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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, og 
vi er desuden medlem af Vestegnens Sportsfisker Sammenslutning, hvilket 
giver os fiskeret i de to lokale søer Tueholm Sø og Vallensbæk Sø.  
 

Du kan læse mere om Bjørnen her i bladet samt i vores informationsfolder 
og desuden på vores hjemmeside www.bjoernenfisker.dk - På hjemme- 
siden kan du på delsiderne Kalenderen, Turplan og Aktivitetsplan se vores 
kommende aktiviteter, herunder også vores forskellige ture. På delsiden, 
der hedder ”Vejen til Bjørnen” kan du på et kort se vejen til Roskilde Kro. 
Adressen har du herunder, og du er meget velkommen til at besøge os, så 
du kan få et indtryk af vores hyggelige klubliv.  

Kontingentsatser årligt 2017 
Seniorer  kr. 600 
Ungdom   kr. 465 
Juniorer  kr. 300 
Familier  kr. 900 
 
Det er inkl. medlemskab i DSF. 

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

Foreningens 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 

Lund-Thomsen 
Tel. 2063 0173 

Kasserer Erik 

Henrik Torp 
Tel. 2261 5410 

Formand 

¤  Læs mere på www.bjoernenfisker.dk  ¤ 

Bjørnens bestyrelse m.m. 
Herunder har du Bjørnens bestyrelse, som den ser ud 
efter vores generalforsamling i februar 2016.  
 
Du kan sædvanligvis altid træffe et bestyrelsesmedlem 
på vores klubaftener.  

 Suppleant til bestyrelsen er Bruno Hansen 
 Revisorer Henrik Møller og Helge Apollo Jönsson 
 Revisorsuppleant Ole Pedersen 

 Næste klubblad udkommer i juni måned 2017 og sidste frist for  
 rettidig indlevering af indlæg til bladet er torsdag den 18. maj 2017. 

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 

Hans Nielsen 
Tel. 4024 8401 

John Rasmussen 
Tel. 4082 3081 

Kjeld: kwiller@webcontact.dk 
Erik: lundthomsen@live.dk 
Hans: hn@adr.dk 
Henrik: ht@enitek.dk 
Nick:  famlundahl@webspeed.dk 

Poul:  poul.s@hotmail.com 
John:  ibrasm01@gmail.com    

Nick Lundahl  
Tel. 6017 7376 

  Herover har du bestyrelsens mailadresser. 

 Forsiden: Torben har gjort januar til en rigtig givtig havørredmåned. 
To fisk, den største på 6,6 kilo og 85 cm, og den på forsidebilledet  
2,4 kilo og 57 cm. Begge taget ved Ishøj. 
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Formandens Hjørne 
Orientering fra formanden. 

 

I decemberudgaven af vores klubblad lovede vi, at vi i denne udgave ville få  
Eriks artikel om ”Fiskeåret 2016”. Den artikel er som lovet med, og den er 
endda blevet mere omfattende end den ellers plejer at være, idet Erik i år 
har skrevet hele 10 sider om, hvordan 2016 forløb. God læsning. 
 
Da vi rundede årsskiftet denne gang slog det mig hurtigt, at i 2017 der er det 
da 35 år siden, at vi stiftede vores forening. Det skete nemlig torsdag d. 13. 
maj 1982 med start kl. 19.30 i beboerhuset Bjørnens Kvt. 15 A, hvor der blev 
holdt stiftende generalforsamling. Foreningen blev altså født den aften. 

Køge Bugt Fiskepleje (KBF) - Hvad sker der nu - 
KBF er et privat projekt oprettet, som et samarbejde mellem en række af de 
større foreninger i Køge Bugt området. Vi har en styringsgruppe, som består 
af Steen Lyngsø, Ishøj Sportsfiskerklub, John Østergaard, Køge Sportsfisker-
forening og mig selv for Bjørnen. Vi har nu fået forstærkning med yderligere 
en Køge mand, Per Schilling, som er rigtig stærk på vandløbspleje. 
 
Målet med vores arbejde er ganske enkelt helt bredt at skaffe forbedringer 
af fiskeriet i Køge Bugt området.  
 
Den første opgave som vi løste, var udsætning d. 16. april sidste år af 3.650 
stk. ørreder ved Sjællandsbroen i Københavns Havn. Sådanne udsætninger er 
udover de fisk, der betales af fisketegnsmidlerne, så vi skulle selv skaffe de 
nødvendige penge. Det klarede vi, og det skal vi fortsætte med. 
 
Derfor indsamler vi midler fra alle mulige bidragsydere, store som små. 

Man fejrer ikke rigtigt 35 år som et jubilæum, det 
er kun i bedste fald 10 år, og så naturligvis 25 år, 
så måske 40 år og selvfølgelig det store 50 år etc. 
Men 35 år er da ganske pænt som alder. 
 
Da vi nåede de 25 år blev der holdt et brag af en 
fest, og dertil blev der også udgivet et festnum-
mer af vores klubblad, 25 års Jubilæumsudgaven. 
 
Vi kan nok stadigvæk finde en håndfuld i trykt 
udgave, som interesserede kan læse ved henven-
delse til Erik eller undertegnede, men Jubilæums-
udgaven findes da også i elektronisk udgave på 
siden Klubbladet på vores hjemmeside.  
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Vores ambitioner rækker bestemt videre, og vi har derfor søgt om tilladelse 
til at udsætte flere fisk i 2017. Det gode budskab er, at vi har fået tilladelse 
til at udsætte 7.500 ørredsmolt, men det er igen fisk, vi selv skal finansiere. 
 
Disse fisk bliver fordelt således, at der bliver udsat 5.000 stk. igen ved Sjæl-
landsbroen og så 2.500 stk. på et nyt udsætningssted, nemlig ved Karlslunde 
Møllebæk, som ligger i Greve. 
 
For at kunne fortsætte med udsætningerne har vi som sagt brug for bidrag, 
så vi kan betale for ørredsmolten. Du er derfor velkommen til at give et bi-
drag. Mange har allerede hjulpet ved at give 100 eller 200 kroner.  
 
Vi har to forskellige indbetalingsmuligheder. Den ene mulighed er ved over-
førsel til vores bankkonto - Reg nr. 1551 - Kontonr. 7983794 
 
Den anden mulighed er at betale via MobilePay på 22548185. Nummeret til-
hører Steen Lyngsø, som sørger for den videre formidling af pengene. 
 
En ørredsmolt koster ca. kr. 5,00 pr. stk., så for bare 100 kroner kan du væ-
re med til at sikre udsætning af 20 stk. ørredsmolt. En dag fanger du måske 
selv en af de fisk, som du har betalt. Vi takker for alle bidrag store som små. 
 
Vi skal ikke kun arbejde for udsætning af flere fisk gennem KBF. Vi er faktisk 
i gang med planlægningen af en række vandplejeopgaver i Køge Bugt områ-
det. Det vil bl.a. betyde udlægning af gydegrus og skjulesten, så vi også 
hjælper fiskene til selv at producere flere fisk. Vi håber, at flere af forenin-
gernes medlemmer gerne vil deltage i det vandplejearbejde. 
 
Har du lyst til at være med, er du velkommen, også til at betale et bidrag. 
 
Høring om nye begrænsninger i bl.a. havørredfiskeriet - 
Der kommer meget snart en høring fra NaturErhvervstyrelsen omkring revi-
derede fredningsbælter og reviderede regler for fiskeri på Sjælland og øer.  
 
NaturErhvervstyrelsen har med rådgivning fra DTU Aqua foreslået nye fred-
ningsbælter ved en række vandløb og i nogle snævre farvande. Danmarks 
Sportsfiskerforbund og de af forbundets sjællandske foreninger, som er ble-
vet hørt, har behandlet disse forslag. Det kan du læse mere om herunder. 
  
Forbundet udsendte nemlig d. 21. december en invitation til et møde i Ros-
kilde d. 17. januar om aftenen, hvor man ønskede at drøfte de foreslående 
fredningsbælter m.m. samt regler for vores fiskeri. Inviteret var udelukken-
de forbundets foreninger med fiskepleje. Jeg havde desværre ikke mulighed 
for at rydde min kalender med så kort varsel. Jeg havde allerede en vigtig 
aftale den pågældende aften, og den kunne jeg desværre ikke ændre på. 
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Hvad kom der så ud af mødet i Roskilde, hvor det efterfølgende blev bekræf-
tet, at en stor del af de største medlemsforeninger var repræsenteret. Den 
helt korte version er, at man på basis af Fishing Zealand-rapporten om hav-
ørredernes havoverlevelse, eller mangel på samme, bl.a. endte ud i nogle 
anbefalinger om begrænsninger i fiskeriet af havørred. Det er det punkt, 
som især kan komme til at berøre vores fiskeri. Den omtalte rapport er udar-
bejdet af biolog Peter W. Henriksen fra LimnoConsult for Fishing Zealand.  
 

Der var således på mødet enighed om, at forbundet skal prøve at komme 
igennem med en ny regel om, at vi maksimum må hjemtage 3 havørreder pr. 
dag, at der kommer en betydelig udvidelse af fredningen af farvede havør-
red. Desuden at forbundet skal arbejde for flere fredningsbælter i snævre 
farvande, og et forbud mod ørredgarn i en del året. Det sidstnævnte ønske 
deler garnfiskerne som forventet ikke. Fredningen af farvede havørred fore-
slås udvidet fra den nuværende periode 16. november til 15. januar, så udvi-
delsen i stedet omfatter perioden 1. oktober til 1. marts. Det er jo noget 
voldsomt. Om en fisk er farvet beror på et individuelt skøn, og jo længere 
periode, man vælger, jo mere skøn og usikkert bliver det. 
 

Allerede d. 19. januar, altså kun to dage efter forbundets møde blev disse 
anbefalinger fremlagt på et møde i NaturErhvervstyrelsen. På mødet deltog 
repræsentanter for forbundet og tilsvarende for erhvervs- og fritidsfiskernes 
organisationer, også Peter W. Henriksen, samt Gordon Henriksen fra Fishing 
Zealand. Desuden deltog repræsentanter fra 3 kommuner – alle medlemmer 
af Fishing Zealand. DTU Aqua deltog også som faglig rådgiver for styrelsen. 
 
Vi må forvente, at den endelige pakke fra NaturErhvervstyrelsen kommer i 
høring meget snart, og der bliver det så interessant at høre, hvad holdninger 
der er til styrelsens pakke hos alle de foreninger (både forbunds– og ikke-
forbundsforeninger), øvrige lystfiskerorganisationer samt individuelle lystfi-
skere, som jo ikke har haft mulighed for at påvirke anbefalingerne afleveret 
til NaturErhvervstyrelsen. Vi er på Sjælland og øer omkring 70.000 lystfiske-
re, hvoraf forbundets foreninger kun omfatter ca. 4%, så ganske mange har 
ikke kunnet påvirke anbefalingerne. Fishing Zealand er jo ikke en lystfisker-
organisation, men primært en turistorganisation betalt af kommunerne.  
 
Når vi får høringspakken, må vi drøfte indholdet og reaktionerne omkring os. 

 

Vores Ordinære generalforsamling - 
Vi afholder generalforsamling d. 27. februar, og den endelige indkaldelse 
med forslag er sendt ud til hele vores mailgruppe. Referatet når vi ikke  
i denne udgave, så det må vente til næste blad, som er udgaven 
Juni 2017. 
 
Venlig hilsen Kjeld - Vi ses i Bjørnen 
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Vores møde med Fiskerikontrollen... 
En rigtig god orientering om deres arbejde m.m. 

Mandag d. 23. januar i år 
havde vi med omkring 25 
fremmødte et interessant 
besøg af den Sjællandske 
fiskerikontrol (FK).  
 
De mødte med to mand 
René og Martin, som gav 
os en virkelig grundig gen-
nemgang af regler og de 
opgaver, som FK møder. 

De havde godt med udstyr med, både ruser, garn, droner, natkikkertudstyr, 

og dertil fik vi en gennemgang af deres bådudstyr, biler m.m. Vi fik også be-

kræftet, hvad det koster, hvis man sjusker med at overholde reglerne. 

 

 Nogle af de regler, vi skal være meget opmærksomme på, er naturligvis 
ikke at fiske i fredningsbælter. Overtrædelsen koster nemlig kr. 2.500. 

 At blive snuppet med en undermålsfisk, overtrædelsen koster kr. 2.500. 

 Lystfiskere skal holde en mindste afstand på 75 meter til både fritids– og 
erhvervsfiskernes redskaber. (Der er dog lokale regler om kun 50 meter). 
Overtrædelsen koster også kr. 2.500. 

 At blive snuppet uden det lovpligtige fisketegn koster dog kun måske lidt 
overraskende kr. 740 i afgift, og det er endda inklusive et nyt fisketegn. 

 Det er selvtægt, hvis man rører eller beskadiger andres redskaber. Det er 
uanset om de er lovlige eller ulovlige, og bliver man taget i færd med at 
fjerne et ulovligt garn, kan man ende med stå med ejerskabet og bøden. 

Så det kan altså blive et 
dyrt bekendtskab, hvis 
man står med et ulovligt 
garn, når FK pludselig 
kommer forbi. 
 
Det er også værd at erin-
dre, at ved flere samtidige 
overtrædelser koster det 
den gældende bøde for 
hver af overtrædelserne. 
Så den samlede bøde kan 
blive grumme høj!  
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Mogens tunge var rigtig stor... 
Den var så stor, at den var en rekord og endda årets sidste. 

Vores kasserer Hr. Erik 
tager sig også af vores 
rekordliste. Den gøres 
løbende op, men når vi 
rammer årets udgang ta-
ger vi et samlet overblik 
over alle vores rekorder. 
 
Mogens tunge blev taget 
på vores tur med Elida på 
Arresø d. 3.12.2016. 
 
Så Mogens fik lige hevet 
tungen ind, inden Erik 
lukkede af for året. 

Der er nogle temmelig gamle rekorder imellem, bl.a. en rekord for hornfisk 
og en for suder, begge fra 1984. Så kom bare i gang med at sætte nogle nye. 
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På denne og næste side kan du se Eriks opgørelse over pointresultaterne for 2016, og du kan se topplaceringerne i de forskellige konkurrencer.  

På bladets bagside viser 
vi vindertavlen, som den komme op på væggen i 
vores klublokaler. 
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    November 2016 
     
    John Olsen 
    Havørred 1,300 kg. 

 

    December 2016 
 

   Ole Pedersen 
   Havørred 6,000 kg. 

 

    

  Januar 2017  
 

  Glenn Theiltoft 
  Havørred 7,100 kg. 
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Lidt fra den fedeste uddannelse. 
Vores juniorer brugte også skolernes efterårsferie i uge 42 - 2016 
på Aalestrup Naturefterskole. Her et par hurtige kik ind i den 
”fede” oplevelse, som de fik med hjem. 

I nyere tid var det 
5. år i træk, at vi 
havde juniorer 
afsted på DSFs 
Juniorlederkursus. 
 
De har hver gang 
været super glade 
for det. 

De når faktisk både at lære en masse, og de når også at fiske. Det er en tæt-
pakket fiskeuge, hvor de udvider deres viden inden for alle typer fiskeri, de 
lærer om grejfremstilling, fluebinding, at undervise og få evnen til at gå for-
rest og tage lederskab. Gode ting alle sammen. Som regel har de så travlt på 
kurset, at de helt glemmer at få billeder med hjem. Denne gang er det dog 
blevet til en lille håndfuld, hvoraf vi har udvalgt disse. 
 
Kurset går jo over 3 år, og når vi spørger dem, om de vil afsted på næste JLK 
(juniorlederkursus), så svarer de omgående: ”JLK er bare for fedt, så det kan 
du fand... tro, at jeg gerne vil” - Mere klart svar kan man vel næppe få. 
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Fedt med olie, eller er det lige fedt... 
Der var så mange ”klogerier”, at Normark måtte på banen. 

”Hej Torben, 
Det er heller ikke nemt med smøring af Shimano spinnehjul.  
 
Det kommer helt an på hvilket hjul, vi snakker om. 
 
Når vi har et Stella FI (sidste nye model) til service, skal vi bruge 7 forskellige 
slags fedt og olier til diverse tandhjul, da det minder meget om et urværk. 
 
Hvis vi tager modellerne: Twin Power, Stradic, Rarenium Ci4+, etc., her bru-
ger vi Super Lube fedt og Shimano hjulolie. Det passer rigtig godt til danske 
vejrforhold. 
 
1. Linerullen, her sidder som regel et leje, som skal have lidt fedt på begge 

sider en gang i mellem. Det er et af de mest udsatte steder på et hjul og 
skal jævnligt smøres. 

2. Tandhjul, dvs. drev og gear, får en let gang fedt med lidt olie oven på, så 
ruller de der ud af uden for megen modstand.  

3. Oscilloskop gearingen skal også smøres lidt ind i mellem, her bruges der 
olie. 

 
Håndtag skal med jævne mellemrum have et par dråber olie. 
 
Som hjulolie kan du f.eks. bruge noget våbenolie eller symaskineolie. Det 
skal bare være syrefri og let løbende og ikke virke fedtet. 
 
Håber det giver mening og kunne hjælpe lidt. 
 
Med venlig hilsen/Best regards 

Normark Denmark A/S” 

Efter en del modstridende 
forhandlerforslag valgte 
vores medlem Torben at 
skrive en mail til Normark 
om, hvor man skal vælge 
det ene og hvor det andet 
smøremiddel til Shimano 
spinnehjul.  
 
Det fik Normark til at sen-
de en mail med følgende 
grundige beskrivelse, som 
du måske kan lære af. 
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Onsdag d. 1. marts - Lagan - På Årskort - AFLYST AF TURLEDER. 
Det var ellers Lagans præmiedag kun for dem med årskort. Poul Seiler stod 
som turleder, men blev pludselig forhindret, så turen blev aflyst. Foreløbig 
afventer vi de første meldinger om, hvordan Lagan fungerer i år. Bliver fiske-
riet fornuftigt i år, kommer der andre ture. Den første uge var det kun fiskeri 
på årskort, så når du læser disse linjer er fiskeri på dagkortet sikkert i gang. 
Har du lyst til at komme derover, så tal med Poul Seiler. Læs om Lagan på 
www.laholmslaxfiske.nu/da 
 

Søndag d. 5. marts - Kysttur efter havørred - Starttid cirka kl. 09.00. 
Vi tager igen ud på kysten, hvor vi igen forsøger os med havørredfiskeriet. 
Kystvandet må fortsat være ganske køligt, men vi prøver at finde steder, 
hvor fiskene har fundet lune områder, og hvor de derfor jager. Nøglen hed-
der f.eks. solopvarmede badekar eller strømrender, som sender varmere 
vand ind udefra dybet. Fiskene har alvorligt brug for føde nu, og de lysere 
dage sætter gang i deres jagtinstinkter.  

 

¤  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 2017 ¤ 
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Lørdag d. 18. marts - Odense Å & Fjord - Starttid cirka kl. 07.00. 
Det er en hel del år siden, at vi har haft en tur til Odense Å og Fjord, men 
nu prøver vi igen. Havørred Fyn har skabt et rigtig god fiskeri derovre, så 
med lidt held kan vi ende med at få fynske fedtfinnefisk med hjem. Vores 
turleder er Ole Pedersen, som sørger for at hente viden om alle de praktiske 
ting for en sådan tur. 
 

Lørdag d. 25. marts - Kysttur efter havørred - Starttid cirka kl. 09.00. 
Vi er tilbage på den Sjællandske kyst, hvor vi igen forsøger os med havørred-
fiskeriet. Kystvandet kan jo fortsat være ganske koldt, men vi begynder at 
nærme os foråret, så temperaturerne kan overraske, og dertil også fiskene. 
Pludselig kan det være en rigtig god idé at have et par børsteormsfluer med, 
så de ligger klar, hvis børsteormene pludselig sværmer lokalt.  
 

Søndag d. 2. april - Kysttur efter havørred - Starttid cirka kl. 09.00. 
Så er vi inde i april måned, som er en rigtig spændende tid på kysten. Nu 
stiger vandtemperaturerne, og havørrederne begynder at sætte turbo på, så 
de hurtigt kan vokse sig dejlig trinde. Det er en rigtig skøn tid på kysten, 
også fordi havørredernes byttedyr stiger i mangfoldighed. 
 

Søndag d. 30. april - Put & Take Konkurrencen - Starttid cirka kl. 08.00. 
Så begynder vores endagskonkurrencer, hvor P&T-fiskeri er den første. Hvor 
vi skal hen denne gang, planlægger Nick og Kjeld. Vi skal naturligvis have 
grillen med, så vi kan spise ægte lystfiskermad, grillpølser med det hele. 
Når vi har planen klar, kommer den på hjemmesiden, ligesom vi også lægger 
informationer om turen på Facebook. 
 

Lørdag d. 6. maj - Kysttur efter havørred - Starttid cirka kl. 08.00. 
Vi skal nyde denne tid, som ligner vandtemperaturer på niveau med noget, 
der kommer tæt på havørredernes trivselstemperaturer. Derfor bruger vi 
igen en dag på kysten. Der er en skøn tid, hvor havørrederne er godt i gang 
med at gøre sig smukke og aldeles velsvagende. 
 

Lørdag d. 20. maj - Hornfiskekonkurrencen - Starttid cirka kl. 07.00. 
Vi går videre med den næste endagskonkurrence, som er den, hvor vi fisker 
efter de lange ormelaks, kystslanger, og hvad der ellers er af sære navne for 
den vildt fightende hornfisk. Vi starter med morgenmad i klublokalerne, og 
vi har selvfølgelig igen grillen med ud. 
 

Lørdag d. 17. juni - Kysttur efter havørred - Starttid cirka kl. 16.00. 
Så er det tid til at prøve aften og nat derude. Det er derfor nærmest et klart 
”must”, at vi har grillen med. Viser det sig, at vi kan bryde koden til flere 
havørreder, så vil friskfanget nygrillet havørred nok være lækker natmad for 
sultne lystfiskere, som samtidig oplever naturens natteliv på kysten. 
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 1 Ons Lagan - Premiere  1 Lør  

 2 Tor   2 Søn Kysttur 

 3 Fre   3 Man Uge 14 

 4 Lør   4 Tir  

 5 Søn Kysttur  5 Ons  

 6 Man Uge 10  6 Tor  

 7 Tir   7 Fre  

 8 Ons   8 Lør Havtur med Skjold 

 9 Tor   9 Søn  

10 Fre  10 Man Uge 15 

11 Lør Havtur med Skjold 11 Tir  

12 Søn  12 Ons  

13 Man Uge 11 13 Tor  

14 Tir  14 Fre  

15 Ons  15 Lør  

16 Tor  16 Søn  

17 Fre  17 Man Uge 16 

18 Lør Odense Å og Fjord 18 Tir  

19 Søn  19 Ons  

20 Man Uge 12 20 Tor  

21 Tir  21 Fre  

22 Ons  22 Lør  

23 Tor  23 Søn  

24 Fre  24 Man Uge 17 

25 Lør Kysttur 25 Tir  

26 Søn Sommertid start 26 Ons  

27 Man Uge 13 27 Tor  

28 Tir  28 Fre  

29 Ons  29 Lør  

30 Tor  30 Søn P&T-Konkurrencen 

31 Fre     

Marts 2017 April 2017 

Aktivitetskalender foråret 2017 
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 1 Man Uge 18  1 Tor  

 2 Tir   2 Fre  

 3 Ons   3 Lør  

 4 Tor   4 Søn  

 5 Fre   5 Man Uge 23 

 6 Lør Kysttur  6 Tir  

 7 Søn   7 Ons  

 8 Man Uge 19  8 Tor  

 9 Tir   9 Fre  

10 Ons  10 Lør Torskekonkurrencen 

11 Tor  11 Søn  

12 Fre  12 Man Uge 24 

13 Lør  13 Tir  

14 Søn  14 Ons  

15 Man Uge 20 15 Tor  

16 Tir  16 Fre  

17 Ons  17 Lør Kysttur 

18 Tor  18 Søn  

19 Fre  19 Man Uge 25 

20 Lør Hornfiskekonkurrencen 20 Tir  

21 Søn  21 Ons  

22 Man Uge 21 22 Tor  

23 Tir  23 Fre  

24 Ons  24 Lør  

25 Tor  25 Søn  

26 Fre  26 Man Uge 26 

27 Lør  27 Tir  

28 Søn  28 Ons  

29 Man Uge 22 29 Tor  

30 Tir  30 Fre  

31 Ons     

Maj 2017 Juni 2017 

 Se også kalenderen på :  www.bjoernenfisker.dk 

og husk så at tilmelding til havturene er bindende . 

Familieturen med Jaws søndag den 2. juli  
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Lørdag den 11. marts 2017 
Skjold fra Helsingør 
Sejltid: 7-12 
Pris: Kr. 225,- excl. transport 
Antal pladser: 6 
 

Lørdag den 8. april 2017 
Skjold fra Vedbæk 
Sejltid 7-12 
Pris: kr. 225,- excl. transport 
Antal pladser: 6 
 

Lørdag den 10. juni 2017 
Skjold fra Vedbæk 
Pris: Kr. 225,- excl. transport 
Antal pladser: 15 
Det er vores årlige torskekonkur-
rence så bak op om turen. 
 

Husk også lige på Familieturen 
med Jaws fra Vedbæk søndag den  
2 juli 2017. 
Det er Søren Mathiesen som er  
turleder på denne tur ! 

Turleder er Bruno Hansen  
Tlf.: 29 84 93 07  og   
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. 

 
Mon ikke de snart  
har snuppet deres 
kvote på 5 fisk så vi 
kan slappe af igen ? 
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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/


22 

Jeg håber, I alle sammen er kommet pænt og roligt ind i det nye år. Det er 
jeg selv, - både pænt og roligt, men nok også en anelse kedeligt. Jeg havde 
ellers sat mig til rette i et hjørne af sofaen med en god bog, og et glas rød-
vin inden for rækkevidde. I fjernsynet, som kørte i baggrunden, fjollede 
Lisbeth Dahl og Ulf Pilegård rundt, hvilket de jo plejer at gøre vældig mor-
somt, men lige den aften havde jeg ikke fået aktiveret mit grine-gen, og 
efterhånden som tiden gik, blev jeg mere og mere vandret på sofaen. Jeg 
vågnede ved at min genbo fyrede et 1.000 kroners batteri af, det varede 
lige 20 sekunder, - 50 kr. pr. sekund -, Lisbeth og Ulf var for længst gået 
hjem og et sangkor sang ” Vær velkommen Herrens År”, og det var så 2017, 
der allerede var kommet.  
 

Det kan man så vælge at være ked af eller glad for. Jeg synes nu ikke, der 
er nogen særlig grund til at være ked af det, vi har jo et helt jomfrueligt år 
foran os, og det betyder 365 ubeskrevne dage, som alle, i princippet, kan 
bruget til fiskeri. Der er da noget at se frem til. 

 
Men, lad os nu først se 
lidt tilbage, og det be-
tyder, at vi skal genop-
leve nogle af de mange 
gode fiskeoplevelser, vi 
har haft i 2016, og lad 
os, som vi plejer at 
gøre, begynde med 
havturene.  
 

Året begynder jo som 

bekendt med et par 

vintermåneder, som 

for nogen blot er en 

periode, der skal over-

stås, mens det for an-

dre er perioden, hvor 

der er gode torsk i Øre-

sund, og hvor det er 

med at være derude, 

hvis man både kan lide 

at fange torsk og at spise torsk.  Og det var der  6 mand, der kunne den 17.  
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januar, hvor der var booket plads på Skjold, som sejler fra Helsingør i vin-
termånederne. Det var en bidende kold morgen, men heldigvis ikke med ret 
megen vind, og før det var blevet lyst, var vi på vej ud på Sundet for at 
finde vintertorskene. Og torskene var der. De var ganske vidst ikke kæmpe-
store, men det var fine spisefisk på op til små 4 kg. Og der var nok af dem, 
- 25 gode torsk fik vi med hjem den dag. 
 
Det var straks lidt sværere på februar-turen. I tillæg til kulden måtte vi nu 
også døje med en frisk vind. Skjold drev med vind og overflade strøm hur-
tigt sydpå, mens der ved bunden løb en stærk strøm mod nord, og det gør 
altså fiskeriet temmelig besværligt. Sommetider kan man overhovedet ikke 
mærke, at man har en 400 g pirk på, og det meste af tiden har man kun 
ringe følelse med hvor ens pirk befinder sig i vandet. Selv om forholdene 
var vanskelige, så blev der da alligevel fanget torsk. Ikke mange, men en 
halv snes stykker på 2-4 kg fik vi da med hjem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Og så når vi frem til foråret og ikke mindst sommeren. Skjold er rykket til-

bage til Vedbæk, og fiskeriet er nu ikke længere kun for hardcore havfiske-

re, men også almindelige godtvejrs fiskere kan være med, og det må  da 
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erkendes, at det er behageligere at være på Sundet om foråret og somme-
ren, end det er om vinteren. Grejet bliver et par klasser lettere, men 
spændingen er stadig den samme. Og torsk er der stadig, og sommetider 
mange. 
 

Sommerfiskeriet er jo præget af de to store ture, nemlig torskekonkurren-
cen og familieturen, og det er to ture, hvor der plejer at blive fanget man-
ge torsk, - og i år var ikke nogen undtagelse. 
 

Torskekonkurrencen havde deltagelse at 15 mand, og da Skjold, efter at 
have været på Sundet siden kl. 7 om morgenen, ved middagstid igen lagde 
til kaj i Vedbæk havn, kunne de 15 mand gå i land med 85 torsk, og det er 
da ikke så ringe, - næsten 6 fisk pr. mand. Søren Mathiesen blev seniorme-
ster, og Jonas Hanner blev juniormester, og tillykke med det. 
 

 
 

Familieturen med Jaws var udsolgt. 23 deltagere bestående af bedsteforæl-
dre, forældre, børn, svigerbørn, børnebørn og andet godtfolk, gik om bord 
på Jaws den første søndag i juli, og alle gjorde brug af den sædvanlige 
fangstgaranti, hvilket resulterede i, at der blev landet omkring 200 torsk, 
og det er da flot af så blandet en flok. 
 

Tirsdag den 2. august havde vi endnu en sommerlig havtur. Denne gang en 8 

timers tur efter makrel med Skjold fra Odden Havn. Efter halvanden times 

sejlads nordpå i Kattegat blev det makreltid. Og der var masser af makrel. 

Ganske vidst ikke så mange som i 2015, men rigeligt til at alle var tilfredse  
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med fangsten, og det blev da også til et gennemsnit på 10 makrel pr. mand, 
og det er da acceptabelt. 
 

Resten af året bød på 
endnu 5 torsketure, hvor 
resultatet blev godt 60 
torsk i de sædvanlige 
størrelser på op til ca. 4 
kg.  
 

På en af disse ture fik 
Mogens en lidt usædvan-
lig fangst, nemlig en tun-
ge på 0,810 kg. Dan-
marksrekorden for alm. 
tunge er ifølge den offici-
elle rekord liste på 0,915 
kg, så den var tæt på.  
 

Det forlyder, at Mogens måtte have hjælp til at få den landet, men det er 
vel bare et misundeligt rygte. 
 

Alt i alt er der blevet fanget lidt over 400 torsk, og så er der naturligvis fan-
get rigtig mange sild på efterårsturene. På en privat tur blev der desuden 
fanget et par skrubber og en snes isinger. 
 

Kystfiskeriet efter havørred har været sløjt igennem hele året. Vi har haft 
13 klubture og mindst lige så mange 
private ture, og der er kun fanget 
havørreder på 10 af disse ture, alt-
så havørreder, der er taget med 
hjem. Der er genudsat et stort an-
tal undermålere, i øvrigt lige som i 
2015, og vi har jo nok alle sammen 
mistet fisk, som bliver større og 
større jo flere gange vi fortæller 
om dem. 

Året begyndte ellers godt. En dag i 

begyndelsen af februar hvor solen 

var kommet frem, og skinnede ven-

ligt på os og vandet i nogle timer, 

fik vi bekræftet, at også fiskene 

kan lide at blive varmet lidt op af 

solen på en ellers kold vinterdag. 3 flotte blanke fisk fik vi, to på 1,5 kg og 

en på 2 kg. – Og det var altså i den nordlige ende af Isefjorden. Sådan noget 

giver  
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naturligvis blod på tanden, og en halv snes dage senere blev endnu 3 blanke 
fisk landet, denne gang fra Tempelkrogen, og den sidste dag i februar fik 
Glenn en fin 4 kilos havørred i Ishøj Havn. Og nu begynder der desværre at 
blive noget langt mellem snapsene 

Der går næsten 1 måned før 
den næste fisk bliver fanget. 
Det var Ole, der i Vallensbæk 
ved Sandvejen fik en havør-
red med hjem til gryden, og 
det var i slutningen af marts. 
3 uger senere fik Ærø holdet 
2 ørreder til rygeovnen og en 
uge senere fik jeg selv en 2 
kilos fra kysten ved Unnerød 
og endelig efter endnu en 
måned fik Jan årets første fra 
Nakkehage. Det næste bryder 
jeg mig slet ikke om at skri-

ve, men jeg må jo nok hellere gøre det, for det er jo den trælse sandhed. 
Der går 4 (fire) måneder før de næste havørreder bliver fanget. Det er Tor-
ben, der får en god fisk (1,8 kg) i Vellerup Vig, og Ole der får en i Lamme-
fjorden. 

 

Og så når vi frem til den 13. 

november, hvor vi holder 

årets sidste klubtur. Turle-

deren foreslår pladsen ved 

Lommestenen, og da ingen 

protesterer, bliver det så-

dan.  

 

Ankomsten til Lommestenen 

viser sig at være godt timet. 

Ca. 5 minutter senere an-

kommer Lars Juel med et 

stort hold (7 biler) til en af hans populære guidede kystture.  
 

Da han ser, at vi allerede er 8 mand på pladsen, fortrækker de hurtigt til 

en af hans andre gode pladser.  
 

Og vi kan gå i gang med at fiske.  Det er en rigtig fin efterårsdag, svag vind 

fra syd, sprit klart  vand, lufttemperatur 3,5 grader, vandet er 6 grader. 
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Det lugter simpelt-
hen af havørred.  
 

Og der går da heller 
ikke ret lang tid før 
der sker noget.  
 

Det er John Olsen, 
der kun behøver små 
10 minutter før han 
får flex på klingen, 
og snart efter kan 
lande det fineste 
stykke sølvtøj man 
kan tænke sig. 1,3 kg 
blank efterårs havør-
red.  
 

Fordi turlederen er et venligt menneske, som både giver dobbelt point, eks-
tra point, bonus point og point for god opførsel, så vinder John faktisk kyst-
konkurrencen, som jo, som bekendt, strækker sig over hele året. Tillykke 
med det. 

Årets sidste havørred blev 
fanget af Ole i Ishøj Havn, 
og det blev også årets stør-
ste, 6 kilo og 75 cm. 
 

Kystfiskeriet er jo andet end 

havørredfiskeri. Det er 

f.eks. også fiskeri efter 

hornfisk, og det er jo en 

herlig sommer beskæftigel-

se, især med let spinnegrej 

eller fluegrej, og glem så 

endelig ikke, at det slet ik-

ke er usædvanligt at få en 

fin sommer havørred som 

 

bifangst. Vores fangstjournal viser, at den første hornfisk blev fanget den 
22. april på Ærø, og den sidste blev fanget den 1. oktober i Lammefjor-
den. Den sidste var nu nok mest en fejltagelse, - fra hornfiskens side. Jeg 
tror der var tale om en hornfisk, der bare sov i timen den dag, da dens 
artsfæller forlod de danske farvande, for at finde et lunere opholdssted.  
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65 hornfisk har vi registreret i fangstjournalen, og heraf blev de 27 fanget 
på hornfiske konkurrencen.  
 
Konkurrencen fandt sted, som så ofte før, ved Sandskredet i Kongsøre Skov, 
hvilket er en herlig plads til en fiskekonkurrence, der er borde og bænke, 
og grill plads og toiletter, og så er der fisk i vandet, og det udnyttede Adri-
an til fulde idet han fangede næsten halvdelen af de 27 hornfisk.  
 
Han fangede også den længste, som er det vi konkurrerer om, nemlig et 
horn på hele 73 cm, og dermed blev Adrian klubmester i hornfiske fiskeri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der bliver naturligvis også fanget makrel fra kysten, og i år har vi registre-

ret godt en snes af de hårdt fightende torpedoer. De fleste blev fanget op-

pe omkring Skansehage i den nordlige ende af Isefjorden. 
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De kom tidligt i år. Allerede 
sidst i maj måned blev de 
første fanget ved Skanseha-
ge og helt nede ved 
Munkholmbroen, og så kan 
man ellers være heldig at 
træffe dem til langt hen på 
efteråret. Det var nu ikke 
tilfældet for nogen af vores 
medlemmer i år, hvor den 
sidste registrering af en 
kystfanget makrel er date-
ret den 21. juli. 
 

Put & Take fiskeriet plejer at bestå af to konkurrence ture, vores egen og 

brøler turen med vores venner fra Stimen, samt en del private juniorture. I 
år var der så kommet en ekstra konkurrence til, idet juniorerne havde ud-
fordret seniorerne i fiskeri efter stør. 
 

Vores egen konkurrence fandt sted, som så mange gange tidligere, i Simons 

Put sø. Datoen var den 1. maj, og næsten 20 deltagere havde fundet vej til 

søen.  

Vi må jo nok konstatere, 

at de fleste af Bjørnens 

medlemmer er de rene 

amatører når det kom-

mer til put fiskeri. 

Vi kan ikke prale af no-

gen mesterskaber, end 

ikke et lille Sjællands 

mesterskab, og derfor er 

de 5 ørreder, der blev 

fanget denne dag, mange 

for Bjørnens Sportsfisker-

forening.  

Jeg er ganske klar over, at garvede put fiskere vil trække overbærende på 

skuldrene over kun 5 fisk, men dem om det, vi er glade. 
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Søren Mathiesen er en af vores mere garvede put fiskere, eller også er han 
bare generelt dygtigere eller heldigere end os andre, men uanset hvad, så lag-
de han hårdt ud med fisk på 1,2 kg og 2,1 kg. Også Leszek og Jonas junior 
gjorde sig bemærkede med pæne fisk på hhv. 1,1 kg og 1,3 kg, og længe så 
det ud til at erfarne Søren skulle løbe med mesterskabet, men så slog yngste 
medlem Ludvig til. Voldsom aktivitet i den fjerneste ende af søen, hvor junio-
rerne holdt til, tiltrak sig vores opmærksomhed. Vi kunne godt se, at Ludvig 
havde god fisk på, men der var ingen grund til at vi i øvrigt blandede os i det, 
sådan noget klarer juniorerne selv i fin stil, og det varede da heller ikke læn-
ge, før de fik nettet fisken, og kort tid efter kunne Ludvig stolt vise mester-
skabsfisken frem. 5,45 kg vejede den, og vi gratulerer, for nu har vi da i det 
mindste et klubmesterskab. 
 
Vi ville finde et nyt sted til Brøler konkurrencen, og valget faldt på Ørsted Fisk 
& Golf. Kalenderen siger efterår, - vi skriver den 24. september, men termo-
metret siger sommer, og det gjorde det meget svært for os amatører at få de 
varmeplagede ørreder i tale. Det lykkedes dog for Emil at få en fin ørred på 
1,3 kg (juniorerne kan bare det der), Kaj Due fik et par mindre regnbuer og 
endelig fik Børge en aborre på hele 5,1 cm, den blev dog genudsat.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tilsammen må de tre dog bære ansvaret for, at den grumme Brøler nu i et 
helt år skal være på tålt ophold i vores lokale. 
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Juniorerne havde, som nævnt ovenfor, udfordret seniorerne til en dyst om, 
hvem der kunne fange den største stør. Dysten fandt sted i Poppelsøen, og 
jeg kan lige så godt sige det med det samme, - juniorerne tabte.  Adrian, 
som aldrig før havde prøvet at fiske efter stør, vandt med en stør på 16,6 
kg, og juniorerne havde oven i købet selv fortalt ham hvordan det skulle 
gøres. Sådan kan det gå. 
 
De er ellers blevet gode til at fange stør, de unge, og vi ser den ene nye 
rekord efter den anden. 16 stør har vi registreret i fangstjournalen, og re-
korden, som lige nu indehaves af Nick, er på hele 22,4 kg. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Geddefiskeriet er ikke noget vi gør meget ud af, men et par fine fisk skal 
dog nævnes. En varm sommerdag i juli fangede Ludvig en gedde på 6,35 kg i 
en svensk sø, og Lasse fangede, på en bidende kold og regnfuld efterårsdag 
i oktober, en gedde på 2,5 kg i St. Vejleå. 
 
Endelig skal jeg også nævne to store spejlkarper fanget af brødrene Lun-
dahl. Emil fangede i juni måned en på 8,2 kg, og Nick fik i oktober en på 6,6 
kg. 
 
Og det var så 2016, og helt som sædvanligt er der fangster, jeg har valgt 
ikke at omtale, og der er fangster, som jeg bare har glemt at omtale, men 
til alle vil jeg sige tillykke med fangsterne, og knæk og bræk i 2017, der 
som I jo ved, vil blive et helt fremragende fiskeår. 

                                                                   ELT 
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Hvis du ikke kan fange en sej, så kan torsk  
sagtens bruges i stedet for. 
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Hvidovrevej 158 
2650 Hvidovre 

 

Tlf. 36 75 13 15 

Fax 36 75 36 37 
 

www.hvidovresport.dk 
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Ups..



 

 
Konkurrencen om Årets Bjørn er igen gået til Bruno. Faktisk har Bruno 
sat sig på den præmie i alle årene 2013 til og med nu 2016. Årets 
Bjørn tilfalder det medlem, som henter flest point. Vinderne i de en-
kelte konkurrencer får du med på vindertavlen, som kommer i glas og 
ramme i vores klublokaler. Pointfordelingen kan du se inde i bladet. 


