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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 kom-
muner. 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 aktivi-
teter, 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 

Seniorer  kr. 600 
Ungdom  kr. 465   
Juniorer  kr. 300 

Familier  kr. 900 

Inklusive medlemskab i DSF. 

¤  Vi deler vores viden, og vi deler vores oplevelser  ¤ 

Åbningstider og adresse 

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

Tel. 2640 2630 

Erik Lund-Thomsen 

Tel. 2063 0173 

Kasserer  Formand 

¤  Læs mere på www.bjoernenfisker.dk  ¤ 

Mød os også på Facebook på Bjørnens Sportsfiskerforening 

Bjørnens bestyrelse m.m. 
Herunder har du Bjørnens bestyrelse, som den ser ud 
efter gennemførelse af vores ordinære generalforsamling 
i februar 2018.  
 
Du kan sædvanligvis altid træffe et bestyrelsesmedlem 
på vores klubaftener. Bestyrelsens kontaktinformationer 
har du herunder. 

Suppleant til bestyrelsen er Bruno Hansen 

Revisorer er Helge Apollo Jönsson og Ole Pedersen 

Næste klubblad udkommer i juni måned 2018 og sidste frist for  
rettidig indlevering af indlæg til bladet er mandag d. 14. maj.  
Bladet udkommer i månederne marts, juni, september og december.  

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 ) 

Poul Seiler 
Tel. 2095 7571 

Herunder har du bestyrelsens mailadresser. 
Kjeld: kwiller@webcontact.dk 
Erik: lundthomsen@live.dk 
Poul:  poul.s@hotmail.com 
Nick:  famlundahl@webspeed.dk 

Nick Lundahl  
Tel. 6017 7376 

Forsiden: Fra årets første havtur på Skjold her i februar 2018, hvor Lars 
Dalskov tilfreds fremviser et par gode torsk på 2-2,5 kilo. Christian Skalka 
bag Lars kunne glæde sig over en fin torsk på 4,25 kilo.  
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Formandens Hjørne 
Orientering fra formanden. 

 

Som jeg gav udtryk for på vores netop afholdte ordinære generalforsamling 
d. 26. februar i år, så ville marts klubbladet blive lidt forsinket. Desuden 
nævnte jeg, at det ikke var redaktør Ibs skyld, det er beklageligvis min.  
 
Men nu har du bladet, og vi har indledt et nyt fiskeår, som i januar måned 
absolut ikke gav de store fangstmæssige gevinster. Dertil kom så et uventet 
vintervejr i slutningen af februar og starten af marts. Forhåbentlig vil resten 
af året vise sig fra en vejrmæssig behageligere side. Fangstmæssig er der jo 
tid til at indhente den noget tunge start, og det er jo meget op til os selv. 
 
Generalforsamlingen 2018 -  

For første gang i nyere tid kunne bestyrelsen ikke anbefale Søren Mathiesen 
som aftenens dirigent. Søren jobber nemlig om aftenen, så i stedet foreslog 
bestyrelsen at Erik tog dirigentposten. Erik blev godkendt og kunne konstate-
re, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt. Erik foreslog formanden som 
referent og John R. og Mogens som stemmetællere. De blev godkendte. 
 
Næste punkt på dagsordenen var formandens mundtlige beretning, som bl.a. 
omfattede en gennemgang af det seneste års udvikling i vores fælles forening 
i huset ”Foreningshuset Roskilde Kro” (FRK). Foreningen fik i marts 2017 ny 
formand, Susanne Storm Lind, som bl.a. er medlem af Kommunalbestyrelsen 
i Albertslund Kommune, samt formand for Folkeoplysningsudvalget samt 
medlem af Kultur– og Fritidsudvalget. Pga. en manglende afleveringsforret-
ning fra den tidligere formand i FRK har vi brugt rigtig meget tid på at reor-
ganisere forenings administrative arbejde. Det har da så til gengæld givet en 
meget bedre styring og åbenhed i FRKs bestyrelsesarbejde end tidligere.   

Årets ordinære generalfor-
samling blev en af de hur-
tige af slagsen, og som 
sædvanlig startede vi med 
spisning kl. 18.00. Erik 
havde købt smørrebrød, 
som var betalt af forenin-
gens pengekasse.  
 
Selve generalforsamling 
startede kl. 19.00 med en-
ogtyve fremmødte med-
lemmer. Her får du afte-
nens vigtigste emner. 
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Jeg sidder fortsat på vores bestyrelsespost i Roskilde Kro foreningen, hvor vi 
nu arbejder videre på bl.a. husets 4-års-renoveringsplan. Et par af de fore-
stående opgaver er renovering af et rum i kælderen, K 20 hedder det, hvor 
der skal opbevares forskelligt udstyr til køkkenet i stueetagen. Vores for-
ening har påtaget sig renoveringsopgaven, og et 5-mands-Bjørnehold har til-
budt at gå i gang med opgaven meget snart. Stor tak for det. Det lille køk-
ken, som vi har på 1. sal skal også renoveres, og brugerne skal selvfølgelig 
være med til at fastlægge, hvordan det køkken skal se ud, og hvilket udstyr 
der skal indgå i fornyelsen. 
 
Roskilde Kro spejderenes juletræssalg 2017 gik igen fint, og de få træer der 
var tilbage, 18 stk., blev doneret til Ishøjforeningens udlægning af juletræer 
til aborregydningen i Ishøj Havn. Så fanger du en stor aborre dernede om 
nogle år, kan den måske være resultatet af juletræssalget på Roskilde Kro. 
 
Beretningen fortsatte omkring vores eget klubbliv, vores ture, konkurrencer 
og om klubaftenunderholdning. Erik fortæller jo udførligt om Fiskeåret 2017 
her i bladet, så læs der hvad Erik beretter om vores fiskeri og gode oplevel-
ser. Konkurrenceresultaterne kan du også læse om her i bladet. 
 
På generalforsamling sidste år, foranlediget af et forslag fra Preben, blev 
bestyrelsen pålagt at sørge for flere specielle aktiviteter på nogle af vores 
klubaftener. Her er hvad vi nåede i løbet af 2017: 
 
23. januar kom Fiskerikontrollen på besøg for at fortælle om den moderne 
Fiskerikontrol og det nye udstyr, som nu letter kontrollen betragteligt. 
 
8. maj fik vi besøg af Kaare Manniche Ebert fra Sportsfiskerforbundet, som 
gav en virkelig spændende gennemgang af havørredens liv og fiskeriet. 
 
11. september tog vi på grejpusherbesøg hos Jan & Bo i Roskilde, hvor vi ef-
ter lukketid fik lov til at snuse til forretningen og gode tilbud.  
 
9. oktober satte Bruno et knivhold i gang, hvor deltagerne laver knive i udga-
ver, der opfylder egne ønsker. Gunnar fra Stimen er instruktør. 
 
6. november stod Erik for underholdningen og med en ganske fin deltagelse 
demonstrerede og forklarede Erik, hvordan man gør loops på flueliner. 
 
27. november fik vi instruktion i opsætning af Release-tackler, hvor Thomas 
Caspersen viste og forklarede, hvordan man laver den slags opsætning. 
 
Og så holdt vi d. 9. december vores julefrokost, hvor Erik igen stod for både 
maden og julelotteriet med tilhørende grejpræmier, og d. 18. december 
holdt vi juleafslutning, hvor Lasse også i år stod for Gløgg & Æbleskiver.  
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I beretningen kom vi også ind på Sportsfiskerforbundet, som har Kongres i 
weekenden d. 10. og 11. marts i år. Jeg har deltaget i kongressen fire gange. 
Den afholdes hvert andet år, men denne gang deltager jeg ikke. Ud fra det 
udsendte kongresmateriale får vi ikke kontingentforhøjelser fra Forbundet 
denne gang. Derimod vil man starte et forsøg med såkaldte Fleksible fore-
ningsmedlemsskaber, hvor man i tiden frem til kongressen i 2020 vil forsøge 
sig med at tilbyde et såkaldt Grønt og et Blåt medlemskab, som er et be-
grænset medlemsskab til nedsat kontingent. Kontingenterne kendes dog end-
nu ikke. Du kan læse om det på siderne 18 og 19 i den netop udsendte udga-
ve af Sportsfiskeren. Forsøget gælder kun nye foreninger. I juni udgaven af 
vores klubblad vil jeg orientere mere om Forbundets status, økonomi m.m. 
 
Beretningen indeholdt også nogle betragtninger om Fishing Zealand, som 
startede som Havørred Sjælland i 2010, og hvor 2 kommuner, Helsingør og 
Halsnæs, nu har valgt at stoppe. Gordon Henriksen er ikke længere projekt-
leder. Det orienterer jeg også nærmere om i juni klubbladet. Det samme 
gælder situationen i Vestegnens Sportsfisker Sammenslutning, hvor vi har 
Årsmøde midt i marts, og hvor vi desværre har mistet en af foreningerne, 
nemlig Vallensbæk Lystfiskerforening, som lukkede ved udgangen af 2017. 
 
Tilbage til selve generalforsamlingen. Vi fik godkendt regnskabet for 2017 og 
budgettet for 2018, hvor regnskabet på grund af nyanskaffelser fik et lidt 
større underskud end budgetteret. Budgettet for 2018 viser et ganske lille 
underskud, som bestyrelsen mener, at vi sagtens kan forsvare. Underskuddet 
skyldes bl.a. vores tilskud til fisketure, som igen omfatter rabatter på havtu-
rene og ligeledes tilskud til mad m.m. på andre ture.  
 
Vores kasserer Erik var på valg, og blev ikke overraskende genvalgt for en ny 
2-årig periode. Henrik, Hans og John R. var på valg til bestyrelsen, men de  
ønskede ikke genvalg. Da der ikke var andre kandidater, fortsætter bestyrel-
sen med de fire medlemmer, som du kan se på bladets side 3. Bruno blev 
genvalgt som bestyrelsessuppleant for 1 år, Helge blev genvalgt for 2 år som 
revisor, og Ole P. blev nyvalgt som revisor for 1 år, idet Henrik Møller er ud-
trådt af foreningen. Endelig blev Mogens valgt som revisorsuppleant for 1 år.  
 
Generalforsamlingen slutte med Eriks uddeling af årets præmier til konkur-
rencevinderne. Du kan nyde synet af dem på bladets bagside. Kl. 20.20 kun-

 

Tak til dem, der takkes bør - 

Tak til alle dem, der i 2017 har ydet en indsats for at gøre vores 
foreningsliv i Bjørnen værd at være en del af. Lad os også få et  
2018 rigt på gode fisketure, smukke fisk og gode oplevelser. 
 
Venlig hilsen Kjeld - Vi ses i Bjørnen 
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 Justering af Konkurrencereglerne. 
Der er lavet følgende ændringer for de enkelte konkurrencer: 
 
Kystkonkurrencen: Vinderen af kystkonkurrencen belønnes med et gave-
kort på kr. 200, som overrækkes på årets sidste klubkysttur. 
 
Hornfiskekonkurrencen: Vinderen af hornfiskekonkurrencen belønnes med 
et gavekort på kr. 200, som overrækkes ved konkurrencens afslutning. 
 
Put & Take konkurrencen: Put & Take konkurrencen strækker sig over 2 
put and take ture. Vinder bliver den, som fanger den største ørred 
(vægt). Ved vægtlighed vinder den korteste fisk. Man behøver ikke at del-
tage i begge ture. Vinderen belønnes med et gavekort på kr. 200, som 
overrækkes ved afslutningen af tur nr. 2. 
 
Torskekonkurrencen senior, ungdom og junior: Ungdomsmedlemmer del-
tager i seniorkonkurrencen. Både senior- og juniorvinderne belønnes med 
et gavekort på kr. 200, som overrækkes ved konkurrencens afslutning. 
 
Fremover er det kun vinderen af Årets Bjørn, som får sin præmie overrakt 
ved den årlige generalforsamling. 
 
De fuldstændige regler kan I læse i fangstjournalen, som ligger på disken 
i klubben. De findes også på hjemmesiden på delsiden Konkurrencer. 

Ikke en klubrekord, men dog en rekord. 

Torben har gjort en rekord. En flot hav-
ørred på hele 6,6 kilo. Det var dog ikke 
en klubrekord, men den gav alligevel et 
fint Fisk & Fri diplom og en tilsvarende 
nål i kategorien ”Storfanger - Bronze”.  
 
Du kan se fisken på side 26 her i bladet, 
hvor både Torben og Ole viser sig frem 
med hver sin store fisk. 

Torben nåede faktisk 
en samlet havørred-
fangst i 2017 på hele 
28,1 kilo. Det er jo 
ikke så ringe endda! 
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BJØRNENS KLUBREKORDER PR. 31.12.2017 - SIDE 1 AF 2 

Art Vægt Fornavn Efternavn År 

Aborre 2,125 kg René Stabell 2011 

Amber Jack 1,500 kg Søren  Mathiesen 2011 

Black Grouper 2,500 kg Arne Mathiesen 2008 

Blue Marlin 295,000 kg Søren  Meinertz 2008 

Brasen 6,000 kg Jan Leszek Poltorak 2013 

Bækørred 2,900 kg Rene  Jensen 1986 

Fjæsing 0,325 kg Erik Lund-Thomsen 2010 

Gedde 10,600 kg Lars  Schmidt 2005 

Græskarpe 6,120 kg Ivan  Larsen 1987 

Havkat 4,100 kg Søren  Mathiesen 2010 

Havørred 8,500 kg Rasmus Hansen 2010 

Helleflynder 51,100 kg Søren  Mathiesen 2010 

Hornfisk 1,250 kg Jan J.  Jensen 1984 

Hvilling 0,900 kg Ejner Nielsen 2015 

Ising 0,520 kg Leif  Bondesen 1992 

Karusse 2,200 kg Eiko  Steinhauer 1986 

Kildeørred 3,300 kg Anders W.  Johansen 1997 

Brænder man alvorligt for at hjemtage en 
fisk, som kan udnævnes til klubrekord, så 
skal man som Bruno her altid vurdere den 
enkelte fangst. Denne her blev dog ikke 
en klubrekord. 
 
Vi har fået nogle nye rekorder i 2017, men 
der er fortsat nogle gamle tilbage, som 
faktisk godt kan tåle at blive udskiftet i 
dette årti. 
 
Det kan vel være dit mål i denne sæson. 

Erik tager sig jo af rekordlisten, og du kan bare komme med nye rekorder. Du 
skal blot opfylde betingelserne og naturligvis med en større fisk. 

Klubrekorder for alle... 
På denne og næste side kan du se, hvem der holder hvilke klub-
rekorder, og desuden hvor længe siden det er, at de blev sat. 
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BJØRNENS KLUBREKORDER PR. 31.12.2017 - SIDE 2 AF 2 

Art Vægt Fornavn Efternavn År 

Kuller 3,200 kg Søren  Mathiesen 2010 

Laks  (Salmo Salar) 10,500 kg. Lars  Pryds 1988 

Lange 20,900 kg Lars  Schmidt 2001 

Lubbe 4,300 kg Søren  Mathiesen 2001 

Makrel 2,000 kg Anders W.  Johansen 1997 

Multe 3,500 kg Rasmus Steinbeck 2012 

Pighvar 1,100 kg Bruno  Hansen 2015 

Regnbueørred 8,500 kg Kenneth  Kristensen 1996 

Rimte 2,250 kg René Stabell 2011 

Rudskalle 0,810 kg Lars  Pedersen 2007 

Rødspætte 1,368 kg Ole  Bisgaard 2004 

Rød Knurhane 0,750 kg Rasmus Kjær 2013 

Sailfish 32,000 kg Arne  Mathiesen 2011 

Sandart 4,200 kg Henning  Andersen 1994 

Sej 12,500 kg Søren  Mathiesen 1999 

Skip Jack 4,500 kg Søren  Mathiesen 2011 

Skalle 1,050 kg René Stabell 2010 

Skrubbe 1,490 kg John K.  Johansen 1988 

Skælkarpe 11,000 kg Nick Lundahl 2017 

Spejlkarpe 15,600 kg Emil  Lundahl 2017 

Stalling 1,100 kg  Lars  Buur 2014 

Stavsild 0,410 kg Lars  Pedersen 2009 

Stenbider 2,650 kg Bo  Andersen 1986 

Stør, hvid 22,400 kg Nick Lundahl 2016 

Suder 2,560 kg Frank B.  Hansen 1984 

Sølvlaks (Kisutch, coho) 6,000 kg Rasmus Hansen 2017 

Søørred 3,300 kg Knud  Thorsen 2005 

Torsk 23,000 kg John  Rasmussen 1995 

Tun Atlantic Blue Finn 431,300 kg Søren  Meinertz 2012 

Tun - gulfinnet 75,000 kg Søren  Meinertz 2008 

Tunge 0,810 kg Mogens Johansen 2016 

Ulk 0,650 kg Poul  Seiler 1991 
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    November 2017 
     

    Torben Christensen 
    Havørred 2,200 kg.  

 

    December 2017 
 

   Jan Hansen 
   Torsk 2,750 kg. 

 
    

  Februar 2018 
 
 

  Bruno Hansen 
  Torsk 4,500 kg. 

BEMÆRK:  Der var ingen tilmeldte fangster for januar måned ! 
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På denne og de næste 2 sider får du dels 
pointgivningen dels vinderne i de forskel-
lige konkurrencekategorier. På bladets 
bagside får du vindertavlen, som kommer 
op på væggen i vores klublokaler. 

 

 
Årets Bjørn 2017 Point 

Bruno Hansen 214,50 

Mogens Johansen 158,10 

Erik Lund-Thomsen 106,63 

John Rasmussen 93,00 

Lasse Jørgensen 76,50 

René Johnsen 73,40 

Henrik Johnsen 68,30 

Ejner Nielsen 60,00 

Poul Seiler 58,35 

Jan Poltorak 46,00 

Jan Hansen 31,05 

Preben Cavour 24,60 

Ole Wohlgemut 23,55 

Ib Rasmussen 20,40 

Lars Dalskov 20,40 

Ole Pedersen 14,40 

John Olsen 12,00 

Peter Nielsen 12,00 

Torben Christensen 9,60 

Flemming Nielsen 7,20 

Nick Lundahl 5,70 

Glenn Theiltoft 5,55 

Emil Lundahl 3,60 

Ludvig Larsen 3,45 

Kaj Due 3,30 

Jonas Hanner 2,91 
Åre
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Kystkonkurrencen 2017 Point 

Erik Lund-Thomsen 34,65 

Bruno Hansen 26,40 

John Rasmussen 14,40 

Henrik Johnsen 14,10 

René Johnsen 12,00 

John Olsen 12,00 

Torben Christensen 9,60 

Preben Cavour 7,20 

Flemming Nielsen 7,20 

Mogens Johansen 4,80 

Ole Pedersen 2,40 

Glenn Theiltoft 2,40 

 
Torskekonkurrencen   2017 

Ib Rasmussen 2,600 kg 

Hornfiskekonkurrencen 2017 

John Rasmussen 74,5 cm 

Put & Take konkurrencen 2017 

Nick Lundahl 1,900 kg 

Baggrundsbillederne er fra 
borddækningen den sidste 
aften på Tranumturen i 2017. 
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Her kan du se hvilke fisk og fiskeri, der hentes flest point på. 

 

Pointberegningen 2017 fordelt på div. arter.     

Navn Torsk Havørred P & T Andre Total 

Bruno Hansen 154,50   3,30 56,70 214,50 

Mogens Johansen 135,60   3,30 19,20 158,10 

Erik Lund-Thomsen 40,80 10,65 3,90 51,28 106,63 

John Rasmussen 76,20     16,80 93,00 

Lasse Jørgensen 64,50     12,00 76,50 

René Johnsen 42,60     30,80 73,40 

Henrik Johnsen 51,00 4,50   12,80 68,30 

Ejner Nielsen 45,60     14,40 60,00 

Poul Seiler 46,35     12,00 58,35 

Jan Poltorak 46,00       46,00 

Jan Hansen 10,65   8,40 12,00 31,05 

Preben Cavour 5,40     19,20 24,60 

Ole Wohlgemut 9,15     14,40 23,55 

Ib Rasmussen 20,40       20,40 

Lars Dalskov 14,40     6,00 20,40 

Ole Pedersen       14,40 14,40 

John Olsen       12,00 12,00 

Peter Nielsen       12,00 12,00 

Torben Christensen       9,60 9,60 

Flemming Nielsen       7,20 7,20 

Nick Lundahl     5,70   5,70 

Glenn Theiltoft     3,15 2,40 5,55 

Emil Lundahl     3,60   3,60 

Ludvig Larsen     3,45   3,45 

Kaj Due     3,30   3,30 

Jonas Hanner     2,91   2,91 
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Aldeles kolde dage op til og omkring 1. marts. 
Iskoldt vejr fra Sibirien fejer hen over Europa op til månedsskiftet mellem 
februar og marts, så fiskeriet bliver en yderst kold oplevelse. Der er rigtig 
god grund til at tale med turlederne om, hvad planerne er for de første ture. 

 
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 Lagan starter op. Bliver 
fiskeriet fornuftigt i løbet af året, kommer der flere Laganture også på dag-
kort. Med det kolde vejr, så bliver denne første tur absolut for de hårdføre. 
 

Lørdag d. 3. marts - Kysttur - Havørred - Starttid cirka kl. 09.00. 
Det bliver også for de hårdføre, når vi skifter tilbage til kystfiskeriet efter 
havørred, for det bliver rigtig køligt. Så udover virkelig lun påklædning, så 
bliver det en satsning på steder med højeste både luft– og vandtemperaturer. 
Sluttiden er tænkt til ca. kl. 15.00. 

 

¤  Turlederne fremgår af turopslagene og hjemmesiden   ¤ 

 

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.   

¤ Ture til bl.a. Kyst, Sø og Å  i 1. halvår 2018 ¤ 
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Søndag d. 18. marts - Kysttur - Havørred - Starttid cirka kl. 09.00. 
Med en dato over midten af marts, burde vi normalt opleve stigende vand-
temperaturer. Den hårde frost omkring starten af marts må dog betyde, at 
det kan tage længere tid, før vi oplever de vandtemperaturer, som skal sæt-
te 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 skal jage igennem, så de kan vokse sig trin-
de og blanke. Kommer vandtemperaturerne nu op på ”normalt niveau”, så 
kan det blive en god tid for både spinne– og fluegrej. Sluttid ca. kl. 14.00. 
 

Lørdag d. 14. april til lørdag d. 21. april - Flerdages tur til Langeland. 
Af grunde vi ikke har haft nogen indflydelse på, måtte vi ændre Ærøturen til 
en tur til Langeland. Det har også betydet, at vi i forhold til planen i decem-
ber klubbladet har måtte ændre lidt på planen for udrejsedag og hjemrejse-
dag. Målet er dog fortsat det samme, nemlig at fange fisk, især havørred, 
spise dejlig velnærende og velsmagende mad, og så naturligvis hygge os 
sammen og forhåbentlig drøfte vores fine fangster undervejs på turen. 
 

Lørdag d. 5. maj - Hornfiskekonkurrencen - Starttid cirka kl. 07.00. 
Vi mødes i klublokalerne til morgenmad. Derefter kører vi mod kysten, og vi 
har naturligvis grillen med. Er vind og strøm til det, så ender vi måske igen 
oppe ved Kongsøre Skov, hvor vi i flere år har haft en hyggelig konkurrence-
dag med hornfisk på klingen. Tidspunktet for grillmaden og sluttiden afgør vi 
efter vejrforhold m.m. på dagen.  
 

Lørdag d. 26. maj - Put & Take Konkurrencen - Starttid cirka kl. 08.00. 
Ny dato og som du kan læse her i bladet, har vi definitivt sluttet med efter-
årets Brølerture med Stimen. Vi ændrer derfor, så vores P&T Konkurrence 
nu afvikles over to ture, denne tur og så en i efteråret. Da det er en konkur-
rencetur, har vi selvfølgelig grillen med. Sluttiden og tidspunktet for grill-
spisningen afgør vi, når vi har besluttet, hvilken P&T-sø vi vælger. Det sker 
meget snart, og så kommer der informationer op i klublokalerne i form af et 
tilmeldingsskema, plus på hjemmesiden og på mail til vores mailgruppe. 
 

Lørdag d. 16. juni - Kysttur - Havørred - Starttid cirka kl. 16.00. 
Så er det 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 bliver der så længe. 
Viser det sig, at vi kan bryde koden til flere havørreder, så vil friskfanget 
nygrillet havørred nok være lækker natmad for sultne lystfiskere, som sam-
tidig oplever naturens natteliv på kysten. Hvor lang tid turen skal vare, afta-
ler deltagerne naturligvis indbyrdes. 
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 1 Tor Lagan (Premiere)  1 Søn  

 2 Fre   2 Man Uge 14 

 3 Lør Kysttur  3 Tir  

 4 Søn   4 Ons  

 5 Man Uge 10  5 Tor  

 6 Tir   6 Fre  

 7 Ons   7 Lør Kysttur 

 8 Tor   8 Søn  

 9 Fre   9 Man Uge 15 

10 Lør Havtur med Skjold 10 Tir  

11 Søn  11 Ons  

12 Man Uge 11 12 Tor  

13 Tir  13 Fre  

14 Ons  14 Lør  

15 Tor  15 Søn  

16 Fre  16 Man Uge 16 

17 Lør  17 Tir  

18 Søn Kysttur 18 Ons  

19 Man Uge 12 19 Tor  

20 Tir  20 Fre  

21 Ons  21 Lør  

22 Tor  22 Søn  

23 Fre  23 Man Uge 17 

24 Lør  24 Tir  

25 Søn Sommertid 25 Ons  

26 Man Uge 13 26 Tor  

27 Tir  27 Fre  

28 Ons  28 Lør  

29 Tor  29 Søn  

30 Fre  30 Man Uge 18 

31 Lør     

Marts 2018 April 2018 

Aktivitetskalender  

 
Flerdageskysttur 
Langeland 
 
Afrejse 14.4 
Hjemrejse 21.4 
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 1 Tir   1 Fre  

 2 Ons   2 Lør  

 3 Tor   3 Søn  

 4 Fre   4 Man Uge 23 

 5 Lør Hornfiskekonkurrence  5 Tir  

 6 Søn   6 Ons  

 7 Man Uge 19  7 Tor  

 8 Tir   8 Fre  

 9 Ons   9 Lør Torskekonkurrense 

10 Tor  10 Søn  

11 Fre  11 Man Uge 24 

12 Lør  12 Tir  

13 Søn  13 Ons  

14 Man Uge 20 14 Tor  

15 Tir  15 Fre  

16 Ons  16 Lør Kysttur 

17 Tor  17 Søn  

18 Fre  18 Man Uge 25 

19 Lør  19 Tir  

20 Søn  20 Ons  

21 Man Uge 21 21 Tor  

22 Tir  22 Fre  

23 Ons  23 Lør  

24 Tor  24 Søn  

25 Fre  25 Man Uge 26 

26 Lør P&T- konkurrence 26 Tir  

27 Søn Grøn dag Roskilde Kro 27 Ons  

28 Man Uge 22 28 Tor  

29 Tir  29 Fre  

30 Ons  30 Lør  

31 Tor     

Maj 2018 Juni 2018 

 Se også kalenderen på :  www.bjoernenfisker.dk 

og husk så at tilmelding til havturene er bindende . 
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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. 
 

 
 

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  
 

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 tradiosionsrige 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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      Sejler det meste af året fra Vedbæk, men i månederne 

         Januar, februar og marts sejles der fra Helsingør . 

  

WWW Skjold-Vedbaek.DK 

Firmainformation: 
Rederiet SKJOLD 
Rungstedvej 73 B 2. 
2960  Rungsted Kyst 
CVRnr.: 37049522 
 
TELEFON  
3020 2019 mellem 8 og 21 
INTERNET 
Web:    www.skjold-vedbaek.dk  
  
E-Mail:  skjold@skjold-vedbaek.dk E-Mail:  skjold@skjold-vedbaek.dk 

Firmainformation: 
Rederiet SKJOLD 
Henrikshøj 8, 2. dør1 
2950  Vedbæk 
CVR nr.: 37049522 
 
TELEFON  
3020 2019 

 
INTERNET 
Web:    www.skjold-vedbaek.dk  
 
E-Mail:  skjold@skjold-vedbaek.dk 

Skipper Kim 

http://www.skjold-vedbaek.dk/
http://www.skjold-vedbaek.dk/
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Af: Erik Lund-Thomsen 
 
Da året begyndte, var mange af os temmelig betænkelige ved den udvik-
ling i torskefiskeriet i Øresund, som vi mente at kunne forudse ville ske i 
løbet af 2017. Grunden til betænkeligheden var naturligvis, at for første 
gang var lystfiskere blevet underlagt fangstkvoter for torsk i Øresund. Kun 
5 torsk om dagen pr lystfisker, og i månederne februar og marts kun 3 
torsk om dagen. Det måtte simpelthen føre til masseforlis blandt forenin-
ger og turbåde. 
 

Vi har ellers altid hørt, at torskebestanden i Øresund har det godt, at den 
trives og formerer sig og ikke er i fare for at kollapse. Vi har selvfølgelig 
kunnet konstatere, at størrelsen på de torsk, vi har fanget i de senere år, 
er blevet mindre og mindre, og vi skal helt tilbage til februar 2009 før vi 
har en måler registreret i fangstjournalen. Det har vi vel egentlig blot be-
tragtet som et af naturens luner, men måske er det alvorligere end som så,  
og hvis det er tilfældet, er det vel kun rimeligt, at også lystfiskerne bidra-
ger til at forbedre situationen for øresundstorsken. Om de foranstaltnin-
ger, der nu har været gældende i over et år, så også er de rigtige, vil jeg 
lade andre, mere kyndige mennesker vurdere. Jeg vil blot nøjes med, at 
glæde mig til den dag, hvor det ikke længere er usædvanligt, at fange 
torsk, som den 8 kilos sommertorsk Ole Bisgaard viser på fotoet herunder. 
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Men lad os nu se hvordan torskefiskeriet rent faktisk har udviklet sig for os i 
løbet af 2017. Året begyndte med en 0-tur, og det sluttede med en 0-tur. 
Det skal naturligvis nævnes, at på den første tur fangede Lars en flot 2 ki-
los lubbe, men for så vidt angår torsk, så var det en 0-tur. Ind imellem de 
to ekstremer har der så været både gode og dårlige ture, men overordnet 
set må det erkendes, at der ikke har været meget at råbe hurra for. 
 

9 ordinære ture har vi haft på Øresund, og disse ture har i alt haft deltagel-
se af 67 medlemmer. (Familieturen er ikke medregnet). Den til rådighed 
værende torskekvote for dette antal ture og medlemmer var på 307 torsk, 
og deraf lykkedes det os at fange 112 torsk. Vi har altså kun brugt lidt mere 
end en tredjedel af vores kvote. - Var der nogen, der sagde kvotekonger. - 
 

De gode ture var turen i februar samt turen i marts, og når netop de to ture 
var gode, så var det fordi, vi der fangede det antal torsk vi måtte, og sam-
tidig fik årets to største på 3,4 og 3,5 kg fanget af henholdsvis jeres venlige 
kasserer samt Henrik Johnsen. Der er jo langt op til målerstørrelsen, og det 
siger måske lidt om øresundstorskens størrelse, når ud af 112 fangede så er 
110 under 3,4 kg. Mindre venlige personer kunne så måske finde på at hæv-
de, at det kun skyldes, at Bjørnens medlemmer ikke er dygtige nok til at 
fange de store. Et sådant udsagn ville jeg kunne acceptere såfremt de øvri-
ge deltagere på en havtur, generelt set, fangede større torsk end Bjørnen, 
men det er ikke tilfældet. 
 

Nu kunne det lyde som om jeg brokker mig og beklager mig, - og det gør 
jeg også, men samtidig erkender jeg, at de torsk vi fanger, er helt fortræf-
felige spisefisk, og vi hygger os med at fange dem, - og hvad kan man så 
forlange mere. 
 

Selv om nogen kan have en anden mening om hygge en kold vinterdag, så 
synes jeg jo ikke, at Preben og René ser specielt sure ud på fotoet herun-
der, - måske en anelse sammenbidte, men det skyldes kun koncentration. 
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Der har ikke været nogen 100% dårlige ture, men en del har bedst kunnet 
beskrives som:” de kunne have været bedre”, og så er der jo åbent for for-
tolkninger. 
 
Familieturen med Jaws var som altid god, og med både fangst– og 
godtvejrsgaranti var succesen hjemme. Ca 120 torsk kom der med hjem, og 
det må vel siges at være godkendt. 
 
Udover torsk er Øresund jo altid god for et par spandfulde sild og et par 
håndfulde makrel, og sådan var det også i år. Allerede på august turen var 
der masser af sild og en del makrel. Indimellem var det umuligt at få sit 
blink ned igennem sildene for at fiske efter torsk under stimen, men der 
gik jo også torsk over sildestimen, og i øvrigt også makrel, så det var ikke 
spor svært, at få tilstrækkeligt med fisk i kurven. 
 
Et par andre havture skal også omtales. Makrelturen fra Odden Havn med 
Skjold, - en 8 timers tur op i Kattegat til Schultz Grund, fra kl. 14.00 til kl. 
22.00.  
 
Denne eftermiddags-/aftentur er vel efterhånden blevet til en tradition. 
Det er i hvert fald et tidspunkt, der passer os rigtig godt, og betydeligt 
bedre end morgenturen, som vi brugte for år tilbage. Den eneste fordel 
ved morgenturen fra Odden er, at det er meget nemmere at finde parke-
ringsplads på havnen kl. 4 om morgenen end det er kl. 14. om eftermidda-
gen. Makrel var der selvfølgelig også i år. I gennemsnit blev det til godt 10 
stk. pr mand, og det er da acceptabelt. 
 
Endelig skal turen til Det Gule Rev også have et par ord med på vejen.        
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Den var jo en del af 
vores tur til Tranum 
i den nordlige ende 
af riget, og når man 
nu var deroppe, så 
burde man da tage 
en tur på Revet. Det 
var der i hvert fald 4 
havmænd, der men-
te. På fotoet til ven-
stre er Mølboen net-
op ankommet til 
første fiskeplads, og 
Det Orange Lyn og 
Det Blå Glimt, også  
kendt som Mogens 

og Lasse har netop sendt deres pirke mod bunden sådan ca. 80 meter un-
der dem. Som det også ses på fotoet, så var der godt vejr på Revet. Det 
mente skipperen på Mølboen da. Om vores 4 havmænd også syntes det ved 
jeg ikke, men der er ingen tvivl om, at vores opfattelse af godt og dårligt 
vejr ikke svarer helt til hanstholmfiskernes, hvis opfattelse mere går i ret-
ning af, at der kun er dårligt vejr, når deres båd ikke kan komme ud af 
havnen, alt andet er godt vejr. 
 

Ca. 50 torsk fangede de gæve havmænd, og det svarede til mellem 10 og 
15 kg fileter pr. mand.— Og så skulle jeg lige hilse og sige, at der heller 
ikke var nogen målere på Det Gule Rev. 

 

 Lad os forlade det dybe vand og 
bevæge os ind på kysten, og så er 
det jo havørredfiskeriet, det dre-
jer sig om. 
 

Det begyndte allerede midt i ja-
nuar med nogle store fisk fanget i 
Ishøj havn. Glenn fik den største 
på 7,1 kg. Derefter fulgte Torben 
med en på 6,6 kg og Ole fulgte op 
med en på 4,6 kg. Så var niveauet 
lagt, og vi andre måtte så bare 
følge med så godt vi kunne, men 
det er  bestemt ikke alle forundt , 
at fange havørred af den kali-
ber.15 klubture har vi haft i årets 
løb, og mindst 15 private ture, og 
tilsammen har det givet en fangst 
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på 25 havørreder. 5 af dem vejede over 4 kg, 8 stk vejede mellem 1 og 4   
kg og 12 vejede 1 kg og derunder. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kystfiskeriet er jo også fiskeri efter hornfisk, og det er en aktivitet, som 
med sikkerhed giver fisk til stegepanden. Det er også et fiskeri, hvor vi 
gang på gang oplever at fange havørreder, som svømmer rundt mellem 
hornfiskene. Det skete bl.a. på en tur til Kyndby, hvor vi dels fik alle de 
hornfisk, vi havde behov for, og dels fangede, genudsatte eller mistede 11 
havørreder, hvoraf de 2 kom med hjem til gryden. Også ved vores traditi-
onsrige hornfiskekonkurrence ved Sandskredet blev der fanget havørred.  
 

Henrik Johnsen havde gang i fluestangen nede ved det hvide hus, og den 
store hornfisk, der huggede viste sig hurtigt at være en havørred lige om-
kring kiloet, og sådan kan man en gang imellem blive glædeligt overrasket. 
Hornfiskekonkurrencen blev i øvrigt vundet af John Rasmussen med en 
hornfisk på 75 cm, se ham på næste side. 
. 
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Alt i alt har vi i hele hornfiskesæsonen registreret fangst af ca. 80 hornfisk  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Herover ses vinderen af hornfiskekonkurrencen med en håndfuld fine fisk, 
og ved siden af ses mesterkokken Kjeld trylle i vores transportable udekøk-
ken. 
 

Makrelfiskeriet fra kysten har stort set været ikke-eksisterende i år. Kun tre 
små makrel er registreret fra Skansehage og to fra havnemolen i Hanst-
holm. Det samme gælder fladfisk. Der er kun registreret 1 ising og 7 skrub-
ber. Enten har vi ikke dyrket den slags fiskeri i det forgangne år, eller også 
har vi bare glemt at registrere fangsten.  
 

Heldigvis har jeg et par fotos, som jeg kan drille jer lidt med, for flere 
tekst linjer kan det fiskeri slet ikke bære. Det ene viser Bruno på molen i  
Hanstholm, hvor han viser den ene af de to makrel frem, som vi fangede 
den dag, og det andet viser en håndfuld skrubber, som jeg fik en efterårs-
dag ved Lyngså Strand ved min Nordenfjords residens. Og så til noget helt 
andet. 
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Put and Take fiskeriet. Vi plejer jo at have 2 put ture om året, og 2017 var 
ikke nogen undtagelse. Første tur fandt sted den 30. april i Ørsted. De få 
gange vi har fisket der, har vi faktisk fanget ret godt, og det gjorde vi også 
i år. 14 regnbuer blev der fanget, og den største som var på 1,9 kg, blev 
fanget af Nick, som dermed også blev årets Put and Take mester. Det var 
der sådan set ikke noget overraskende i, fordi Nick og hans bror Emil er 
nok de bedste put fiskere vi har i klubben. 8 af de 14 regnbuer, der blev 
fanget, må også tilskrives Nick og Emil. 

Herover præsenterer Nick vinder fisken, og ved siden af ses brødrene            
Lundahls dagsfangst. 
 

Årets anden Put and Take tur fandt stad den 23. september i Hove. Den tur 
drejede sig primært om at få den grusomme Brøler leveret tilbage til Sti-
men, efter at den havde været på tålt ophold hos os i et helt år. Sekun-
dært drejede turen sig om at fange regnbueørreder. 
 

På fotoet overrækker jeg Brøleren til Hans, som derefter skyndsomt gemte 
den af vejen i bagagerummet i hans bil, for at blive  
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transporteret hjem til Stimen i Ågerup. Og der bliver den. Inden vi kørte 
hjem fra Hove, havde jeg en alvorlig samtale med Hans, hvor vi drøftede 
Brølerens fremtidige skæbne. Den havde nu i 11 år pendlet frem og tilbage 
mellem Stimen og Bjørnen, og vi blev enige om, at nu kunne vi ikke byde 
den mere, det var på tide, at den kom på pension. Og nu er den altså pen-
sionist, og jeg er sikker på, at indtil den bliver ædt op af møl, så får den en 
god pensionist tilværelse hos Stimen. 
Der blev da fanget fisk på turen. Ganske vist ikke så mange som på turen til 
Ørsted, - brødrene Lundahl deltog desværre ikke - men både Jan, Mogens 
og jeg fangede da regnbuer. På fotoet herunder, har Jan lige aflivet en fin 
fisk på 1,6 kg, og det blev i øvrigt turens største. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uden mad og drikke osv. Og mad hører sig jo til på sådan en tur, og Hans, 
som er god i et køkken, havde tilberedt en nærende og velsmagende forlo-
ren skildpadde, med alt hvad der hører sig til sådan en ret, og da skildpad-
den var fortæret kunne vi glade og tilfredse konstatere, at vi var kommet 
af med Brøleren, vi havde fanget fisk og vi var blevet mætte, og så har det 
været en god dag. 
 

På fotoet herunder er der kø ved madbordet, og de af jer, der ikke var 
med, kan se hvad i er gået glip af, og hvorfor I nok skal overveje at tage 
med næste år. 
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Udover at være rigtig dygtige til at fange regnbuer , og i øvrigt også stør, i 
vore hjemlige put søer, så er the Lundahls også fantastiske til at fange kar-
per både i danske og i tyske søer og moser. Således kunne Emil, på en tur 
til en tysk sø i juli måned, sætte ikke mindre end to klubrekorder. Den før-
ste var en skælkarpe på 7,8 kg og den anden var en spejlkarpe på hele  
15,6 kg.  

 
Den store karpe ses her til 
venstre. Ved samme lejlighed 
måtte storebror Nick ’nøjes’ 
med en spejlkarpe på 10,1 kg. 
Sådan noget må være surt. 
Emils skælkarpe rekord på 7,8 
kg holdt dog kun i 2 måneder, 
så slog storebror til og viste 
hvem der er herre på skæl-
fronten, - i et vandhul i vores 
nærområde fangede han en 
skælkarpe på 11 kg. Se foto 
herunder til venstre. 
 

En uge før fik han i samme 
vandhul en spejlkarpe på 13,3 
kg. Tilsammen har Nick og 
Emil fanget 10 store karper i 
år. De to knægte kan altså 
noget, som vi andre ikke kan, 
og som vi nok heller aldrig får 
lært. 
 

Der er andre ting vi heller ikke 
kan, f.eks. At fange aborrer, 
og det er en skam, for det er 
en rigtig god spisefisk. Aborren 
er under hårdt pres i f.eks. 
Ishøj, så find gerne et andet 
sted at fange den, og skal du 
absolut fiske i Ishøj, så fisk 
gerne med ekstra mådehold, 
og undlad f.eks. At bruge le-
vende rejer som agn. 

 

 

En anden fisk som vi heller ikke er så gode til at fange er gedder. Der er i 
hvert fald ikke registreret nogen i vores fangstjournal.  
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Der er stadig gedder at fange i St.Vejleå og i Vallensbæk Sø, men næppe i 
Tueholmsøen. Der var en gang hvor det var super godt at have fiskeret i 
Tueholmsøen. I dag er det fuldstændig ligegyldigt. Søen er totalt vokset til 
med vandpest, og det bliver værre og værre, og der er ikke udsigt til, at 
det bliver bedre inden for en overskuelig fremtid.  Surt. 

 

Vi nærmer os afslutningen på 
gennemgangen af fiskeriet i 
2017, og hvad kan være bed-
re end at slutte med lidt lak-
sefiskeri. 
 

Vi har endelig fået en mel-
ding fra Rasmus om fangst af 
en flot sølvlaks på 6 kg fan-
get i Alaska. Rasmus er jo en 
erfaren laksefisker, og skal 
helst til Alaska en gang om 
året, før han synes at livet er 
værd at leve. Nyd fotoet af 
den flotte stillehavslaks. Lad 
os få flere meldinger fra det 
hjørne af verden. 
 
For de af os for hvem Alaska   
måske er en meget fjern mu-

lighed, kunne den svenske å/elv Lagan, som kun ligger to en halv times kør-
sel fra Albertslund, jo være en nærliggende mulighed. I de sidste 2-3 år har 
laksefangsterne i Lagan været langt under det normale, men nu fik vi i sep-
tember måned melding om, at der var rigtig godt gang i laksen, og så er det 
jo med at holde sig til. Ole var først ved Lagan og kunne den 27. september 
lande 2 gode laks på 4,2 og 4,6 kg, og dagen efter kom jeg selv derover, og 
kunne efter et par timers fiskeri lande en smuk hunlaks på 4,7 kg. Jan måt-
te desværre lade en på samme størrelse gå, da den var fejlkroget. 
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Nu kan vi kun krydse fingre for, at de gode takter laksefiskeriet sluttede 
med i 2017, vil fortsætte i 2018, og hvis det bliver tilfældet, har vi noget 
at glæde os til. Specielt vil jeg gerne opfordre de af jer, der endnu ikke 
har prøvet at fiske efter laks, til at tage med på en tur derover. I finder 
formentlig ikke billigere laksefiskeri noget steds i verden, SEK 200 for et 
dagskort og SEK 1.400 for et årskort, - og så må du tage tre laks med dig 
hjem, hver dag i sæsonen. Jeg siger ikke, at der er fangstgaranti hver 
gang du er der, og jeg siger ikke, at det er nemt at fiske i Lagan, men hvis 
du har en krog i vandet, så har du lige så stor chance for at få laks på, 
som den meget erfarne laksefisker. 
Og så er vi nået til vejs ende for denne gang. Som sædvanligt er der for-
mentlig fisk, som jeg har glemt at omtale, og det beklager jeg, og der er 
også fisk, som jeg bevidst har valgt ikke at omtale, og det beklager jeg 
ikke, men jeg vil sige tillykke til alle, der har fanget fisk i 2017, og ønske 
jer alle knæk og bræk i 2018. 

 PS. Det er så herligt, når Lagan først for alvor kaster fisk af sig. 
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Noget om hvordan man tolker  
teksten i en kogebog ! 

Hvis ikke det er meningen  

at vi skal spise natmad, 

hvorfor er der så lys i køle- 

skabet ? 



 

Vi har udelukkende nye ansigter og navne på Årstavlen for 2017 med 
vores konkurrencevindere sammenlignet med 2016, altså lige bortset 
fra Årets Bjørn. Det virker jo fuldkommen som om, at Bruno har sat sig 
helt fast på den præmie, som Bruno her vinder for femte år i træk. Du 
kan se hele pointfordelingen for 2017 inde i bladet. 


