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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 2019 

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 2019.  
 
Du kan sædvanligvis altid træffe et bestyrelsesmedlem 
på vores klubaftener.  
 
Bestyrelsens kontaktinformationer har du herunder. 

Suppleant til bestyrelsen er Bruno Hansen 

Revisorer er Ole Pedersen og Mogens Johansen. Suppleant Lasse Jørgensen. 

Næste klubblad udkommer i juni måned 2019 og sidste frist for  
rettidig indlevering af indlæg til bladet er medio 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 en super dag på Sundet den 16. februar. Selvom det var 
årets første rigtige forårsdag var vores 8 mand fra Bjørnen varmt klædt 
på. Her nyder Henrik Johansen et par dejlige torsk ud af de 27 som vi fik 
med hjem. 
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Formandens Hjørne 
Orientering fra formanden. 

 

Så sled vi 2018 ned, og jeg synes, at vi godt lige kan se lidt tilbage på det år.  
 
Noget uden for vores foreningsliv, som voldsomt påvirker vores hobby, er 
behandlingen af den danske natur. Der dukker hele tiden nye forurenings-
problemer frem, som i høj grad er med til at ødelægge vores natur og der-
med også vores grundvand, drikkevand, vandløb og havet. Samtidig vil land-
bruget oven i fjerne beskyttelsen af endnu flere vandløb. 
 
Det seneste er jo, at landbruget ikke nående det frivillige mål indlagt i Land-
brugspakken fra 2015. Landbruget har kun leveret mindre end én procent af 
den kvælstofreduktion, man skulle opnå for at få lov til at gøde mere. Man 
har faktisk øget udledningen. 
 
Jeg er heller ikke imponeret over vores politikere og deres reaktioner på den 
manglende opfyldelse af kvælstofreduktionen. Miljøministeren den yngre 
Ellemann-Jensen udtalte til pressen, da nyheden kom. Citat: ”Jeg vil sige, at 
jeg råbte relativt højt, da jeg hørte tallet – og det var med en masse bande-
ord”, sikke dog en kæk bemærkning ved en sådan markant overraskelse! 
 
Ida Auken påstod, at hun var ved at falde ned af stolen. Det var da heldigt, 
at hun ikke gjorde det, men hun blev åbenbart også meget overrasket. 
 
Jeg har alvorligt svært ved at tro på, at de ikke har kendt til den udvikling i 
længere tid. Ellers har de da fuldkommen sovet mht. at følge op på udviklin-
gen, eller de holder os bare uvidende så længe som muligt! 
 
Havbrugene, som der skal komme mange flere af i vores havområder, hvis 
det ellers står til pengefolkene bag, sviner ukristeligt, og samtidig vælter 
ligene ud af skabet med overlagt snyd med deres miljøgodkendelser. 

Ligesom landbruget er havbrugene 
blevet ”beskyttet industri”. Al an-
den industri var blevet tæppebom-
bet med bøder eller lukket ned. 
Dertil kommer, at misbruget af an-
tibiotika og giftige stoffer er helt 
ude af kontrol. Folketingsvalget 
skal afholdes i år senest d. 17. juni. 
Jeg ønsker oprigtigt, at der kom-
mer andre og mere ansvarlige folk 
til, så udviklingen kan vendes. 
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Så meget om min bekymring for vores natur, hvor det jo i høj grad også og 
helt logisk handler om folkesundhed. Der er efter min opfattelse nogle 
”hellige køer”, der må slagtes nu, så vi kan få omlagt landbrug, havbrug 
m.m. Man kan vel snart kun håbe på større ansvarlighed. 
 
Ordinær generalforsamling mandag d. 25. februar -  
Selvom generalforsamlingen naturligvis var forberedt i detaljer, så skete der 
alligevel en ændring i sidste øjeblik. Undertegnede lod sig samme dag invite-
re til ophold på et lokalt sygehus. Dårlig planlægning kan det da kun kaldes 
for planen var, at Erik skulle tage dirigentposten og jeg skulle skrive refera-
tet. Stort set alt kan løses, og løsningen blev, at Poul Seiler tog dirigentpo-
sten, og Erik tog opgaven med at skrive referatet og også vikariere for mig. 
 
Poul blev godkendt og kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovlig. 
Erik blev godkendt som referent og John R. som stemmetæller.  
 
Næste punkt på dagsordenen var formandens mundtlige beretning, som i 
øvrigt sjældent er ret kort. Det løste Erik på glimrende vis ved at gennemgå 
beretningen i hovedpunkterne. Den for tilhørende behaglig kortere udgave 
blev derefter godkendt. Den fulde version vil blive fremlagt med referatet. 
 
Jeg vil dog lige nævne lidt fra beretningen om, hvad vores foreningsliv bl.a. 
har omfattet i året 2018. Selve fiskeåret beretter Erik jo om bag i bladet. 
Vores konkurrenceresultater kan du også læse om her i bladet. 
 
Særlig klubaftenunderholdning og aktiviteter.  
Følgende nåede vi i løbet af 2018: 
 
Mandag den 29. januar inviterede Erik til kursus i grundlæggende fluebin-
dingsteknik, men åbenbart er vores fluebindere meget sikre i deres teknik-
ker, for kun 2 medlemmer sneg sig ind på plads for at deltage. Ret synd. 
 
Mandag den 12. marts, havde vi besøg af Thomas Brandt, som er knald dygtig 
instruktør fra Sportsfiskerforbundet. Thomas berigede os med en grundig 
gennemgang af flueliner, forfang og samspillet mellem disse. Det er det sam-
spil, der er nøglen til, at din fluestang og flueliner spiller optimalt sammen. 
 
Søndag den 2. september havde vi lånt en fodboldbane af Albertslund Kom-
mune til øvelser med fluekast med certificeret fluekasteinstruktør Lars Bro-
berg. Vejret var perfekt med dejligt solskin, varmt og vindstille, så bedre 
kunne det næsten ikke være.  
 
Mandag d. 5. november Jan & Bo Lystfiskershop i Roskilde skulle flytte i for-
bindelse med en konkurs, og de havde derfor inviteret os til en udsalgsaften, 
hvor vi fik 50 % rabat på vejledende priser. Torben stod for arrangementet. 
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Lørdag den 8. december holdt vi julefrokost, hvor Erik igen stod for både 
maden og en ny udgave af ”det Lund-Thomsenske Julelotteri”. Erik har dog 
nu selv bebudet, at han vil tilbage til ”Det Gamle Lotteri” i 2019. 
 
Mandag den 17. december havde vi juleafslutningen, hvor Lasse også i år 
stod for tilberedningen af både Gløgg & Æbleskiver. Og så var der juleferie. 
 
Nye aktiviteter 
Vi må nu i gang med at se på nye aktiviteter her i 2019. Kom med forslag. 
 
Men tilbage til generalforsamlingen hvor Glenn Theiltoft havde fremsat et 
forslag med følgende ordlyd:  
 
”Bjørnen skal melde sig ud af forbundet. Klubben vil have en bedre økono-
mi, der vil gavne medlemmerne”.  
 
Da der ville være tale om en vedtægtsændring, som for vedtagelse kræver 
at 2/3 del af de fremmødte stemmer for, måtte forslaget omskrives noget. 
Der blev begæret skriftlig afstemning. Resultatet blev: 14 stemte imod for-
slaget, 2 stemte for og 1 stemte hverken for eller imod. Dermed var forsla-
get forkastet, og vores forening er fortsat medlem af Sportsfiskerforbundet. 
 
Vi fik godkendt regnskabet for 2018 og budgettet for 2019. Regnskabet havde 
et lille underskud på ca. 2.000 kroner, medens budgettet viser et lille minus 
på 700 kroner. Det kan vi godt forsvare. De to underskuddet skyldes bl.a. 
vores tilskud med rabatter på havturene og spisning på andre ture.  
 
Den på dagen fraværende formand var på valg. Kjeld blev genvalgt for endnu 
en 2-årig periode. Nick Lundahl blev genvalgt som bestyrelsesmedlem for 1 
år og Poul Seiler som bestyrelsesmedlem for 2 år. 
 
Bruno blev genvalgt som bestyrelsessuppleant for 1 år, Helge Jönsson, der 
var på valg som revisor, har desværre meldt sig ud af foreningen. Mogens 
stillede derfor op, og blev valgt som revisor for 2 år. Endelig blev Lasse valgt 
som revisorsuppleant for 1 år. Bestyrelsen fremgår af bladets side 3. 
 
Generalforsamlingen sluttede med Eriks uddeling af ”Årets Bjørn” til Bruno. 
Med spisning og det hele blev generalforsamlingen klaret på kun 2 timer. 

 

Tak til alle dem, der takkes bør - 
Tak til alle dem, der i 2018 har gjort en indsats for at vores for-
eningsliv i Bjørnen er værd at være en del af. Selvfølgelig også 
tak til alle medlemmer, for uden jer, så var vi her jo slet ikke. 
 
Venlig hilsen Kjeld - Vi ses i Bjørnen 
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Det er jo så moderne at gå efter en 
ny PR = Personlig Rekord, men en 
sådan er jo ikke nødvendigvis også 
en klubrekord. 
 
Nick har dog allerede gjort 2 PR’, 
som samtidig er klubrekorder, en 
på stør og en på skælkarpe.  
 
Erik er helt klar til at indskrive nye 
rekorder, så kom endelig med fang-
ster, som overgår dem på listen. 

Altid plads til nye klubrekorder... 
Vores kasserer Hr. Erik passer også vores klubrekordliste, og her 
kan du se den seneste opdatering pr. 31.12.2018.  

BJØRNENS KLUBREKORDER PR. 31.12.2018 - 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 295,00 kg Søren  Meinertz 2008   

Brasen 6,000 kg Jan Leszek Poltorak 2013   

Bækørred 2,900 kg Rene  Jensen 1986   

Fjeldørred 1,500 kg Rasmus  Hansen 2018   

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   
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BJØRNENS KLUBREKORDER PR. 31.12.2018 - 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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    December 2018 
     

    Ejner Nielsen 
    Torsk 2,000 kg. 

 

    Januar 2019 
 

   Ejner Nielsen 
   Torsk 3,000 kg. 

 
    

  Februar 2019 
 
 

  Bruno Hansen 
  Torsk 2,600 kg. 
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Det er ikke nemt at konkurrere med Bruno om Årets Bjørn, som Bruno 
her tager for sjette år i træk og endda samtidig med vinderpladsen i 
Hornfiskefiskeri. Når Brunos bror Jan så tager to andre konkurrencer, 
så står der familien Hansen på fire ud af fem mulige placeringer. Kun 
John fik sneget sig ind med en rigtig fin fluefanget Put & Take regnbue. 
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ÅRETS BJØRN 2018 I alt Point 

Bruno Hansen 101,70 

Ejner Nielsen 65,10 

Erik Lund-Thomsen 59,50 

Jan Hansen 57,70 

Mogens Johansen 48,45 

Christian Skalka 24,60 

Ole Wohlgemuth 21,35 

Lars Dalskov 19,50 

Søren Mathiesen 14,40 

John Rasmussen 12,60 

Henrik Johnsen 9,60 

Jan Leszek 7,50 

Lasse Jørgensen 7,20 

Ole Pedersen 2,40 

Børge Korsholm 2,40 

På denne og de næste 2 sider får du 

pointgivningen og vinderne i de forskel-

lige konkurrencekategorier. På forrige 

side kan du se vindertavlen, som kom-

mer op på væggen i vores klublokaler. 
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Kystkonkurrencen 2018 Point 

Jan Hansen 9,40 

Erik Lund-Thomsen 8,65 

Ole Wohlgemuth 6,00 

Torskekonkurrencen 2018 

Jan Hansen 1,800 kg 

Søren Mathiesen 1,800 kg 

Ole Wohlgemuth 1,350 kg 

 Hornfiskekonkurrencen 2018 

Bruno Hansen 71,50 cm 

Børge Korsholm 68,00 cm 

Erik Lund-Thomsen 67,00 cm 

Put & Take konkurrencen 2018 

John Rasmussen 3,400 kg 

Søren Mathiesen 2,000 kg 

 Baggrundsbillederne på siderne 
med konkurrenceresultaterne er 
fra vores makreltur med Skjold  
d. 1. august 2018. 
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Pointberegningen 2018 fordelt på div. arter 

Navn  Torsk Havørred Ørred Andre I alt Point 

Bruno Hansen 75,90   25,80 101,70 

Ejner Nielsen 50,70   14,40 65,10 

Erik Lund-Thomsen 31,65 6,25  21,60 59,50 

Jan Hansen 48,30 7,00  2,40 57,70 

Mogens Johansen 29,25   19,20 48,45 

Christian Skalka 24,60    24,60 

Ole Wohlgemuth 12,15   9,20 21,35 

Lars Dalskov 19,50    19,50 

Søren Mathiesen 5,40  9,00  14,40 

John Rasmussen   10,20 2,40 12,60 

Henrik Johnsen 9,60    9,60 

Jan Leszek 5,10   2,40 7,50 

Lasse Jørgensen    7,20 7,20 

Ole Pedersen    2,40 2,40 

Børge Korsholm    2,40 2,40 
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¤  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, 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. 

¤ Ture til bl.a. Kyst, Sø og Å  i 1. halvår 2019 ¤ 

Bemærk - 
Vi har flyttet vores Put & Take tur nr. I fra lørdag d. 23. marts til lørdag d. 6. 
april. Vi skal til Ørsted Fisk & Golf, men det viste sig, at de d. 23. marts kun 
havde åbent for én sø. Vi har derfor droppet kystturen, som i december bla-
det var sat til lørdag d. 6. april. Den dag bruger vi nu til Put & Take turen, 
hvor alle tre søer er åbne hos Ørsted. 
 

Fredag d. 1. marts - Lagan - på årskort - Starttid tidlig morgen aftales. 
Det er Lagan-præmie-dag, som kun er for dem med årskort. Bliver fiskeriet 
derovre godt i år, kommer der sikkert flere ture efter de store fedtfinnefisk. 
Hvis du allerede nu har lyst til at satse på et årskort, og du føler, at du har 
brug for viden om teknik og grej, så har vi folk som gerne øser ud af deres 
viden om det svenske fiskeri, som vi jo ofte har haft gode erfaringer med.  
 

Søndag d. 3. marts - Kysttur efter havørred - Starttid cirka kl. 12.00. 
Vi er tilbage på kysten, hvor vandet må forventes at være ganske køligt, så vi 
afprøver steder, hvor fiskene har fundet lune områder, hvor de jager efter 
deres byttedyr. Badekar, kildevæld og strømrender kan være de steder, hvor 
fiskene jager til livets ophold. Vi må finde dem. 
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Lørdag d. 30. marts - Kysttur efter havørred - Starttid cirka kl. 12.00. 

Afsted igen på kysten efter havørred. Temperaturen på kystvandet skal nu 

gerne begynde at stige, så havørrederne bliver mere aktive og hugvillige. Vi 

skal gerne opleve, at der er kommet mere fart i fiskene, og at deres jagtin-

stinkter gør dem lettere at overliste. 

 

Lørdag d. 6. april - P&T-Konkurrencen Nr. I - Starttid cirka kl. 08.00. 

Turen er flyttet fra d. 23. marts til nu d. 6. april. Det er den første af vores 

to Put & Take konkurrenceture. Tur II er i efteråret. Vi skal igen ud til Ør-

sted Fisk & Golf i Viby, Sjælland, og naturligvis har vi grillen med, så vi kan 

spise lystfiskermad. Læs mere om turen på side 22 her i bladet. 

 

Lørdag d. 13. april - Kysttur efter havørred - Starttid cirka kl. 08.00. 

Vi fortsætter på kysten, hvor havørrederne jagter flere forskellige byttedyr, 

så en lang fræk børsteormsflue kan måske udløse det grove monsterhug. 

Midt i april er der god grund til at forvente turbo på fiskene. De er sultne. 

 

Lørdag d. 4. maj - Kysttur efter havørred - Starttid cirka kl. 08.00. 

Så er vi inde i maj måned, som er en rigtig god fiskemåned. Temperaturerne 

stiger, naturen får fart på, og vi er formentlig helt tæt på havørredernes 

trivselstemperaturer. Vi kan også forvente at møde de første hornfisk. 

 

Lørdag d. 11. maj - Kysttur efter havørred - Starttid cirka kl. 08.00. 

Havørrederne er nu ved at være i rigtig god form. De er i fuld gang med at 

gøre sig aldeles trinde og spejlblanke. Der er god grund til både at have 

spinnegrej og fluegrej med ud på fiskepladsen. 

 

Lørdag d. 25. maj - Hornfiskekonkurrencen - Starttid cirka kl. 07.00. 

Så har vi den næste konkurrence, hvor det gælder den altid vildt fightende 

hornfisk. Vi starter med morgenmad i klubben og får grillmenu ude ved van-

det. Er vind og strøm til det, så ender vi nok igen oppe på en af pladserne i 

Isefjord, hvor vi i flere år har haft hyggelige konkurrencedage med spisning 

og kontakter med hornfisk. Læs mere om turen på side 22 her i bladet. 

 

Lørdag 1. juni - Kysttur efter havørred - Starttid cirka kl. 08.00. 

Vandtemperaturerne er nu formentlig pænt høje. Alligevel tager vi endnu en 

dagtur efter havørred, hvor der sikkert også kan dukke nogle hornfisk frem. 

Så turen kan give os mulighed for at få flere slags fisk med hjem.  

 

Lørdag d. 22. juni - Kysttur efter havørred - Starttid cirka kl. 16.00. 

Så er det tid til at prøve aften- og måske natfiskeri. Nat på kysten kan være 

en herlig oplevelse. Vi kan tage gasgrillen og noget spisbart med derud, hvor 

der selvfølgelig altid kan opstå mulighed for at grille friskfanget havørred. 
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 1 Fre Lagan  ( kun årskort )  1 Man Uge 14 

 2 Lør   2 Tir  

 3 Søn Kysttur  3 Ons  

 4 Man Uge 10  4 Tor  

 5 Tir   5 Fre  

 6 Ons   6 Lør P&T-konkurrence  nr. 1 

 7 Tor   7 Søn  

 8 Fre   8 Man Uge 15 

 9 Lør   9 Tir   

10 Søn  10 Ons  

11 Man Uge 11 11 Tor  

12 Tir  12 Fre  

13 Ons  13 Lør Kysttur 

14 Tor  14 Søn  

15 Fre  15 Man Uge 16 

16 Lør Havtur med Skjold 16 Tir  

17 Søn  17 Ons  

18 Man Uge 12 18 Tor  

19 Tir  19 Fre  

20 Ons  20 Lør  

21 Tor  21 Søn  

22 Fre  22 Man Uge 17 

23 Lør  23 Tir  

24 Søn  24 Ons  

25 Man Uge 13 25 Tor  

26 Tir  26 Fre  

27 Ons  27 Lør  

28 Tor  28 Søn  

29 Fre  29 Man Uge 18 

30 Lør Kysttur 30 Tir  

31 Søn Sommertid begynder    

Marts 2019 April 2019 

Aktivitetskalender  
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 1 Ons   1 Lør Kysttur 

 2 Tor   2 Søn  

 3 Fre   3 Man Uge 23 

 4 Lør Kysttur  4 Tir  

 5 Søn   5 Ons  

 6 Man Uge 19  6 Tor  

 7 Tir   7 Fre  

 8 Ons   8 Lør  

 9 Tor   9 Søn  

10 Fre  10 Man Uge 24 

11 Lør Kysttur 11 Tir  

12 Søn Grøn dag / Roskilde Kro 12 Ons  

13 Man Uge 20 13 Tor  

14 Tir  14 Fre  

15 Ons  15 Lør Torskekonkurrence 

16 Tor  16 Søn  

17 Fre  17 Man Uge 25 

18 Lør  18 Tir  

19 Søn  19 Ons  

20 Man Uge 21 20 Tor  

21 Tir  21 Fre  

22 Ons  22 Lør Kysttur 

23 Tor  23 Søn  

24 Fre  24 Man Uge 26 

25 Lør Hornfiskekonkurrence 25 Tir  

26 Søn  26 Ons  

27 Man Uge 22 27 Tor  

28 Tir  28 Fre  

29 Ons  29 Lør  

30 Tor  30 Søn  
31 Fre     

Maj 2019 Juni 2019 

 
Se også kalenderen på :  www.bjoernenfisker.dk 

og husk så at tilmelding til havturene er bindende . 

Familieturen med JAWS 
søndag den 7. juli 2019. 
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Lørdag den 16. marts 2019 
Skjold fra Helsingør 
Sejltid: 7-12 
Pris: Kr. 225,- excl. transport ( Tilskud på kr. 50,- er fratrukket) 
Antal pladser: 6  
 
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 tradiosionsrige familietur.  
TURLEDER PÅ DENNE TUR ER: Mogens Johansen tlf. 21 46 21 20 
Vi har hele båden men satser på max. 20 pladser.  

Turleder er Bruno Hansen  Tlf.: 29 84 93 07   
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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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To horisontale konkurrencer… 

De 4 timers fiskeri starter 
vi samlet kl. 09.00. 
 
Prisen for fiskeriet er sat 
til kroner 130 for seniorer 
og halv pris for juniorer. 
Der må fiskes med 2 stæn-
ger og tages max. 4 fisk. 
 
Vi har gasgrillen og en 
lækkert pølsemenu med 
derud, og den er sat til 
pris: Helt gratis.  

Hornfiskekonkurrencen afvikles over én dag.  
Den næste konkurrence i horisontalt fiskeri gælder den altid vildt fightende 
hornfisk. Datoen er sat til:  
 

Lørdag d. 25. maj  med start kl. 07.00 i klublokalerne på Roskilde Kro. 
 
Vi starter nemlig med morgenmad i klubben, og vi har gasgrillen og en dejlig 
grillmenu med ud ved fiskevandet. Igen har vores kasserer været venlig mht. 
prisen for morgenmad og grillmenu, for den er sat til helt gratis. 
 
Er vind og strøm til det, så ender vi nok igen oppe på en af pladserne i Ise-
fjord. Det kan f.eks. være pladsen ved Kongsøre Skov, hvor vi i flere år har 
haft en hyggelig konkurrencedag med både spisning og hornfisk på klingen.  
 
Der er sat tilmeldingslister op i klubben for begge ture, så meld dig til. 

Put & Take konkurrencen - Tur 1 med ny dato. 
Efter at vi lukkede Brølerturen med Stimen, har vi nu 2 ture, en forårs– og en 
efterårstur, til at afgøre, hvem der skal bære titlen som bedst i Put & Take. 
 
Den første tur var oprindelig i december klubbladet sat til lørdag d. 23. 
marts, men det viste sig, at Ørsted Fisk & Golf i Viby, Sjælland, først åbner 
for alle deres 3 søer d. 30. marts. Vi har derfor flyttet turen til: 
 

Lørdag d. 6. april - med start fra Roskilde Kro kl. 08.00.  

Husk: I det vertikale fiskeri har vores havfiskere Torskekonkurrencen, 

som afvikles på Skjold lørdag d. 15. juni fra kl. 07.00-12.00. Se side 20 
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Af: Erik Lund-Thomsen 
 

Jeg husker for næsten præcis et år siden, da jeg skrev om fiskeåret 2017, 
at jeg da gav udtryk for min betænkelighed for den udvikling, som jeg fryg-
tede ville ske med torskefiskeriet i Øresund, efter at der var indført kvoter 
for lystfiskernes fangst af torsk. Jeg, og mange med mig, frygtede masse-
forlis blandt foreninger og turbåde, men så galt ser det heldigvis ikke ud til 
at være gået. 
 

Men hvordan er fiskeriet så gået? Fanger vi færre torsk end vi gjorde før 
kvoterne? Det korte svar på det er at, ja det gør vi, - se bare på tabellen 
herunder. I 2017 fangede vi kun 118 torsk svarende til ca. en tredjedel af 
vores kvote, og nu i 2018 er vi nede på 59 torsk svarende til ca. 17% af vo-
res kvote. Så melder spørgsmålet sig naturligvis, om det er fordi, der ikke 
er torsk i Sundet, og hvis det er tilfældet, så er det vel OK, at der er ind-
ført kvoter, eller er der torsk nok i Sundet, men vi formår bare ikke at fan-
ge dem, og hvis det er tilfældet, så er det jo ikke kvoternes skyld, at vi 
oplever en nedgang i fangsterne. Hvis vi havde kunnet opfiske hele vores 
kvote, så ville vi have oplevet en stigning i vores fangster, og ikke en ned-
gang, som nu.  
 

Tabellen herunder viser torskefangsterne for årene 2014—2018 fordelt på 
vægt. Kvoten for 2017 var 307 torsk og for 2018 var den 340 torsk, og det 
er jo tydeligt, at vi ligger langt under det. 
 
 
  
 
 
 
 
 
                                    
 
 
 
 
 

 
Hvad der også er tydeligt er, at det er småtorsk, vi fanger i Sundet, - op til 
3 kg, og det gælder for alle 5 år. Når jeg ser tidligere års fangstjournaler 
igennem, kan jeg se, at den udvikling begyndte at accelerere i 2011, og for 
mig at se, er der endnu ikke udsigt til nogen bedring. 
 

 0-1kg 1,1-2 

kg 

2,1– 3 

kg 

3,1—4 

kg 

4,1—5 

kg 

I alt 

2018 6 43 7 1 2 59 

2017 23 74 16 5 0 118 

2016 20 81 79 26 0 206 

2015 24 61 88 2 1 176 

2014 70 104 17 8 1 200 

I alt 143 363 207 42 4 759 
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Jeg må understrege, at tallene næppe er repræsentative for det samlede 
lystfiskeri på Sundet, men alene kan tages som udtryk for Bjørnens fangster 
i de pågældende år, og det har vel også en vis interesse for os. Jeg må des-
uden nævne, at fangsterne på familieturen ikke er medregnet i nogen af 
tallene. 
 

Pr. 1. januar i år er kvoten ændret. I stedet for 3 hhv. 5 torsk, må der nu 
fanges 7 torsk pr. mand pr. dag. Om det vil resultere i, at vi fanger flere 
torsk kan jeg da godt tvivle noget på, med mindre der da kommer mange 
flere torsk i Sundet, eller vi bliver meget dygtigere til at fange dem, som  
er der. Det vil vise sig. 
 

Lad os i det følgende se lidt på hvordan det lykkedes os at undgå at fange 
flere end 59 torsk, og lad os også se lidt nærmere på det øvrige fiskeri. 
Jeg synes, at vi skal begynde med et foto, som meget godt beskriver, at 
sommetider er fiskeriet på Øresund ekstremt frustrerende, fordi det bare 
ikke er muligt at ramme fiskene. Fotoet er fra turen den 1. dec. Med Arre-
sø, hvor det var helt umuligt, at ramme dem. Fotoet viser også, at selv om 
man kommer ud for sådan noget en gang imellem, så kan man da godt smile 
og være tilfreds med en lille sild på ca. 15 cm. 

Det hører selvfølgelig med til historien, at Ole, ud over den smukke, lille  
sild også fangede en bette torsk på 1,5 kg, og det var så også alt hvad vi 
kunne præstere den dag. 
 

Men lad os gå tilbage til årets begyndelse. Vi skulle have været med Skjold 
midt i januar, men turen måtte aflyses på grund af et teknisk problem,                                                                 
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som såmænd blot bestod i, at Skjold havde lavet en dobbelt booking, så der 
ikke var plads til os, men så kunne vi da heldigvis blive hjemme i varmen, 
og det er da  heller ikke så ringe på en kold januar dag. 
 

Næste tur med Skjold var den 17. februar, og der kom vi afsted. Og det var 
godt, fordi det viste sig at blive en af de bedre ture, hvor vi kun manglede 
1 torsk i at nå de 18, som var kvoten, og så var der oven i købet noget stør-
relse på de torsk der blev fanget. På de 2 fotos herunder ses Christian med 
en torsk på 4,25 kg og Bruno med en på 4,5 kg, men desværre er Bruno  
blevet væk, så du må nøjes med et billede af hans fisk med en flot rogn. 

 

Marts turen bragte os ned på jorden igen. Kun 6 torsk og 2 hvillinger til 7 
mand, og største torsk på kun 1,75 kg og fanget af Mogens. Det er bare ikke 
godt nok. Næste tur må simpelt hen blive bedre. Det er torskekonkurren-
cen, og på den tur plejer vi jo at fange godt med torsk. Det mindste antal 
var 20 stk. i 2011, og så i 2014 fangede vi over 100 stk. så der var noget at 
se frem til, - og det er det de gør på fotoet herunder. 
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Men ak og ve, det blev endnu dårligere end vi nogensinde havde kunnet 
forestille os. Kun 5 torsk blev der fanget. Vinder af konkurrencen blev Jan 
med en torsk på 1,8 kg. Søren fangede i øvrigt en torsk, som vejede det 
samme, og så skulle vinderen findes ved hjælp af et målebånd, idet det er 
sådan, at i tilfælde af samme vægt, så er det korteste fisk, der vinder, og 
det blev altså Jans. Det er ikke sikkert at Jans også var den korteste, men 
Sørens blev diskvalificeret, fordi den havde mistet hovedet, da den skulle 
måles. Den fik dog præmie som første fisk på dækket. Bortset fra de 
manglende fisk, så var det da en dejlig dag med flot sommervejr, og de to 
vindere var da heller ikke synligt utilfredse, da de fik overrakt deres præ-
mier. 

 
August turen blev lidt usæd-
vanlig, - ikke på grund af fang-
sterne, men fordi den foregik 
en højhellig søndag. Jeg tror 
det er første gang, vi har væ-
ret med Skjold på en søndag, 
men det var slet ikke så ringe. 
Der var masser af plads på 
Skjold, i alt var vi vel ikke me-
re end ca. 15 mand om bord, 
og heraf var vi 4 fra Bjørnen. 
Vi fik alle sammen masser af 
store fede sild, vi fik makrel og 
vi fik torsk i den sædvanlige 
størrelse, med den største på 
2,5 kg. Fiskeri i kirketiden er 
slet ikke så ringe.  
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Vi er kommet ind i oktober, og det er blevet efterår, - i hvert fald ifølge 
kalenderen. I virkelighedens verden må vi nok kalde det sommer eller sen-
sommer. En smuk og lun dag var det i hvert fald, denne 6. oktober — Og så 
fangede vi fisk, både torsk, sild og makrel. Det var der tilsyneladende også 
andre, der gjorde, I hvert fald havde en stor del af flåden af turbåde samt 
et større antal småbåde forsamlet sig sydøst for Hven. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 torsk et par makrel og masser af store sild fik vi med os hjem. Den stør-
ste torsk var på 3,7 kg, og den blev fanget af Jan, mens Bruno tog sig af 
både torsk og makrel. En fin dag på Sundet var det. 

 
3 uger senere oplevede vi et oktober 
vejr af en helt anden slags. Det var fint 
nok, da vi sejlede ud fra Vedbæk og ned 
til det sydøstlige hjørne af Hven.  
 

Efter det første træk,  i øvrigt uden fisk, 
ændrede vejret sig ganske pludseligt, og 
i løbet af meget kort tid havde vi hård 
vind, på grænsen til kuling, med hvide 
skum toppe på bølgerne, og med regn. 
 

 Herefter var det ikke muligt, at fiske 
blot nogenlunde effektivt. Skjold drev så 
hurtigt for vinden, at selv det tunge vin-
tergrej ikke var nok. Når John endelig 
havde fisk på loddet og stoppede, så var 
vi drevet langt forbi før vores pirke var 
kommet bare i nærheden af dem. 
 

 Sådan kan en tur på Sundet også arte 
sig, men det er heldigvis sjældent at det 
sker. 
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Året nærmer sig sin afslutning for så vidt angår havfiskeri, - 2 ture tilbage. 
I. december med Arresø fra Helsingør er der ikke meget godt at skrive hjem 
om. Det gode var, at vejret var godt, men koldt—vi er jo i årets første vin-
termåned. Det andet gode var, at Ole W. var glad og tilfreds, men han var 
jo også den eneste, der fangede fisk. 1 torsk på 1,5 kg, 1 hvilling og 3 sild. 
Det første foto i denne artikel viser, hvor glad Ole var. 
 
Næste tur var den traditionelle juletur med Skjold, - altid den 27. decem-
ber, og så blev havfiskerne glade igen, 15 fine torsk til 5 mand. I kan se et 
par af dem, både torsk og mand, herunder. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vi slutter havturene af med en tur, hvor det er forbudt at fange torsk, nem-
lig makrelturen den 1. august med Skjold.  
 
Det blev 5. gang vi deltog i en af Skjolds eftermiddags ture fra Odden Havn, 
og det er en tur, der passer os vældig godt, specielt når det er fint sommer-
vejr, som det har været alle 5 gange. Når vi så samtidig fanger makrel, 
somme tider mange og somme tider færre, så er en tur på Kattegat noget 
af det skønneste, man kan opleve. 
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Der er jo andet at fiske efter end torsk, sild og makrel, f.eks. Havørred, selv 
om det må erkendes at det i hele 2018 var op ad bakke. Vi har haft 12 klub 
ture efter havørred, og så har der naturligvis været ganske mange private 
ture. Jeg ved ikke hvor mange, men i vores fangstjournal er der noteret 
fangst i 15 private ture og kun 1 af de 12 klub ture.  
 
Årets første kysttur løb af stablen den 20. januar, og det bedste ved den tur 
var morgenmaden i klubben. Det næstbedste var, at vi fik introduceret en 
ny plads, Magleby, som dog ikke gav fisk. Derfor kun det næstbedste. 
Den 18. februar får vi registreret den første havørred. Det er Ole P. der fan-
ger en blank kilos ørred i Ishøj. Og en uge senere fanger han en knap så 
blank på skønsmæssigt 3 kg, som genudsættes. Så sker der ikke mere på 
havørredfronten, før vi når ind i april måned. Det er igen Ole, som den 4. 
april får en kilos ørred, og den 6. april en på ca. 2,5 kg, som genudsættes. 
Begge blev fanget i Ishøj. Og så den 11 april fanger Ole årets største på hele 
7,2 kg og 85 cm. 

Samme dag var vi en gruppe i Tem-
pelkrogen, hvor vi i timevis nærmest 
piskede vandet til skum i forsøget på 
at finde fisk. Først til aller sidst, 
hvor både jeg og de andre næsten 
var slidt ned til sokkeholderne, fik 
jeg det hug, jeg havde ventet på 
hele dagen. En fin blank fisk på 50 
cm og 1,25 kg. Min første havørred i 
2018. 

De næste registreringer af havørred 
sker den 18. april. Da var vi på Lange-
land, som blev erstatningen for  vores 
traditionsrige tur til Ærø, som af 
grunde vi ingen indflydelse havde på, 
blev aflyst. Forud for den 18. april var 
der gået 3 frustrerende dage, uden at 
vi hverken havde set eller mærket 
fisk. Først den 17. om eftermiddagen 
fik vi noget insider viden. Vi havde 
besøg af en elektriker, fordi der skete 
en kortslutning i Spa badet da vi 
tændte for bageovnen. 
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Det viste sig, at elektrikeren var lystfisker, og da vi klagede vores nød til 
ham, gav han os det råd, at hvis vejret den følgende dag ville være det 
samme som i dag, dvs. at lufttemperaturen var den samme som i dag, at 
vandtemperaturen var den samme som i dag, at vinden var af samme styrke 
og retning som i dag, hvis han var i vores waders, og så kunne han i øvrigt 
godt drikke en pilsner, så ville han foreslå, at vi tog til Tryggelev Nor, hvor 
han var sikker på, at vi så kunne fange fisk. Man skal aldrig sidde gode råd 
fra en lokal håndværker overhørig, så næste dag, altså den 18. april, kørte 
vi til Tryggelev Nor. Og vi fangede fisk.  

Jan fik den første, den største og den smukkeste, - en blank fisk på 1,5 kg 
fordelt på 55 cm. Jeg fik selv to måls fisk på 0,65 kg, og så havde vi fisk 
nok til en god middag en af de kommende aftener. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det blev ikke til flere fisk på Langeland i denne omgang. Det var naturligvis 
skuffende, men så kunne vi da glæde os over, at der var godt gang i fiskeri-
et i Isefjorden da vi kom hjem, og der var både havørred og hornfisk. I re-
sten af april fik jeg selv 4 fine havørreder og et par håndfulde hornfisk fra 
Unnerød pladsen, og Glenn fik en fin 2-kilos ørred i Ishøj. 
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I maj måned har vi 3 havørreder registreret. Selv får jeg kilos fisk kilos fisk 
fra både Unnerød og Korshage, og Lars får en måls fisk fra Ishøj. Juni må-
ned giver kun en enkelt fisk, men den er til gengæld stor, 4,2 kg og 68 cm 
fanget på Kronborg pynten af Rasmus. Årets sidste havørred bliver en smuk 
dame på 0,7 kg, som jeg fanger ved Korshage. 

 
 

Kystfiskeriet er jo også fiskeri efter hornfisk. De fleste kan godt lide at fan-
ge den, men der er rigtig mange, der overhovedet ikke kunne drømme om 
at spise den, hvilket er en stor skam, for den smager faktisk rigtig godt. 
Prøv f.eks. At tilberede den efter Ibs opskrift fra juni nummeret af vores 
blad, så bliver du ikke skuffet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hornfiskekonkurrencen, den 5. maj, fandt som sædvanligt sted ved Sand-
skredet i Kongsøre Skov.   11 mand deltog i konkurrencen, som begyndte  
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med morgenmad i klubben, og sluttede med grill frokost i den nyudsprung-
ne bøgeskov. Der var ikke så mange hornfisk der ville hugge, men en halv 
snes stykker blev dog indvejet, og vinder af konkurrencen blev Bruno med 

en hornfisk på 71,5 cm. Senere i maj 
måned kom der meget mere liv i horn-
fiskene, og der blev fanget mange, 
både i fjorden og på den åbne kyst. 
Da sæsonen var slut kunne vi konsta-
tere, at vi har registreret fangst af ca. 
75 hornfisk. Nogen af dem kan I se på 
fotoet af John . Vi slutter gennemgan-
gen af kystfiskeriet med den gennem-
gående kystkonkurrence, hvor det jo 
ikke kun er havørred, det gælder, 
men også hornfisk samt alle andre 
arter, der fanges fra kysten. Den ene-
ste betingelse er, at fisken er fanget 

på en klubtur, og det har været lidt af et problem i år, idet langt de fleste 
relevante arter er blevet fanget på private ture. 
 

Den sidste og måske afgørende kysttur blev holdt den 10. november fra 
kysten nord for Kyndby Værket. Ved turens begyndelse førte Jan konkur-
rencen, men stort  set alle deltagere kunne vinde den. Et par gode fladfisk 
eller en lille havørred ville være nok til at vriste sejren fra Jan, men det 
skete ikke, så vinderen af årets kystkonkurrence blev Jan. 
 

Put and Take konkurrencen, som jo nu afgøres over 2 konkurrence ture, 
fandt sin afgørelse den 29. september i Ørsted Put vand. John blev en vær-
dig vinder med en fluefanget regnbue på 3,4 kg. Søren fulgte lige efter, 
idet han fangede 2 regnbuer på hhv. 1 og 2 kg. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jeg ved, at der er fangster jeg har glemt at omtale, og der er fangster jeg 
bevidst har undladt at omtale, men til alle vil jeg sige tillykke med fang-
sterne, og nu er vi gået i gang med et helt nyt fiske år, så vi ses derude. 
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Forklar mig lige om 
nydelsen ved fiskeri ! 

Nu må det 
gerne 
snart blive  
forår ! 



 

Starten på et nyt fiskeår kan være ganske kølig. Her starter Erik ud på 
årets første kysttur søndag d. 20. januar. Nu ligger der givetvis mange 
fisketimer foran Erik i 2019, så mon ikke tankerne går i retning af, om 
denne sæson bliver en af de gode, hvor havørrederne spejlblanke og 
trinde spiller op til heftig fight i det salte vand. K&B derude. 


