det håber vi, at der er forståelse for.
Vi holder fortsat klubaften om mandagen i hele perioden, og er der interesse
for det hos fluebindingsholdet, så styrer de selv, hvornår der er fluebinding.
Sportsfiskerforbundet Forbundet holdt som førnævnt kongres, det skete i dagene 10. og 11. marts.
I har kunnet læse noget om kongressens forløb i Sportsfiskeren, så jeg supplerer blot her med nogle betragtninger om udviklingen.
Medlemstallet er faldet i en efterhånden lang årrække, og ingen af de tiltag,
der er iværksat har haft nogen effekt i form af at vende udviklingen. Der har
været forskellige forslag til behandling på de fire kongresser, som jeg har
deltaget i, og flere forslag er blevet vedtaget, men enten har indholdet ikke
været godt nok, eller gennemførelsen har ikke været effektiv nok. Det handler meget om synlighed, men også om, at den vare, som man vil sælge indholdsmæssig skal passe med det, som lystfiskerne vil købe, og prisen skal
selvfølgelig være på et acceptabelt niveau.
Regnskabet for 2017, som blev godkendt på kongressen, viste et underskud
på 1.672.000 kroner. Det skyldes især en række planlagte større investeringer i hjemmeside, medlemssystem og fiskekort.dk, som først blev udgiftsført
i 2017. Lægger man årsresultaterne for nedenstående årrække sammen, så
giver det et samlet resultat på minus 169.000 kroner. Budgettet for 2018 er
sat til et årsresultat på 90.000 kroner, ikke meget margin at arbejde med.
Årets resultat

2013

2014

2015

2016

I 1.000 kroner

872

454

471

-294
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2017 Budget 2017
-1.672

172

Med faldende medlemstal følger alt andet lige også faldende kontingentindgang, og sådan er det da også gået, men der er selvfølgelig en grænse for,
hvor meget vores foreninger kan bidrage med. Smertegrænsen er efter min
og flere andres opfattelse for længst nået. Foreningskontingenterne forblev
uændrede på kongressen, men jeg kunne nu ellers godt ønske mig, at det
snart bliver vores tur til en kontingentreduktion.
Udviklingen i medlemstallet fremgår af skemaet herunder.
De direkte medlemmer uden om foreningerne (linje nr. 6 i skemaet) fik på
kongressen i 2016 med virkning fra 2017 en reduktion i kontingentet på kroner 120. Den reduktion betød allerede første år en samlet årlig kontingentnedgang på ca. 150.000 kroner. I 2018 er denne medlemsgruppe kun steget
med 47 medlemmer i forhold til 2016. De bidrager med en kontingentindgang
på ca. 21.000 kroner endda uden fradrag for medlemsudgifter. På kongressen i år nedsatte man med virkning fra 2019 kontingentet for samme gruppe
med yderligere 55 kroner, som betyder en samlet yderligere kontingentnedgang for den gruppe på ca. 73.000 kroner på nuværende medlemstal.
Forbundsmedlemstal pr. 1. juni -

(2018 er fra 22.5.2018)

2016

2017

2018

1) Det samlede medlemstal - Netto

16.857

16.116

15.425

2) Foreninger Seniorer

12.144

11.571

11.136

3) Foreninger Juniorer

606

679

629

0

305

356

5) Foreninger Familiemedlemsskaber

2.635

2.224

1.899

6) Direkte medlemmer i forbundet uden om foreningerne

1.287

1.265

1.334

185

72

71

4) Foreninger Ungdomsmedlemmer

7) Lodsejere

Desværre mister Sportsfiskerforbundet en del af det store driftstilskud, som
man har modtaget fra Friluftsrådet i årevis. Tilskuddet har i en længere årrække omfattet ca. 2,3 millioner kroner årligt. Uden det tilskud ville der
logisk være et kæmpe underskud på bundlinjen.
Friluftsrådet har nemlig, efter omlægninger i den nye Udlodningslov, besluttet at reducere tilskuddet med ca. 600.000 kroner. Det sker dog gradvist
over en 5-årig periode, men får ingen virkning for i år. De 600.000 kroner
svarer til kontingentindtægten for ca. 1.500 medlemmer, og så er der endda
ikke taget højde for udgifterne, som disse medlemmer vil medføre.
I erkendelse af, at der er behov for at skære i omkostningerne, har man her i
2018 nedlagt stillingen som udviklingskonsulent i Sekretariatet.
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Forsøgsordningen med de såkaldte Blå og Grønne foreningsmedlemsskaber,
som har været omtalt i Sportsfiskeren, blev vedtaget på Kongressen. Om
disse begrænsede medlemsskaber kan tiltrække nye foreninger må fremtiden vise. De får først virkning fra 2019, og vi mangler vel endnu at se den
endelige udgave.
Min opfattelse er dog, at det er en hel anden værktøjskasse, man skal have
fat i for at vende medlemsudviklingen, og heri indgår også, at kontingentet
skal være mere attraktivt også for de eksisterende medlemsforeninger.
Høring om reglerne for fiskeri på Sjælland I vores marts blad 2017 skrev jeg, at der meget snart kom en høring om reviderede fredningsbælter og reviderede regler for bl.a. vores havørredfiskeri
oprindeligt støttet massivt af Fishing Zealand og Sportsfiskerforbundet.
Høringen forventes at indeholde forslag om bl.a. begrænsninger i form at et
maksimum på antal hjemtagne havørred på 3 stk., heraf højest en over 60
cm, samt en ganske betydelig udvidelse af fredningstiden for farvede havørred i saltvand til perioden 1. oktober til 1. marts.
Indtil nu har høringen ladet vente på sig, og det samme gælder nye initiativer omkring såkaldt bæredygtig lystfiskerturisme. Mon ikke, at de hyppige
udskiftninger på posterne som fiskeriminister samt miljø- og fødevareminister har været med til at forsinke disse sager. Jeg kan så håbe på, at høringen udsættes til de sjællandske lystfiskere forinden er taget med på råd.
Ret stille omkring Fishing Zealand Som jeg skrev i vores marts blad i år er Gordon Henriksen stoppet som projektleder for Fishing Zealand. Desuden har 2 kommuner, Helsingør og Halsnæs meldt sig ud af projektet.
Frederikssund Kommune har derimod meldt sig ind, og der arbejdes fortsat
på at finde en ny projektleder. Reaktioner fra Fishing Zealand på Dialogmødet i oktober sidste år, venter vi fortsat på!
Vores fisketure i 2. halvår Du kan i dette blad læse planerne for vores ture i 2. halvår. De omfatter
kystture og havture m.m. Har du forslag til andre ture, så kontakt gerne
bestyrelsen med dine forslag.
Skulle du tage på lidt privat fiskeri i sommertiden, så kan du jo evt.
spørge, om der er andre medlemmer, som gerne vil med ud.
Rigtig god sommer til alle.
Venlig hilsen Kjeld - Vi ses i Bjørnen
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Vores konkurrencer i 2. halvår 2018
Her op til sommerferietiden kan vi lige se på, hvilke konkurrencer vi har tilbage, som du kan satse på, når vi starter med fiskeriet i 2. halvår.
Der er faktisk 3 konkurrencer med titler og præmier at dyste om. Der er:
Put & Take konkurrencen, som jo fra i år afgøres ved ”Bedst af 2 ture”,
det vil sige, at vinderen er den, der fanger den største ørred, når vi ser på
det samlede resultat af fiskeriet på forårsturen og efterårsturen.
Den første tur blev afviklet d. 26. maj i hamrende varmt vejr, og vel interessant nok, så
er konkurrencen fortsat helt åben, turen fik
nemlig ikke registreret en eneste fisk.
Sildeole fik en pæn stor men fejlkroget ørred.
Formanden tabte tre, som dog ikke have fornuftig størrelse. Fiskene hos Ørsted var ellers
ivrige nok, bare ikke, så vi kunne få dem op.
Det skal dog lige nævnes, at formanden trods
alt fangede en 10 cm aborre, men den gælder
jo ikke rigtig til noget som helst.
Den næste P&T-konkurrencetur afvikles lørdag d. 29. september, hvor det er
planen, at vi får godt fiskevejr og hugglade fisk. Hvilken sø vi vælger denne
gang er ikke afgjort endnu. Der er selvfølgelig grillmenu også på den tur.
Kystkonkurrencen er jo en gennemgående konkurrence, som altså løber
over hele året. Har du ikke scoret point i den konkurrence endnu, så er der
flere ture, som du kan kaste dig over i 2. halvår.
Kystkonkurrencen afsluttes ved den særlige
konkurrencetur, som vi afvikler lørdag d. 10.
november. Vi starter med gratis morgenmad i
klublokalerne, og ude ved vandet er der også
gratis grillmenu og masser af ekstra point til
den velfangende konkurrencedeltager. Der må
fiskes med alt bortset fra garn og dynamit.
Årets Bjørn skal vi jo også finde, og erfaringen siger, at Bruno gerne vil fortsætte hans
sejrsrække. Tag den udfordring op, og lad os
få en gerne rigtig tæt dyst om titlen.
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Diskvalificeret
Dynamitfisk

Køge Bugt Fiskepleje - KBF.
Har du lyst til at være med, når Køge Bugt Fiskepleje senere på året arbejder videre med fiske– og vandløbspleje. Det hele sker på frivillig basis.
Her får du en opdatering på, hvad projektet har nået indtil nu.
Vi startede med udsætning af ørreder,
hvor første udsætning blev gennemført i april 2016. Der udsatte vi 3.600
havørredsmolt ved Sjællandsbroen i
København, fine ørreder på 15-20 cm,
som straks så ud til at tilpasse sig fint
til deres nye omgivelser. Disse fisk vil
i de kommende år give en forbedring
af fiskeriet i Københavnsområdet.
I 2017 øgede vi antallet til 5.000 havørredsmolt igen ved Sjællandsbroen,
og som noget nyt udsatte vi samtidig 2.500 havørredsmolt i mundingen af
Karlstrup Møllebæk ved Greve.
Her i 2018 har vi igen udsat 7.500 smolt de samme steder som i 2017.
Da vores udsætningerne er udover de officielle udsætningsplaner, skal vi
selv finansiere dem, hvilket vi gør gennem frivillige bidrag fra lokale grejproducenter, lystfiskerforeninger og individuelle lystfiskere.
Nu også vandløbsrestaurering i KBF Den 1. oktober 2017 udlagde vi 3 gydebanker med tilhørende skjulesten i
Karlstrup Møllebæk. Det var vores første restaureringsprojekt i KBF-regi.
I samme måned blev det til endnu et
projekt, som Køge Sportsfiskerforening
stod for. Denne gang i Vedskølle Å.
Det blev til 3 gydebanker og mange
skjulesten. Ved begge projekter kvitterede havørrederne ved straks at benytte samtlige gydebanker til gydning.
Samarbejdet rummer medlemmer fra flere foreninger i Køge Bugt og også individuelle lystfiskere. Har du lyst til at være med, så kontakt Kjeld.
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Torskekonkurrencen 2018
Af: Erik Lund-Thomsen

Torskekonkurrencen var, som altid, set frem til med nogen spænding. For
arrangørerne gik spændingen mest på, hvor mange der ville deltage på
turen, om vejret ville blive bare nogenlunde godt og om skipper kunne finde torskene. For deltagerne drejede spændingen sig mest om hvor mange
torsk de kunne fange, og at der ikke blev regnvejr. Alt andet havde mindre
betydning.
Vel ankommet til Vedbæk Havn før kl. halv syv om morgenen kunne vi konstatere, at vi ikke var de første ved havnen. Morgenbaderne vandrede i en
lind strøm ud på badebroen for at tage dagens første dukkert, og det var
da forståeligt, for vejret sagde jo bare sommer, sommer og mere sommer.
Præcis kl. syv stævnede Skjold ud, ikke mod fjerne kyster, men mod et
område ca. 45 minutters sejlads syd for Hven. Ventetiden blev brugt til at
nyde sejlturen og det gode vejr. Grejet var jo rigget til allerede før vi forlod Vedbæk.
Vi var 13 deltagere, som sad og
ventede på, at skipper fandt nogle
fisk til os, og det er nogenlunde
det antal, vi plejer at være på
konkurrenceturen. Fra og med
2011 har vi været mellem 11 og 15
deltagere. De informationer jeg
har fra årene før 2011, er ikke tilstrækkeligt detaljerede til, at der
kan siges noget sikkert om deltagelsen og fangsterne. Det jeg kan
sige med sikkerhed er, at fra og
med 2011 og til og med 2017 er
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der i gennemsnit, på
en konkurrencetur,
fanget 56 torsk. Variationen er stor, fra 20
stk. i 2011 til 130 stk.
i 2014.
Vægten på torskene er
den samme, som vi
oplever i dag, nemlig
omkring 2 kg, lige
bortset fra konkurrencen i 2012, hvor Ole
Bisgård var så uheldig,
at fange en på 7,4 kg,
men det er så heller
ikke sket siden.
Og her kommer så resultatet af årets torskekonkurrence. 5
torsk blev der fanget.
Ja, du læste rigtigt—5
torsk.
Den Søren viser frem
her på denne side,
blev den første. Den
vejede 1,8 kg, og var
længe også den største. Så fangede Jan
én, som også vejede
1,8 kg, og så skulle
det hele afgøres ved
hjælp af et målebånd,
idet det jo normalt er
sådan, at ved samme
vægt er det den korteste fisk, der vinder.
Det mindste man i en
sådan situation må
forlange er, at fisken
har sit hoved på når den måles, og det havde Sørens ikke.
Du kan se hvorfor på fotoet herover, hvor Søren er i gang med dolken.
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Vinder af konkurrencen blev derfor Jan og hans torsk på 1,8 kg, uden brug
af målebånd. Det er den, han viser frem på fotoet herunder.

Udover vindertorsken fangede Jan også en, som kun vejede det halve, altså
0,9 kg. Den har jeg dog ikke noget foto af, - den var lidt svær at få øje på.
Christian fangede en på 0,95 kg, og den kunne jeg lige se, og Ole W. fik sig
også en god lille torsk på 1,35 kg.
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Det kan ikke helt afvises, at det er den samme fisk, de to viser frem på billederne nederst på foregående side. De kan godt være lidt vanskelige at
holde styr på en gang imellem, - altså ikke fiskene, men fiskerne.
Jeg tror nok, at jeg nu
har fået nævnt hele 4banden, som fangede de
5 torsk. På fotoet her
ved siden af mangler kun
Søren, men han kommer
nok.
De 9 andre, som jo ikke
fangede noget, er der
ingen grund til at nævne.

Jan og Søren delte altså hele præmiepuljen,
bortset fra en enkelt spurtpræmie, som det ikke
lykkedes os at komme af med, men den bliver så
gemt til en anden god gang.
Bruno gør klar til at udnævne mestrene og uddele
præmierne, hvilket jo ikke var specielt vanskeligt
denne gang.
Vi slutter denne lille artikel med fotos af de to tilfredse præmietagere.
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¤ Ture til bl.a. Kyst, Sø og Å i 1. og 2. 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. 16. juni - Kysttur - Havørred - Start cirka kl. 16.00.
Sidste kysttur i 1. halvår, hvor det må være tid til at prøve aften og måske
også nat derude på kysten. Det er derfor nærmest et ”must”, at vi har grillen
med, hvis vi tager natten med. Viser det sig, at vi kan bryde koden til flere
havørreder, så vil friskfanget og friskgrillet havørred nok være lækker natmad for sultne lystfiskere. Hvor lang tid turen skal vare, aftaler deltagerne
naturligvis indbyrdes. Husk resten af året at samle point i kystkonkurrencen.
Når denne tur er overstået, holder vi sommerpause i klubturene på kysten
frem til august, hvor vi starter igen med endnu en aftentur.
Lørdag d. 11. august - Kysttur - Havørred - Start cirka kl. 16.00.
Sommerferietiden er overstået, så vi skal i gang med kystfiskeriet igen, hvor
vandtemperaturerne fortsat gør det klogest at satse på aften- og eventuelt
natfiskeri. Havørrederne er nu dejlig velnærede, så der er fine spisefisk derude. Måske er der også fjæsing, så husk velegnet udstyr til afkrogning.
16

Lørdag d. 25. august - Kysttur - Havørred - Start cirka kl. 16.00.
Igen en aftentur efter de blanke havørreder, som nu er i super kondition. De
er tykke omkring vommen og med toptrænede muskler. Er du til spin, så er
en fræk flue monteret som ophænger sikkert en rigtig god idé. God fart på
indtagningen kan være koden.
Lørdag d. 8. september - Kysttur - Havørred - Start cirka kl. 16.00.
Vi tager endnu en aftentur efter havørreder. Nu er der nok en hel del af
havørrederne, som er i gang med vandringen mod gydevandløbene, så trækruterne kan være et fornuft valg som fiskeplads. Forhåbentlig bliver vi nu
belønnet med noget rigtig tungt ”sølvtøj”.
Lørdag d. 22. september - Lagan - Dag-/årskort - Start cirka kl. 07.00.
Så går turen igen til Lagan på både dag– og årskort, og forhåbentlig kan vi
genbruge koden fra sidste år til Lagans ofte dejlig store fedtfinnefisk. Er du
ny i Lagan kan vores flinke rutinerede Laganfangere berige dig med viden
om både grejvalg og fisketeknik.
Lørdag d. 29. september - Put & Take Konkur. II - Start cirka kl. 08.00.
Fra og med i år afvikles vores P&T Konkurrence jo ved ”bedst af 2 ture”,
hvor den første tur var i foråret og nu denne tur i efteråret. Den første tur
gav ikke nogen registrerede fangster, så konkurrencen er forsat helt åben.
Du har dermed fine muligheder for at blive klubmester og modtage vinderpræmien. Da det er en konkurrencetur, har vi selvfølgelig grillen med.
Lørdag d. 20. oktober - Kysttur - Havørred - Start cirka kl. 09.00.
Med faldende vandtemperaturer skifter vi nu over til dagfiskeri. Med både
gydetanker og en virkelig god konditon kan havørrederne være meget svære
at lokke til hug på denne årstid, så der er god grund til at fiske heftig turbo
for at lokke dem til at æde dit agn.
Lørdag d. 3. november - St. Vejleå/Ishøj Havn - Start cirka kl. 08.00.
Nu må vi prøve det lokale fiskevand nemlig St. Vejleå ved udløbet. Du vælger selv, om du vil fiske inde i åen, eller om du vil fiske ude i Karret. Der
skal gerne være gode chancer for store aborrer og naturligvis også fede havørreder, som er trukket ind mod åen. Spørg om du skal løse dagkort til åen.
Lørdag d. 10. november - Kystkonkurrencen - Start cirka kl. 06.00.
Så er vi fremme ved årets sidste officielle klubkysttur, og det er dermed den
afsluttende kystkonkurrencetur, hvor der må fiskes med alt bortset fra garn
og dynamit. Der gives bunker af point, hvis du fanger noget. Vi starter med
gratis morgenmad i klublokalerne. Grillen og en også gratis menu tages med
ud til fiskevandet. Efter turens afslutning kender vi årets formentlig ret så
tilfredse vinder af den store gennemgående kystkonkurrence.
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Familietur med Jaws
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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 36

Kysttur / Gang i byen
Mosens Dag
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Tur til Lagan
Uge 39

P&T Konkurrence

Lørdag den 9.juni 2018
Skjold fra Vedbæk
Sejltid 7-12
Pris: Kr. 225,- excl. transport ( Tilskud på kr. 50,- er fratrukket)
Antal pladser: 15
Det er vores årlige torskekonkurrence
Søndag den 1. juli 2018
Jaws fra Vedbæk
Sejltid 12-17
Pris: Seniorer kr. 250,- egne juniorer kr. 125,- gæstejuniorer kr. 150,Prisen er excl. transport men incl. en pølse og en vand.
Det er vores traditionsrige familietur dog med ny turleder.
NY TURLEDER PÅ DENNE TUR ER: Mogens Johansen tlf. 21 46 21 20
Vi har hele båden men satser på max. 20 pladser.
Onsdag den 1. august 2018
Skjold fra Sjællands Odde
Sejltid 14-22
Pris: Kr. 320,- excl. transport ( Tilskud på kr. 50,- er fratrukket)
Antal pladser: 6
Lørdag den 18. august 2018
Skjold fra Vedbæk
Sejltid 7-12
Pris: kr. 225,- excl. transport ( Tilskud på kr. 50,- er fratrukket)
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Lørdag den 6. oktober 2018
Skjold fra Vedbæk
Sejltid 7-12
Pris: kr. 225,- excl. transport ( Tilskud på kr. 50,- er fratrukket)
Lørdag den 27. oktober 2018
Skjold fra Vedbæk
Sejltid 7-12
Pris: kr. 225,- excl. transport ( Tilskud på kr. 50,- er fratrukket)
Lørdag den 1, december 2018
Elida Rederiet fra Helsingør
Vi ved p.t. ikke om det bliver en morgen- eller eftermiddagstur og
heller ikke hvilken af bådene det bliver.
Nærmere om turen følger på turopslaget og på hjemmesiden.
Men der gives kr. 50,- i tilskud som på de øvrige klubture !
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
Det er nu at Nytårstorsken skal fanges………..

Det er sgu´ da heldigt
at de er holdt op med
at lave fladfisketure.

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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Af: Erik Lund-Thomsen

Verden er da helt af lave. Først er der vinteren, som slet ikke har lyst til
at blive til vinter, selv om der da ind imellem er hundekoldt. Det er dog
for intet at regne når vi sammenligner med vor barndoms vintre. Der kunne man tale om vinter.— Og så var der foråret, som heller ikke havde lyst
til at blive til forår, og så her i det såkaldte forårs sidste dage, så får vi
pludselig højsommer med over 25 graders varme.
Ovenstående få linjer kan de fleste af os nikke genkendende til, - de beskriver nogenlunde rigtigt, hvordan årets første 5 måneder, rent vejrmæssigt, er forløbet. Der er blot det ved det, at der er tale om genbrug. Linjerne blev første gang anvendt som indledning til artiklen Vintertorsk og
Forårsørred, som blev bragt i vores blad i juni 2017, og skulle beskrive dette års vejr i de første 5 måneder.— Og nu sidder vi altså, et år senere, og
stønner i sommervarmen, og kan konstatere, at når det drejer sig om vejret, så er der intet nyt under solen. Blot kan jeg ærgre mig over, at jeg
ikke var mere forudseende, så kunne jeg måske have genbrugt hele artiklen.
Januar i år var bestemt ikke den koldeste januar vi har oplevet. Der var
masser af vand vi kunne fiske i, og det blev da også til en enkelt tur på
kysten, dog uden at det lykkedes os at finde fisk. Vi skulle også have været en tur på Sundet med Skjold, men den tur blev aflyst på grund af tekniske problemer, som det hedder i turplanen. Problemerne bestod såmænd kun af en dobbelt booking, så der ikke var plads til os på Skjold. I
februar kom kulden så. Ikke noget alvorligt, men dog så meget, at der
krævedes vanter og lange underhylere med lodden vrang. De to fotos herunder er fra en kold tur til Tempelkrogen.
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Februar bød også på årets første tur på Sundet, og det var både godt og på
tide. Havfiskerne var begyndt at lide af en alvorlig omgang torskefeber. Det
blev der så gjort noget ved den 17. februar. 6 mand tog ud, og 6 mand kom
hjem med 17 torsk, - der manglede kun en bette torsk før vores kvote var
opfisket. Men OK, det var fine torsk vi fik med hjem. Bruno fik den største
på 4,5 kg, Christian fik den næststørste på 4,25 kg og Lars fik 2 på 2,6 kg.
Resten lå på 1,5—2 kg, og det var da ikke så ringe. Udover torskekød var
der jo også gode rogn i hunfiskene. Alt i alt en god dag.
Vi kan lige så godt tage marts turen med nu vi er i gang med æ haw, og den
var knap så god som februar turen. Kun 6 torsk kunne vi fange, og den største var på bare 1,75 kg. Udover torsk fangede Mogens også en hvilling, som
vejede 0,6 kg, - en ganske acceptabel vægt på sådan et kræ. Det burde vi
have kunnet gøre bedre, men det er desværre sjældent, at vi selv har fuld
kontrol over, hvad vi fanger og hvor meget. Nå, men nogle fotos skal I da
ikke snydes for.
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Der blev da for øvrigt fanget havørred i februar måned. Den 18. feb. Fangede Ole en halv meters blank ørred på 1 kg, og den 24. februar fik han en
knap så blank havørred, som han skyder til ca. 3 kg, og som blev genudsat.
Begge fisk blev fanget i Ishøj Havn.
Så sker der ikke noget på havørredfronten før vi når hen i april måned, og
det er igen Ole, der lægger hårdt ud. Den 4. april fik han en blank kilosfisk, den 6. april genudsatte han en på omkring 2,5 kg og den 11 april fik
han årets indtil nu største havørred på 7,2 kg og 85 cm lang. Den blev naturligvis Månedens Fisk i april måned, og der kan I se et foto af den. Alle
tre fisk blev fanget i Ishøj Havn.
Inden da var vi på en klubtur til Boserup, og her lykkedes det for Ole W. at
fange sin første havørred, en fin blank målsfisk. Tillykke med den.
Den 11. april var vi en håndfuld medlemmer, der tog til Tempelkrogen, og
det blev en dag med hårdt arbejde. Mens Ole hyggede sig med årets største i Ishøj, hyggede jeg mig med årets første i Tempelkrogen, en fin blank
fisk på 50 cm og 1,25 kg.
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Det næste, der står på programmet er turen til Langeland. Det skulle
egentlig have været Ærø, men udlejer havde udlejet til anden side, og det
var uklart hvornår huset ville blive klar til anden udlejning. Det kunne jeg
naturligvis ikke vente på, så det lykkedes mig at finde et hus på Langeland,
som ikke var for dyrt, som havde det nødvendige antal enkeltsenge og som
ikke var et håndværkertilbud. Når det drejer sig om hus på Langeland, er
der ingen grund til, at kræve at det ikke ligger for langt fra vandet, for det
er der ingen ting, der gør på Langeland.
Ca. 14 dage før vi skulle afsted fik jeg en opringning fra Ærø, som blot gav
mig den glædelige oplysning, at nu kunne vi godt få Drejhuset. Den oplysning kunne vi af gode grunde ikke bruge til noget. Men til næste år, så kan
det være, at vi er i Drejhuset igen.
Vel ankommet til Langeland, må det erkendes, at det er både nemmere og
hurtigere at komme til Langeland end til Ærø, vi fik købt mad og drikke, vi
fik tømt biler og flyttet ind, vi fik lavet aftensmad og spist, vi fik os sat til
rette i sofaer og lænestole, vi fik tændt for fjernsynet, vi døsede lidt hen,
vi gik i seng og næste morgen stod vi op til et forrygende morgenbord, og
så skulle der fiskes.
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Spørgsmålet var naturligvis hvor vi skulle fiske. Vi havde medbragt guide
bogen 117 Fine Fynske Fiskepladser, og den indeholder beskrivelse af en hel
del pladser på Langeland, og endelig havde vi da været på Langeland før,
og en del pladser kunne vi da huske fra de tidligere ture. Vi valgte at begynde på den nærmeste plads nemlig Ristinge Hale, som lå tæt på vores
sommerhus, under 5 kilometer. Pladsen kendte vi fra tidligere ture, og vi
havde før fanget fisk netop der. Bare ikke i dag. Vi hverken så eller mærkede fisk. Ny plads, og heller ikke der kunne vi fange fisk, og sådan gik hele
søndagen. Mandag var nøjagtigt det samme, 2 pladser og absolut ingen fisk.
Tirsdag var en nøjagtig kopi af mandagen, og nu begyndte det at blive en
anelse træls.

Der var i mellemtiden sket det, at vi havde fået et strømproblem som krævede besøg af en elektriker. Novasol reagerede lynhurtigt, og allerede tirsdag eftermiddag da John og Jeg kom hjem til huset, var elektrikeren allerede kommet. Det viste sig, at han var lystfisker, og da vi havde snakket lidt
om de manglende fisk sagde han til os, at hvis han var i vores waders, og
hvis vejret onsdag blev lige som det havde været om tirsdagen, så ville han
tage til Tryggelev Nor. Der burde vi kunne fange fisk.
Onsdag formiddag var der derfor afgang til Tryggelev Nor. Der er tale om et
fuglereservat, som er en del af EU’s Natura 2000 Netværk, og er derfor beskyttet af EU’s fuglebeskyttelses– og habitatsdirektiv, hvilket bl.a. betyder,
at Danmark har et særligt ansvar for at passe på Tryggelev Nor.

27

Det viste sig at være en rigtig god ide at tage til Tryggelev Nor, og den væsentligste grund til det var, at vi fangede fisk.
Jan fik den første, en fin blank havørred på 55 cm og 1,4 kg, og derefter
fik jeg to målsfisk på 0,65 kg, og så havde vi pludselig fisk nok til en lækker
middag til en af de kommende aftener.

Vi var ganske godt tilfredse med dagen og fiskeriet da vi kom hjem til
sommerhuset, og der
blev hygget lidt ekstra
om aftenen.
Der er vel ikke noget at
sige til, at vi dagen efter
kørte til Tryggelev Nor
igen, blot for at kunne
konstatere, at træerne
heller ikke på Langeland,
vokser ind i himlen. Altså
ingen fisk.
Det var det samme billede om fredagen, vores
sidste fiskedag, heller
ingen fisk, men vi havde
godt vejr til det.
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Vel hjemkommet fra Langeland kunne det konstateres, at der nu var godt
gang i havørredfiskeriet i Fjorden, og hornfiskene var også kommet. Jeg
fanger og spiser med stor fornøjelse både havørred og hornfisk. Mange
andre synes, at hornfisken er uspiselig på grund af for mange grønne ben,
men der er da ingen, der siger, at man behøver at spise benene, hvorfor
ikke bare nøjes med kødet, som smager fortræffeligt.
I perioden fra 24. april til 18. maj fik jeg 6 havørreder med mig hjem, og
heraf var der tre situationer, hvor havørreden blev fanget mellem hornfiskene. I samme periode fik Glenn en blank havørred på 2,2 kg i Ishøj
Havn, og Lars fik en fin blank målsfisk, også i Ishøj.
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Hornfiskekonkurrencen fandt som sædvanligt sted ved Sandskredet i Kongsøre Skov. 11 mand deltog i konkurrencen, som begyndte med morgenmad i
klubben og sluttede med grill-frokost i den nyudsprungne bøgeskov, og indimellem blev der fisket hornfisk. Der var nu ikke voldsomt mange af dem,
men en halv snes stykker blev der dog registreret. Vinder af konkurrencen
blev Bruno med en hornfisk på 71,5 cm. Ole W. forsøgte at få indvejet en
skrubbe, men konkurrenceledelsen lod sig ikke narre, de kunne godt se, at
det var en skrubbe, og så blev den diskvalificeret. Som et plaster på såret,
blev den udnævnt til månedens fisk for maj måned, og der kan I se et billede af den. 0,750 kg vejede den.
Efter konkurrencen kom der mere gang i hornfiskene, både i Fjorden og
uden for Fjorden. På nuværende tidspunkt har vi passeret 70 registrerede
fangster.
Nu mens disse sidste linjer skrives, er årstiden netop skiftet
fra forår til sommer, og det
betyder vel egentlig bare, at
sommeren fortsætter og snart
er vi alle taget på ferie ved et
eller andet lækkert fiskevand.
Først har vi dog lige en torskekonkurrence vi skal have afviklet, og vi har også en aften
kysttur midt i juni, og der ses
vi vel.

Sluttelig jeg vil ønske jer alle
en rigtig god sommer, og
knæk og bræk derude.
ELT
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Marts 2018
Mogens Johansen
Torsk 1,750 kg.

April 2018
Ole Pedersen
Havørred 7,200 kg.

Maj 2018
Ole Wohlgemuth
Skrubbe 0,750 kg.
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Hornfisk kan være meget irriterende når man fisker efter havørred !
Men …..Til alle hornfisk-haters: Tag et par stykker med hjem, salt dem
natten over, skyl og tør med køkkenrulle. Giv dem 25 min. med varm røg
( kan gøres på en weber-grill ). Brug enten flis eller groft smuld. Rødel eller
bøg er fint.
Bland 1/3 majonæse og 2/3 cremefraiche, salt, peber, peberrod, kapers,
citronsaft og hvad du ellers har af friske krydderurter. Vendes sammen med
fisken ( som nemt afbenes efter røgturen )
Serveres på et ristet stykke lyst brød. 1 hornfisk giver til 2 madder !
Tillykke, du er nu forhåbentligt kureret for din hornfiske-lede !
Velbekomme !
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Hvidovrevej 158
2650 Hvidovre
Tlf. 36 75 13 15
Fax 36 75 36 37
www.hvidovresport.dk
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Fremlysning
fra Mogens...

Jagten var gået ind efter hornfisk i Unnerød i slutningen af maj. Det
blev til en såkaldt 0-tur - og dog ikke helt. Datteren Tina fik en filtsål
på krogen, og det er bestemt ikke utænkeligt, at den tilhører Bjørnens
vel nok flinkeste hovedkasserer, som på et tidspunkt i Unnerød, mod
sædvane, havde vanskeligheder med at være helt fremme i skoene.
Så Erik, hvis skraldespanden ved parkeringen ikke er tømt endnu, så
kan den vederlagsfrit afhentes der.

