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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
Ungdom
Juniorer
Familier

Mandag og torsdag kl. 19.00-22.00.

kr. 600
kr. 465
kr. 300
kr. 900

Inklusive medlemskab i DSF.

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 2019.
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
Tel. 2063 0173

Poul Seiler
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 Ole Pedersen og Mogens Johansen. Suppleant Lasse Jørgensen.
Næste klubblad udkommer i september måned 2019 og sidste frist for rettidig indlevering af indlæg til bladet er medio august Bladet udkommer i
månederne marts, juni, september og december.

Forsiden: Marts 2019. Fornuftigt, at Christian holder godt fast i skibet.
Med en vægt på 5,7 kilo er Christians torsk den største, vi har fanget i
Øresund siden september 2010, hvor vi fik en håndfuld 7 kilos fisk.
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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Marts 2019
CHRISTIAN SKALKA
Torsk 5,700 kg.

April 2019
LASSE JØRGENSEN
Havørred 2,200
kg.
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Formandens Hjørne
Orientering fra formanden.

Denne gang er Formandens Hjørne kun på 2 sider, hvilket bl.a. skyldes, at
Erik har været yderst produktiv med to store artikler, dels om Forårsfiskeriet
dels om Ærøturen. Der gør så også, at jeg gemmer nogle interessante emner
til september bladet.
Det er jo også valgtid, og meget afhænger jo af, hvem der påtager sig regeringsmagten efter valget, som jo er gennemført, når du læser disse linjer.
Det har da ellers ikke skortet på heftige idéer fra partierne, som nærmest er
gået i selvsving for at vælte gode tilbud ud over borgerne. Mærkeligt at alle
disse gode forslag først dukker op, når der er offentliggjort en valgdato.
Selv klimaet er som noget nyt blevet et vigtigt overbudsområde, men skal vi
have rigtig glæde af den nye interesse, hvis partierne ellers kan huske det
efter valget, så skal det ikke kun være klima, men alle de tre områder
”klima, miljø og natur”. Det virker desværre som om, at en hel del politikere
ikke rigtig har forstået forskellen og samspillet. Spændende bliver det at følge, hvem der kommer til at danne regering, og om vi kommer til at se en anden udvikling end den nuværende, som nok kan beskrives som værende temmelig ”landsbrugsvenlig”.
Sjællandsbekendtgørelserne - Reglerne for fiskeri på Sjælland Som jeg efterhånden har skrevet i flere af vores seneste klubblade afventer vi
en høring om bl.a. reviderede fredningsbælter og reviderede regler for f.eks.
vores havørredfiskeri.
Indtil nu har høringen ladet vente på sig, hvilket nok ikke kan undre de hyppige udskiftninger på posterne som fiskeriminister samt miljø- og fødevareminister taget i betragtning. Selvom vi er i en situation, hvor der igen kan komme
nye ministre til, og måske med en anden ”politisk farve”, så starter man processen op nu. Den offentlige høring forventes derefter sent i 2019.
Sportsfiskerforbundet afholdt den 21. maj et informationsmøde i Ringsted om
Sjællandsbekendtgørelserne, og denne gang havde man til min glæde ikke
kun inviteret Forbundets egne foreninger, men også repræsentanter for alle
Sjællandske foreninger. Jeg har foreslået det flere gange, så det ikke kun er
repræsentanter for Forbundets ca. 1.800 medlemmer på Sjælland, som bliver
taget med på råd. Jeg gætter på, at vi er omkring 60.000 lystfiskere på Sjælland, så jo flere der deltager i processen jo bedre. Så absolut stor ros til Forbundet for at inviterede andre med denne gang.
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På mødet drøftede man indholdet til Sjællandsbekendtgørelserne, som jo
omfatter bl.a. fredningszoner ved åernes udløb, men der er også ønske om
flere udvidede fredningszoner for vandrefiskene i fjorde og i det hele taget
i de såkaldte “flaskehalsområder”, hvor fiskene jo er ekstrem sårbare for
garnfiskeri, når de er på gydevandring.
Forbundet har fortsat forslag til de nye regler bl.a. om en daglig fangstbegrænsning pr. fisker på tre havørreder, samt udvidelse af fredningstiden for
farvede havørred i saltvand, så den bliver fra 15. oktober til 28./29. februar. For mig virker det ulogisk, at man ikke foreslår samme fredning i ferskvand. De fisk, der genudsættes i saltvand, kan jo med dette forslag ved et
efterfølgende møde med en lystfisker i ferskvand nemt ende livet, inden de
når at gyde. Det udhuler jo den grundlæggende idé om øget overlevelse.

Reglerne skal gælde både stangfiskere, erhvervsfiskere og fritidsfiskere, og
meget handler om, at reglerne tager sigte på at begrænse garnfiskeriet. Så
vidt jeg er orienteret, er ingen af garnfiskerne for disse stramninger.
Vores fisketure i 2. halvår Du kan i dette blad på siderne 16-17 og 20-21 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.
Lukket torsdag aften i klubben i skolesommerferien Skolesommerferien starter i år lørdag d. 29. juni og skolerne begynder igen mandag d. 12. august. Erfaringen
har vist, at der ikke kommer ret mange medlemmer om
torsdagen i den ferieperiode, hvorfor bestyrelsen som
tidligere gerne vil holde lukket om torsdagen i den periode. Det håber vi, at der er forståelse for.
Vi holder forsat klubaften mandag i hele perioden. Fluebindingsholdet styrer selv, hvornår der er fluebinding.
Følg med i redaktørens kalender på side 18 og 19 Du kan på de sider altid få et hurtigt overblik over, hvordan de næste fire
måneder ser ud. Hvad du ikke kan se der endnu er, at julefrokosten i år
afvikles lørdag d. 7. december, så måske en god idé, om du allerede
nu reserverer den dag til juleriet.
Rigtig god sommer til alle.
Venlig hilsen Kjeld - Vi ses i Bjørnen
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Vores lokale fiskevand har det ikke godt.
Vores to søer i Mosen Tueholm Sø og Vallensbæk Sø har det ikke særlig godt.
Sådan har det efterhånden været i nogle år, og især i 2018, hvor vi godt nok
havde ekstrem varme, gik væksten af vandpest og trådalger helt amok.
Fiskeriet har følgelig ikke været noget at juble over, og vi har da heller ikke
haft klubture dernede i nogle år. Dagkortsalget er også faldet betydeligt.

Det gik i 2018 ikke kun udover fiskeriet, men også brugen af Vallensbæk Sø
for Vandskiklubben. Af hensyn til afholdelse af Danmarksmesterskaberne i
Vandski rensende Hededanmark derfor i midten af sommeren de vigtigste
dele af vandskianlægget for vandpest. Det hjalp meget med hensyn til, at
de kunne sejle og stå på vandski, men desværre blev deres baneanlæg ødelagt af de anvendte maskiner. Det kostede klubben et femcifret kronebeløb
og utroligt mange timer i vandet med at genetablere baneanlægget.
Sensommerens varme har betydet fortsat vækst i vandpesten. Vandkvaliteten var slut på året fin og vandet var krystalklart, men det gav så den virkning, at de fisk der lever i søen helt blev berøvet for skjul. Et stigende antal
skarv fra Tueholmsøen udnytter logisk det til at jage heftigt i Vallensbæk
Sø. Vestegnens Sportsfisker Sammenslutning tager igen kontakt med Mosens
organisation om, hvad der kan gøres for at skaffe en holdbar løsning.
Alligevel byder søerne indimellem på små overraskelser. Vi fik en mail d. 24. maj fra Martin,
som ikke er medlem hos os, men som fisker i
Mosen. Martin kunne berette følgende:
”Efter en sløj omgang fiskeri i Tuesholm Sø,
hvor der var alt for mange planter og ingen
hug, startede jeg den aften cirka klokken 21.30
med at fiske i Vallensbæk Sø.
På første kast fik jeg bid af en gedde, som desværre røg af, lige inden jeg nåede at lande
den. Ærgerligt at miste gedden, men jeg forsøgte yderligere en halv time. Havde egentlig
besluttet mig for at køre hjem, men på mit sidste kast, på en 3’er spinner (sølv med grønne
pletter) fik jeg pludseligt et ordentligt hug, og
tænkte det nok var gedden fra tidligere. Men
da jeg fik den længere ind, kunne jeg se, at det
var en ørred, en super fed oplevelse. Den blev
målt til 70 cm og lige over 2,5 kilo.” - Sådan...
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Der er flere konkurrencer i 2. halvår 2019
Her kan du se, hvilke konkurrencer du kan satse på, når vi starter med fiskeriet i 2. halvår. Der er nemlig tre konkurrencer med titler og præmier at
dyste om, og du kan jo deltage i dem alle tre. Her har du dem:
Put & Take konkurrencen, som jo 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 vores forårstur og vores efterårstur. Der blev
bare ikke nogen forårstur i år. Vi havde lagt turen tidligt i år, men det viste
sig, at der ikke var åbent for alt fiskevandet hos Ørsted Fisk & Golf på den
dato, som vi havde valgt, og det gik jo slet ikke.

Vi skiftede derfor til en ny dato,
men der fik vi desværre næsten
ingen tilmeldinger, idet ganske
mange af de sædvanlige deltagere var optaget af private aftaler
på den dato.
Vi valgte derfor helt at droppe
forårsturen. Dermed er konkurrencen stadigvæk helt åben, når
vi afvikler efterårsturen. Datoen
er fastlagt, så sæt kryds i kalenderen, så du kan deltage.
Datoen bliver lørdag d. 28. september, hvor vi kører fra Roskilde Kro ca. kl.
08.00 og med start på fiskeriet kl. 09.00. Yderligere oplysninger bl.a. om
hvilken sø, vi vælger, følger. Da der er tale om en konkurrencetur, er der
gratis grillmenu, når vi slutter fiskeriet.
Kystkonkurrencen er jo som altid en gennemgående konkurrence, som løber
over hele året. Du kan altså allerede have hentet point i den konkurrence.
Du kan se alle turene i 2. halvår på siderne 16 og 17 i dette blad. Den afsluttende konkurrencetur med gratis morgenmad og grillmenu er sat til lørdag d.
9. november. Har du ingen point endnu, så kan du med et godt efterår sagtens nå at blive vinderen i den konkurrence. Husk at der er mulighed for at
hente rigtig mange point ved den afsluttende konkurrencetur.
Årets Bjørn, vindes jo ved en opgørelse baseret på point for alle fangster på
klubturene, og hvor vi må konstatere, at Bruno nærmest har sat sig på den
titel. Som du kunne læse i martsbladet har Bruno vundet 6 år i træk. Lad os
se, om der i år er nogen, der kan bryde den sejrsrække. Det kræver mange
fangster og måske særlig hjælp fra højere magter for at kunne at slå Bruno!
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Af: Erik Lund-Thomsen
Den 1. februar 2019 kom lejekontrakten for Drejhuset på Ærø, og så var
det helt sikkert, at vi skulle til Ærø i perioden 24.—28. april, og det resulterede i, at der endelig blev fred og ro blandt de 9 faste deltagere, og
jeg slap for flere upassende bemærkninger, som hovedsagelig gik på, at
jeg jo nok havde glemt at booke huset, og hvad jeg så havde tænkt mig,
at gøre ved det.
Og så endelig oprandt Ø-dagen. Vi mødtes KL 09.00 på parkeringspladsen
ved klubben, hvor vi
fik bilerne fyldt op
med det allermest
nødvendige
som
f.eks.
uanede
mængder af fiskegrej og lidt øl, - vi
kunne jo altid købe
mere grej når vi
kom til Ærø.
Og så var der afgang. 5 kvarter senere landede vi på
storebæltsrastepladsen i Nyborg til
en velfortjent, og
nødvendig pause.

Hurtigt videre ad
kystvejen
mod
Svendborg. Vi havde vel kørt et kvarters tid da der tikkede en sms ind fra
Ærø-færgerne. Det burde der ikke, - vi havde jo fået bekræftet vores
reservation til færgen KL 12.05. Noget måtte være galt, - og det var der.
Færgen var aflyst. Vi fik lavet en ny reservation, en bil med færgen KL
15.05 og to biler med færgen KL 16.05, og så var det bare at vente, og
det er træls skal jeg lige hilse og sige. Det endte dog med, at Jan kom
med KL 13.05 og vi andre kom med KL 15.05. Det skulle senere vise sig,
at der i forbindelse med disse aflysninger og ombookninger var opstået
yderligere et problem, men det opdagede vi først, da vi skulle køre hjem,
så mere om det senere.
Efter at have provianteret i Netto på havnen i Ærøskøbing var det med at
komme af sted til Drejhuset. De først ankomne havde heldigvis sørget
for, at der var kaffe på kanden, da vi ankom, og det var hårdt tiltrængt.
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Derefter måtte vi i gang med den procedure, som vi efterhånden kender så
godt, nemlig at tømme biler, finde en sengeplads, pakke ud, lægge sengetøj på, og så endelig en kølig pilsner, og så måtte der fiskes.

En af de bedste ting ved Drejhuset, - måske den bedste - er, at det ligger
kun 25 meter fra en af øens gode fiskepladser, og der er dybt vand næsten
helt ind til strandbredden, så det er ikke absolut nødvendigt, at iklæde sig
waders og svømmevest og hvad man ellers kan bruge, for at holde sig oven
vande. Den gode beliggenhed fremgår tydeligt af fotoet herunder.

Som sagt, der måtte fiskes, - og det blev der. Nogen var lynhurtigt ved
stranden, hvor de fik skyllet deres blink og fluer, mens andre blev ved Drejhuset og brugte tiden på, hvad der måske bedst kan betegnes som, let til
moderat hygge, samt forberedelse af aftenens hovedmåltid.
De fleste af deltagerne har et veludviklet spisetidsgen, hvilket indebærer, at
når tiden for et måltid nærmer sig, så
aktiveres genet helt automatisk, og alle
vender snuden hjemad mod kødgryderne. Nogen kommer glade og tilfredse
hjem, mens andre bare kommer tilfredse hjem. Aage tilhører den første gruppe, idet han, på den lille smuttur til
stranden, fangede turens første havørred, en smuk lille Ærø-ørred.
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Efter at have sat et velsmagende måltid til livs, og derved åbenbart også
sat et gedigent CO2 aftryk på vores klima, skulle resten af denne aftens
hygge bestå i at planlægge næste dags fiskeri.

Der kom forslag om, at vi skulle køre til Urehoved, og det blev accepteret
af alle. Denne plads beskrives i bogen `117 Fine Fynske Fiskepladser` som
den bedste helårs plads på Ærøs nordkyst uanset vindretning, og med en
sådan beskrivelse kan det vel ikke gå helt galt. Det viste sig, at det kunne
det alligevel, forstået på den måde, at vi ikke fangede nogen fisk. Og så er
det jo at man begynder at tænke. Jeg har efterhånden været på Ærø mange gange, og jeg kan ikke mindes, at nogen af deltagerne på noget tidspunkt, har fanget fisk på Urehoved. Nu kan onde tunger jo påstå, at min
hukommelse er noget slidt, og det kan da godt være at den er det, men jeg
kan da huske så mange andre ting, så hvorfor ikke lige en fisk fra Urehoved? Der var dog noget godt ved turen til Urehoved, bl.a. vejret, og det
betød, at vi kunne sidde ved
stranden og spise vores medbragte frokost. Og når man
ikke selv kan fange fisk, så
kan man da altid spise et
halvt stykke med makrel i
tomat, og det er da heller
ikke så ringe.
Det med at tage frokosten
med ud i naturen, praktiserede vi for første gang på sidste års tur til Langeland,
hvor vi fandt ud af, at det
var meget bedre end at køre
hjem og sidde og blive søvnige ved et frokostbord. Det fungerede også super godt på dette års Ærø tur.
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Efter frokosten kørte vi til Hospitalsstykket, som i årenes løb har givet
mange fisk. Blot ikke i dag. Underligt som det kan veksle. Efter vores opfattelse var alt på Hospitalsstykket perfekt, både vinden, temperaturen og
vandet, men det mente havørrederne åbenbart ikke.

Da vi havde fisket et par timer ved hospitalet besluttede vi at køre hjem.
Dem der så havde lyst, kunne fiske ved Drejet, og Hans kunne komme i
gang med at tilberede sine berømte Ærø Koteletter. Og så blev den dag
reddet.
Næste morgen, og det var altså fredag morgen, mens vi indtog et formidabelt morgenmåltid, blev det besluttet, at dagens fiskeri skulle finde sted
ved Borgnæs Nakke, som også er en af de 117 Fine Fynske Fiskepladser på
Ærøs nordkyst, og det borger jo for kvaliteten.
Da vi ankom til pladsen var der en tumpe, der havde parkeret så skævt at
han optog hele den lille p-plads, hvor der ellers ville være plads til 3-4 biler, hvis man parkerede med lidt omtanke. Nå, men det var nu ikke det
værste, - vi var ikke mere end lige begyndt at fiske, da regnen pludselig
stod ned i stride strømme, og værre blev det, da det så også begyndte at
tordne. Jeg skal lige hilse og sige, at det ikke er særligt morsomt at stå
ude i vandet i tordenvejr og med en 10 fods lynafleder i hånden.

Heldigvis overlevede vi da. Og til
vores store glæde viste det sig, at
vi også fangede fisk.
Mogens fangede en flot havørred
på 3/4 kilo, og på det tidspunkt
mente han selv, at det nok var
verdens smukkeste fisk. Selv fik
jeg en hornfisk, og jeg var sikker
på, at det var den der var verdens
smukkeste fisk.
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Vi var efterhånden blevet noget våde af den silende regn, så vi besluttede
at køre hjem for at indtage frokosten i tørvejr inden døre, og så kunne vi jo
altid fiske ved Drejet resten af dagen, hvis det var det vi havde lyst til, - og
det var det. Det viste sig at være en ret god beslutning, for der var både
havørred og hornfisk i vandet. Havørrederne var desværre for små, så de
måtte pænt genudsættes, eller de genudsatte sig selv. Det var kun hornfiskene, der lod sig fange, men de var til gengæld også både lange, tykke og
lækre.

Nu manglede vi kun aftenens højdepunkt, og det bestod af lækre røde bøffer af brasiliansk oksefilet. Det er sådan noget man trænger til, når man
har været ude i regnvejr.

1 dag tilbage, lørdag. Vi valgte at køre til Vitsø oppe i den nordvestlige ende af øen. Det er egentlig mærkeligt så ofte vi vælger en plads, hvor vi aldrig har fanget fisk, og lige så ofte fravælger en plads, hvor vi flere gange
har fanget fisk. Er det måske aldersbetinget? Det var nu ikke alle, der kørte
med til Vitsø. Hans og Mogens blev i Drejhuset. Hans ville binde nogle giftige fluer, og Mogens ville fange nogle hidsige skrubber med Gylp som agn,
eller hedder det Gulp? Lige meget, - da vi kom hjem havde han i hvert fald
fanget 4 skrubber, og så kan det jo være lige meget, hvad agnen hedder.

Vitsø gav i øvrigt heller ikke denne gang
fisk, men vejret var jo dejligt, så vi kunne indtage vores frokost ved et kommunalt bord i den frie natur, og det var
godt.
Efter frokosten kørte vi op til Skjoldnæs
Fyr, for at se om vi kunne fristes til at
fiske der. Det kunne vi ikke, og så var der
jo ikke andet at gøre end at køre hjem.
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Da vi kom hjem blev vi mødt at to tilfredse herrer. Mogens kunne prale af
sine 4 fine skrubber, og Hans af sine fine fluer.
Det var nu ikke alle, der var kørt med hjem til Drejhuset. Ole og Aage ville
køre ud mod Urehoved, og på den smalle tange på vejen derud fik Aage
gang i fluestangen, og det fortrød han ikke. To fine havørreder måtte lade
livet, efter at de havde forslugt sig på hans flue. 41 og 45 cm—smukke fisk.
Og så nærmer det hele sig sin afslutning, og det er tid til at gøre regnskabet
op.
Det blev til 4 havørreder, 1 til Mogens
og 3 til Aage, 6 hornfisk, 4 til Bruno og
2 til undertegnede samt 4 skrubber til
Mogens. Alt i alt blev det altså til 14
gode fisk, og det er længe siden vi har
fået 14 fisk på en Ærø tur.
Nu mangler vi kun at få dem tilberedt
og serveret med nye spanske kartofler
og persillesovs, - så bliver det ikke bedre. Og sådan ser gode spisefisk ud.

Nå ja, vi skal jo lige have klaret det sidste problem. Ved ombordkørslen på
færgen, blev jeg brutalt standset af kontrolløren, som med alvorlig stemme
meddelte, at jeg ikke stod på hans liste, og derfor ikke kunne komme med.
Jeg blev vinket ud på et sidespor og kunne blot holde der og se den ene bil
efter den anden køre om bord. Så pludselig kom solen, og jeg blev vinket
frem, - jeg fik den absolut sidste plads på færgen, og så gik det hjemad.
Det var næsten lige så godt som at fange fisk. Vi ses på Ærø i 2020.
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¤ Ture til bl.a. Kyst, Sø og Å i 1. og 2. 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. 22. juni - Kysttur - Havørred - Start cirka kl. 16.00.
Sidste klubkysttur i 1. halvår, hvor vi igen skal afprøve aften og måske også
nat derude på kysten. Hvor lang tid turen skal vare, aftaler deltagerne naturligvis indbyrdes. Forhåbentlig viser det sig, at vi kan bryde koden til flere
havørreder, så vi kan vende hjem med lækker mad til husholdningen.
Når denne tur er overstået, holder vi sommerpause i klubkystturene frem til
august, hvor vi starter igen med endnu en aftentur.
Lørdag d. 24. 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 håndteringen.

Lørdag d. 31. 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.
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Lørdag d. 7. 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. 14. september - Lagan - Dag-/årskort - Start cirka kl. 07.00.
Så går turen igen til Lagan på både dag– og årskort, og forhåbentlig får vi
styr på koden til Lagans ofte dejlig store fedtfinnefisk. Er du ny i Lagan kan
vores flinke rutinerede Laganfangere berige dig med viden.
Lørdag d. 21. september - Kysttur - Havørred - Start cirka kl. 16.00.
Vi tager nok en aftentur efter havørreder. Der er ret sikkert knald på gydevandringerne nu, så igen er trækruterne en glimrende fiskeplads. Der må
være gode muligheder for at par fede havørreder.
Lørdag d. 28. september - Put & Take Konkur. II - Start cirka kl. 08.00.
Vores P&T Konkurrence afvikles jo nu ved ”bedst af 2 ture”. Første tur er i
foråret og så en tur i efteråret. Den første tur måtte vi i år aflyse, da datoen
ikke passede for flere af de sædvanlige deltagere, så konkurrencen er forsat
helt åben. Da det er en konkurrencetur, er grillen med. Læs mere side 9.
Lørdag d. 12. oktober - Kysttur - Havørred - Start cirka kl. 08.00.
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.
Lørdag d. 19. oktober - Kysttur - Havørred - Start cirka kl. 08.00.
Vi gentager dagfiskeriet i håb om et par flotte havørreder. Hurtigt eller endog lynhurtigt fiskeri er forsat en god idé, og er du ude med fluegrejet, så er
det værd af fiske med indtagning med begge hænder, selvom det er hårdt!
Søndag 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. 9. november - Kystkonkurrencen - Start cirka kl. 07.00.
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. Læs mere på side 9.
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Turleder er Bruno Hansen Tlf.: 29 84 93 07

Lørdag den 15. juni 2019

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 7. juli 2019
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.

TURLEDER PÅ DENNE TUR ER: Mogens Johansen Tlf.: 21 46 21 20
Vi har hele båden men satser på max. 20 pladser.
Onsdag den 31.juli 2019

Skjold fra Odden - MAKRELTUR
Sejltid: 14-22
Pris: Kr. 320,- excl. Transport (Tilskud på kr. 50,- er fratrukket)
Antal pladser: 6
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Lørdag den 17. august 2019
Skjold fra Vedbæk

Sejltid 7-12
Pris: kr. 225,- excl. transport ( Tilskud på kr. 50,- er fratrukket)
Antal pladser: 6
Lørdag den 5. oktober 2019
Skjold fra Vedbæk
Sejltid 7-12
Pris: kr. 225,- excl. transport ( Tilskud på kr. 50,- er fratrukket)

Antal pladser: 6
Lørdag den 26. oktober 2019
Skjold fra Vedbæk
Sejltid: 7-12
Pris: Kr. 225,- excl. transport ( Tilskud på kr. 50,- er fratrukket)
Antal pladser: 6

Fredag den 27. december 2019
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………..

Turleder er Bruno Hansen Tlf.: 29 84 93 07
mail: kirstenlykke@dukamail.dk
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Af: Erik Lund-Thomsen

Vinteren er ovre for denne gang, og det er foråret også snart. Mens dette
skrives, har vi kun en enkelt forårs uge tilbage, før sommeren er over os.
Foråret plejer jo at være perioden hvor kystfiskeriet når et højdepunkt, og
det skal vi da også beskæftige os med lidt senere, men først skal vi lige
have vinteren gjort færdig, og det vil sige januar og februar.
Er der i øvrigt nogen, der kan huske, at vi har haft vinter i år. Hvis vi anstrenger os, kan vi vel nok huske, at det ind imellem har været lidt køligt,
men ikke noget specielt bemærkelsesværdigt. DMI skriver selv i deres resume over vinteren 2018—2019, at den var meget varm, den havde mindre
nedbør og der var mere sol i forhold til 10—års gennemsnittet 2006—2015.
Vinterens højeste temperatur blev målt til 15,80C den 26. februar ved
Tirstrup på Djursland, og den laveste temperatur måltes til—10,60C ved
Stenhøj i Vendsyssel. Vi har da heller ikke i år haft frost i så mange dage,
at isdække på noget tidspunkt har kunnet forhindre os i at fiske i Fjorden.
Fotoet herunder er fra årets første kysttur til Tempelkrogen den 20. januar, og det er noget af det koldeste, vi har oplevet i år.
Både luft og vand temperatur lå på omkring 0 grader. Selv om vi fiskede
koncentreret i godt 3 timer, lykkedes det os ikke
at finde fiskene, men vi
fik da gang i kystfiskeriet.
Før denne første kysttur
havde vi dog været en
tur på Øresund med
Skjold. Der var naturligvis
store forventninger til
torskefiskeriet, idet kvoten nu er ændret således, at vi må fange 7
torsk pr. mand pr. dag.
Det klarede vi nu ikke. Vi
måtte nøjes med 15 torsk
til 6 mand. Den største var på 3 kg, og blev , ikke overraskende, fanget af
Ejner.
Resten af januar var præget af indendørs sysler. Der var ikke rigtigt nogen,
der havde lyst til, at bevæge sig ud på kysten. Ikke fordi temperaturen var
specielt lav, men når vindstyrken var på 10 m/s og derover, så er det ikke
noget for os godtvejrs fiskere.
23

Kystturene i februar begyndte allerede lørdag den 2. feb. med en tur til
Vellerup Nord, hvor der ikke skete andet end at vi fik hilst på en sæl, som
åbenbart ikke havde problemer med at svømme rundt i 2 0 koldt vand. En
uge senere prøvede vi en af vores gode pladser i den ydre del af Fjorden.
Der var der over hovedet ikke noget liv i vandet, selv om det nu var blevet
et par grader varmere. Nogle få dage senere prøver vi igen, og denne gang
i Lammefjorden, og så lykkedes det da endelig, at få lov til at mærke fisk.
Et par undermålere fortrød, at de lod sig lokke til at smage på kobberbassen. Og mere kunne det ikke blive til den dag.

Og så når vi frem til lørdag den 16. februar, hvor vi skal med Skjold på
Sundet. Dagen lignede en forårsdag. Svag vind og sol. Temperaturen var
ganske vist kun på ca. 60, men alligevel. Udover det flotte vejr, fik vi også
en del flotte torsk. Acceptable 27 torsk blev der noteret i fangstjournalen,
heriblandt nogle fine 2,5 kg torsk, som dem Lars og Bruno viser frem på
billederne herover.
Når vi nu er i februar måned
skal vores faste tur til Tryggevælde Å også lige nævnes. 6
medlemmer plus en gæst blev
lokket med til åen. Lidt mærkeligt— ingen husker hvornår vi
sidst har fanget fisk der, - det
må være længe siden.

Nå men vi fik da en dejlig 0-tur
med smukt vejr, masser af sol,
næsten ingen vind og ca. 100
varme, og næste år fanger vi
fisk.
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Og så blev det endelig forår. Det blev dog en første forårsmåned, hvor det
var svært, at undgå at blive våd. 106 mm nedbør blev der målt, og det var
66 mm eller 165% over gennemsnittet for 10 års perioden 2006—2015. Bemærkelsesværdigt var det, at det stort set kun var i den første halvdel af
måneden, at nedbøren kom.
Og hvor skulle man så tage hen for at fange en fisk på en regnvejrsdag i
marts måned. Fjorden var naturligvis i spil, - det er jo der, vi oftest tager
hen, men måske skulle vi prøve noget andet. Sidste år blev vi introduceret
til kysten ved Magleby Skov, og selv om vi ikke fangede fisk den gang, så
var pladsen alligevel interessant, - så hvorfor ikke?
Søndag den 3. marts blev en rigtig smuk dag med masser af sol, langsomt
drivende skyer, svag vind fra NV og en temperatur på 6-7 grader så Magleby kysten viste sig fra sin allerbedste side.

På med gummibukserne, drikke en kop kaffe og spise et
stykke wienerbrød, og så var
det bare med at komme til
stranden.
Og hvad så? Skal man gå nordpå eller sydpå? Når man ikke
rigtigt kender kyststrækningen, er der vel ikke andet at
gøre end at prøve sig frem.
Strækningen nordpå så interessant ud. Man kunne vade på en
sandbanke, og så fiske ud over
et mørkere område. Der stod i
forvejen et par fiskere deroppe, men der var god plads til flere, så John
og Bruno gik den vej. Strækningen sydpå så ud til at være et lavvandet
område med sandbund og enkelte mørke områder langt ude. Jan og jeg
gik den vej, og det fortrød vi ikke, hvilket vel tydeligt fremgår af de to
fotos herunder.
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Vi var så heldige at komme tæt på en stime havørreder, som ikke lod sig
skræmme bort, men blev i området i næsten et par timer. I den periode
genudsatte eller mistede vi mindst 10 havørreder. Det blev en dejlig eftermiddag på Stevns.
Så er vi nået frem til den 8. marts, og vi skal en tur op i den nordlige ende
af Fjorden, nærmere betegnet Englandshusene. Der var fint solskinsvejr
med drivende skyer, hvilket jo er en situation, vi godt kan lide. Hvad vi
derimod ikke kan lide, er blæst, og i dag blæste der altså en hård vind,
hvilket vil sige over 10,8 m/s, men heldigvis fra en nordvestlig retning,
hvilket betød, at vi havde rygvind.
Ellers havde det også været helt
umuligt at fiske.
I de første tre timer sker der ikke
andet end at Bruno får en lille undermåler, men så får vi pludselig et
kvarters tid med megen aktivitet.

Først får jeg en fin ørred på 46 cm, og
så mister Bruno en god ørred, men i
næste kast får han igen hug, og kan
kort tid derefter lande en superørred
på 58 cm og 1,7 kg. – Og hvad betyder
så en smule blæst?

Dagen efter fiskede Ole i Ishøj Havn,
og her lykkedes det ham at få to fine
fisk. Den største på 55 cm og 1,3 kg,
og den mindste på 42 cm og 0,6 kg.
Der gik ikke mere end et par dage, før
det var tvingende nødvendigt, at vi tog
op i den nordlige ende af Fjorden igen.
En isnende og tiltagende vind gjorde
det til en kold fornøjelse. Bruno var
dog ligeglad, han fangede bare en fisk.
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Det giver varmen, mener han, og det kan han måske have ret i, men ser
han ikke en anelse kold ud?
Fisken er i øvrigt på 43 cm
og vejer 3/4 kg.
Vi er nu midt i marts, og
det er ved at være på tide,
at komme en tur på Øresund. Personligt har jeg et
akut behov for at få nogle
torsk med hjem til fryseren,
og helst lige så mange som
jeg lovligt må fange, altså 7
stk.

Skjold ligger stadig i Helsingør, og det er altså der vi
mødes meget tidligt om
morgenen for at være klar
til afgang mod fiskepladsen
præcis kl. 07.00. Det var en
morgen med en meget frisk vind fra NV, og det gjorde, at det til tider var
noget vanskeligt, at stå fast på det meget bevægelige dæk. Vi sejlede
nordpå langs den nordsjællandske kyst, og det varede ikke særligt længe
før vi kom til det område , hvor der skulle fiskes.
Og torsk var der heldigvis nok af. Vi var 8
mand, som nød det
friske vejr og de friske
torsk, og selv om det
ikke lykkedes mig, at
opfiske min kvote, så
fik jeg tilstrækkeligt
til et par ugers forbrug, og så kan man
vel heller ikke med
rimelighed
forlange
mere. 27 torsk fik vi
med os hjem. Den
største var på 5,7 kg
og blev fanget af Christian, og den kan du
se på forsiden af bladet. Resten af torskene vejede op til 2,5 kg, som den Lars viser frem. Det er for øvrigt anden
gang i år, at vi fanger præcist 27 torsk.
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Resten af marts måned byder
på 5 kystture. Fiskemæssigt var
der ikke meget at råbe hurra
for. En håndfuld undermålere
og kun en enkelt over målet,
som den her ved siden af, kunne det blive til.
Der var ikke meget forår over
de sidste par uger af marts. Der
var koldt, der var blæsende og
overskyet, og kun sporadisk fik
vi lidt blå himmel, hvor vi kunne drømme om lidt varme. Fotoet viser netop sådan en situation, men det hører med, at
billedet er taget sidst på eftermiddagen, og i timerne før havde vi gået og fisket i et vejr, som bedst kan beskrives som vinterligt, der
manglede kun en snebyge, men den fik vi heldigvis ikke.
Og så kommer vi ind i april måned, og nu må det forår da snart komme.
Det første notat i fangstjournalen er fra den 10. april og fortæller, at Ole
var en tur ved Sandvejen i Vallensbæk, og der fik en fin havørred på 42 cm.
Samme dato var en gruppe ved Nakkehage, og der var der også fisk. Det
orange lyn, også kendt som Mogens, fik en god målsfisk på 0,65 kg, og noget senere på dagen, mens vi andre sad og indtog lidt frokost, kom Jan tilbage fra en længere vandring sydpå, og med sig havde han to fine havørreder på hhv. 41 og 43 cm.
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En sådan succes måtte naturligvis gentages, og det blev den allerede tre
dage senere. Det blev en dag, hvor en isnende kold østenvind strøg ind over
Nakkehage, men heldigvis var der en hel del sol, og det gjorde dagen tålelig. Nu var det Johns tur til at vandre sydpå ned mod Nykøbing, og da han
kom tilbage medbragte han en fin havørred
på 42 cm og 0,7 kg. Det var Johns første
fluefangede havørred, og tillykke med den.

En sådan fisk kan jo efterfølgende godt give
anledning til en masse snak om fluer, fight
og landing, og sådan skal det være, - det hører jo med til en god fisketur.
Den 17. april, er en dato, som Lasse ikke glemmer foreløbig. Der var han
nemlig taget med Ole til Sandvejen i Vallensbæk, hvor det lykkedes ham at
fange sin første havørred, - en flot fisk på 2,2 kg og 55 cm lang. Den har
han kæmpet længe og ihærdigt for, - så tillykke med den. Et foto af fisken
kan du se på siden med Månedens Fisker for april måned.
Vi kan lige nå et par ture mere inden vi skal til Ærø. Første tur går til Kyndby Nord, og den giver ikke andet end frisk luft og en enkelt undermåler.
Det samme bliver resultatet af den næste tur, hvor der dog også sker det,
at jeg fanger årets første hornfisk. Den kommer nu ikke med hjem, -den
var lidt for tynd, så den fik lov til, at svømme videre, og det så den ikke ud
til at være utilfreds med.

Og så står der Ærø på programmet, men den tur må I læse om et andet
sted i bladet. Her skal vi koncentrere os om fiskeriet i maj måned, og maj
plejer jo at stå i hornfiskens tegn, og 2019 bliver ingen undtagelse.
Vi begynder onsdag den 1. maj med en tur til Englandshusene. Der var frisk
vind fra nord og nordvest, masser af sol og drivende skyer. Vandet var helt
klart. Gode forhold til hornfisk. Og der var da også mange af dem, og de
var hugvillige. Jeg havde egentlig besluttet, at jeg i denne hornfiskesæson
ville have gang i fluegrejet igen efter et par års pause. Jeg syntes dog at
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Vinden var lidt for frisk, så det blev i stedet for til fiskeri med blink, - den
hvide 12 grams Möresilda, og den kunne hornfiskene godt lide. De huggede
hele tiden, og det endte med, at jeg fik 7 horn med hjem, Bruno fik 6 og
jan 4. John måtte nøjes med at genudsætte en havørred, der var for lille.
Den 4. maj fik jeg så gang i fluegrejet
ved Nakkehage. Jeg kunne godt mærke,
at jeg var noget rusten efter den lange
pause, men det lykkedes dog at fange
en enkelt hornfisk og også at miste en.
Ved samme lejlighed fik John et par
stykker på fluegrejet, og Ole genudsatte
4 stk.

hjem. Det er god mad.

En uges tid senere var Bruno, Store John
og Lille John ved Unnerød, og tilsammen
fangede de omkring en snes fine hornfisk. Den 18. maj tog Store John og jeg
til Korshage, og det resulterede i, at der
kom en håndfuld gode hornfisk med

Vi er nu kommet hen til den 25. maj, dagen for vores årlige hornfiskekonkurrence. Vi begyndte med morgenmad i klubben kl. 07.00, og kørte derefter til Sandskredet i Kongsøre Skov. Her skulle 10 mand så forsøge at vriste
titlen fra den 11. mand, nemlig Bruno, som jo blev mester i 2018.
De fleste af deltagerne gik nordpå, op mod frømændenes legeplads, og
nogle få af os gik sydpå. Nede omkring ’det hvide hus’ blev det klart, at
fluefiskeriet ville blive meget vanskeligt, specielt da jeg er højrehåndskaster og derfor fik vinden ind fra en helt forkert side. Samtidig var vandet
grumset brunt ca. 10 meter ud, og på en dybde af kun 30-40 cm kunne du
ikke se dine fødder mere. Det ville blive både risikabelt og vanskeligt at
vadefiske under de forhold, så ret hurtigt meldte den tanke sig, at jeg
måtte gå tilbage og rigge en spinnestang til.
Men så pludselig tilsmilede lykken mig. Jeg
fik hug, og ret hurtigt blev jeg klar over, at
det var en havørred. Dels huggede den
langt inde i det brune vand, og dels blev
den ved med at gå dybt, hvor hornfiskene
hurtigt plejer at komme op og danse på
overfladen. Efter nogle få minutters kamp
om hvem, der bestemte kom den i nettet
og på land. 43 cm og 0,7 kg. Og så kunne
jeg gå tilbage og rigge spinnestangen til.
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Men det var jo hornfisk, det drejede sig om, så vi skulle jo se at få fundet
en afgørelse. Først skulle vi dog have gang i den medbragte grill, så vi kunne få os en velfortjent pølsepause.

Pølserne og brødet og alt det
andet var som sædvanligt fremragende tilberedt, og bifaldet
ville næsten ingen ende tage,
men det måtte det jo, - vi skulle
jo fiske videre, der skulle jo findes en vinder.
Der var planlagt indvejning/
måling mellem 14.30 og 15.00,
men allerede i pølsepausen var
det tydeligt, at det ville blive
svært, at slå sidste års mester af
pinden, - men alt er muligt, i
hvert fald så længe man har en
krog i vandet.

Bruno havde imidlertid ikke tænkt sig at frasige sig titlen uden kamp, så
han kæmpede troligt videre til absolut sidste øjeblik, og selv om han på
fotoet herunder ser ud til at fiske temmelig afslappet, så er han tændt.
Klokken bliver 14.30, og
så er afgørelsens time
kommet.
21 hornfisk kommer til
indvejning eller indmåling. Jan har fanget 8
stk. og det har Bruno
også. Mogens bliver no-

teret for 4 stk. og John får 1 fisk på
listen. De 21 hornfisk blev altså fanget af kun 4 af deltagerne. Vinderen
blev, naturligvis, Bruno, og vinderfisken var et horn på 71,5 cm, nøjagtigt det samme som sidste år. Tillykke til Bruno.
Om nogle få dage er det sommer, og
så ses vi vel derude.
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Fra Ærøturen i år, hvor Mogens her spejler sig i køkkendøren. Turens
øvrige deltagere var taget på havørredfiskeri, medens Hans og Mogens
blev hjemme, Hans for at binde fluer, Mogens for at fiske fladfisk. Det
blev til fire styk, som kunne indgå i en herlig aftenmenu med ”frisk
fra havet” med havørred, hornfisk og fladfisk. Ikke så ringe endda !
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