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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 2020 

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 
kwiller@webcontact.dk 

Erik Lund-Thomsen   
Tel. 2063 0173 
lundthomsen@live.dk 

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 2020.  
 
Du kan sædvanligvis altid træffe et bestyrelsesmedlem 
på vores klubaftener.  
 
Bestyrelsens kontaktinformationer har du lige herunder 
med telefon– og mailadresser: 

Suppleant til bestyrelsen: Bruno Hansen. 
Revisorer: Ole Pedersen og Lasse Jørgensen. 

Revisorsuppleant: Torben Christensen. 

Næste klubblad udkommer i juni måned 2020 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 
poul.s@hotmail.com 

Forsiden: Billedet stammer fra Torskepokalturen i 2019. En flok Bjørne-
medlemmer er ved at forberede sig mentalt til den store dyst. Fra venstre 
har vi Christian, Ejner og Poul. Sidstnævnte blev dagens vinder. 

Bestyrelsesmedlem 
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Formandens Hjørne 

Orientering fra formanden. 

 

Så blev 2019 væk, et år som vi sikkert husker i lang tid for en masse regn. 
Faktisk blev 2019 ikke det mest regnfulde år, men så tæt på, at 2019 må 
dele førstepladsen for mest regn med 1999, hvor vejret var lige så regnfuldt, 
og hvor nedbørsrekorden senest blev slået. Og her i skrivende stund i februar 
2020 regner det stadigvæk og har nu nået at blive ny rekord for februar. 
Igen oplever vi store områder, som er ramt af oversvømmelser, og andre er 
truet af oversvømmelser. Det skaber naturligvis en masse frygt og risiko for 

store økonomiske tab. Landmændene klager naturligvis også over oversvøm-
mede marker, hvilket man selvfølgelig godt kan forstå.  
 

Men landmændene har i høj grad været medvirkende til situationen, for lan-
det over er åer blevet rettet ud og engområder er blevet omdannet til pro-
duktionsjord. Dermed er muligheden for at opbevare vandet minimeret eller 
noget steder helt væk, og vandet har så kun en mulighed, og det er at søge 
ud over lavtliggende områder og dermed også oversvømme beboelsesområ-
der, ejendomme, byområder, broer, veje m.m., hvor skaderne kan blive 
voldsomme og især nu med stigende nedbørsmængder.  
 
Landmændene er ellers ude med en løsning, der går ud på, at åerne skal 
graves dybere, og der skal skæres grøde meget oftere. Det dur bare ikke, for 
det vil blot skabe endnu større problemer nedstrøms, for vandet vil ganske 
enkelt komme hurtigere og voldsommere, end det gør nu. Der er kun én for-
svarlig løsning, og det er at gendanne engområderne og genslynge vores åer. 
Det er sådan naturen tidligere løse det, og det vil den igen. Der ligger nok 
også et politisk spil i gang, for skal landbruget afgive engområderne til mid-
lertidig opbevaring af vand, så forventer de jo nok en solid kompensation! 
 
På billedet herunder kan du se, hvordan ”de våde enge” i Kongsholmparken i 
Albertslund nu klarer opbevaringen af det vand, som der endnu ikke er plads 
til længere nede i Store Vejle Ådal. Sådan bør engarealerne fungere igen. 
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Billedet er venligst udlånt af vores lokale borger Jørgen Hansen, som i åre-
nes løb har fanget livets gang i Albertslund med masser af fine billeder.  
Breaking Nyt: I skrivende stund har vandstanden i Gudenåen brudt alle for-
ventede grænser og vandet omkring Silkeborg står højere end den såkaldte 
100 år hændelse. Den kommer ikke med 100 års mellemrum, men kan stati-
stisk forventes én gang inden for 100 år. Så katastrofepanikken breder sig og 
behovet for løsninger trænger sig på også andre steder f.eks. Odense Å. Lad 

os nu få engarealerne tilbage og genslyng åerne, ellers vil det her vare ved! 
 
Mandag d. 24. februar - Bjørnens ordinære generalforsamling 2020 -  
Fremmøde 20 medlemmer, og som sædvanligt lagde vi ud kl. 18.00 med spis-
ning af indkøbt smørrebrød, som Erik havde sørget for, plus en øl eller vand. 
 
Præcis kl. 19.00 kunne undertegnede åbne for selve generalforsamlingen og 
som første punkt foreslå Søren Mathiesen som dirigent. Søren blev valgt, og 
dermed var vi i gode hænder. Søren har jo en enorm rutine i det job. 

Søren kunne bekræfte at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og derpå 
kunne vi gå i gang. Erik blev valgt som referent. Alle dokumenter, indkaldel-
se, regnskab og budget var tidligere fremsendt pr. mail til alle medlemmer, 

men var også fremlagt til alle på mødet. 
 
Formandens beretning: Jeg fremlagde beretningen som blev en kort gennem-
gang af vores ture og aktiviteter samt den sørgelige situation i Vallensbæk 
Mose, hvor fiskeriet er voldsomt hæmmet af bevoksning, og hvor der efter-
hånden er en meget stor bestand af skarv. Jeg kom også kort omkring de nye 
begrænsninger i torskefiskeriet og den formentlig snart kommende høring 
med begrænsning i havørredfiskeriet på Sjælland bl.a. med en kraftig udvi-
delse af fredningstiden for farvede havørreder i saltvand gældende fra 15. 
oktober til 28./29. februar året efter. Men den skal helt ulogisk ikke gælde i 
ferskvand. Hvordan det går, vender vi tilbage til i et efterfølgende blad, når 
høringen kommer. Beretningen indeholdt derefter en gennemgang af forbun-

dets situation op til kongressen i marts måned. Mere herom på næste side. 
 
Regnskabet for 2019: Derefter var det tid til Eriks gennemgang af regnskabet 
for 2019, som efter nogle regnskabstekniske spørgsmål blev godkendt.  
 
Indkomne forslag: Søren kunne konstatere, at der ikke var indkommet forslag 
fra medlemmerne, og at der heller ikke var fremsat forslag fra bestyrelsen.  
 

Budgettet 2020: Erik gennemgik budgettet, hvor bestyrelsen lagde op til, at 
tilskud på ture udgår. Til gengæld hæves præmierne i vores konkurrencer til 

500 kroner i hver kategori. Budgettet blev godkendt.  
 
Valg til kasserer: Erik blev ikke overraskende genvalgt på kassererposten.  
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Valg af bestyrelsesmedlemmer: Nick genopstillede ikke, så der var plads til 3 
nye medlemmer i bestyrelsen. Der var dog ingen, som ønskede at stille op 
denne gang, så bestyrelsen består nu af følgende: (Tallene i parentes er på-
gældendes valgperiode) undertegnede som formand (1 år), Erik som kasserer 
(2 år) og Poul som bestyrelsesmedlem (1 år).   
 
Valg af bestyrelsessuppleant og øvrige poster: Bruno genvalgt som bestyrel-

sessuppleant (1 år), som revisorer Ole P. (2 år) og Lasse (1 år) og endelig 
som revisorsuppleant Torben (1 år). Side 3 viser den opdaterede bestyrelse. 
 
Præmieuddeling: Erik kunne uddele til de fem vindere, som du kan se på 
vindertavlen på side 10 her i bladet. 
 
Generalforsamling sluttede kl. 20.10. 

Kongres i Sportsfiskerforbundet weekenden 14.-15. marts.  
Jeg deltager ikke denne gang. I stedet tager Søren derover som vores repræ-
sentant. Tak for det Søren. 
 
I efteråret meddelte Forbundets formand Verner W. Hansen, at han ikke øn-

skede genvalg, så vi skulle skifte formand denne gang. Det ser ud til, at der 
bliver kampvalg om formandsposten, idet bestyrelsen indstiller Torben Kaas 
fra Nive Å’s Lystfiskerforening. Modkandidat er Preben Thomsen fra ALS og 
Ribe Sportsfiskerforening. Der ligger en præsentationsvideo med dem på For-
bundets hjemmeside optaget på et af 3 præsentationsmøder. 
 
Desværre skete der det, at Verner døde d. 7. februar i hans hjem efter kort 
tids sygdom. Meget trist og synd, at Verner dermed ikke fik oplevet den re-
ception for ham, som var sat på dagsordenen på kongressen lørdag. 
 
Som nævnt i min beretning, er der i kongresmaterialet stillet forslag om nog-
le meget store kontingentstigninger for 2021 og 2022, som vil give forbundet 

et samlet merindtægt på op mod kr. 800.000 pr. år. Det er voldsomt, og vid-
ner om, at der enten skal ske noget helt nyt, eller noget er gået ganske galt. 
 
Jeg vi tage fat i det i vores juni blad, hvor vi jo kender resultaterne fra kon-
gressen, og hvor deltagerne forhåbentlig der har dæmpet forbundsbestyrel-
sen ellers noget heftige trang til kontingentforhøjelser. 

 

 Som altid - Tak til dem, der takkes bør - 

Tak til alle dem, der i 2019 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, var vi her jo slet ikke. 
 
Venlig hilsen Kjeld - Vi ses i Bjørnen 
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   November 2019 

     

   Erik-Lund Thomsen 

   Havørred 1,200 kg. 

 

    December 2019 

 

   Nick Lundahl 

   Havørred 1,500 kg.   

 

   Januar 2020 

   

  Ejner Nielsen 

  Torsk 3,300 kg. 
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Bruno igen Årets Bjørn. Det er så syvende år i træk og endda igen sam-
tidig med vinderpladsen i Hornfiskefiskeri. Vi skal faktisk helt tilbage til 
2012, hvor Bruno lod sig presse helt ned på 2. pladsen af Aage Simon og 
en masse makreller. På pointtavlen til højre på næste opslag, kan du 
se, hvor Bruno henter flest point.  
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På denne og de næste 2 sider får du for 
2019 pointgivningen og vinderne i de 
forskellige konkurrencekategorier. På 
forrige side kan du se vindertavlen, som 
kommer op på væggen i vores klubloka-
ler. Her til venstre har du Bruno, som 
endnu engang tog sig af Årets Bjørn. 

 

 

ÅRETS BJØRN 2019 I alt Point 

Bruno Hansen 141,6 

Erik Lund-Thomsen 124,5 

Ejner Nielsen 113,6 

Mogens Johansen 63,3 

Ole Wohlgemuth 56,1 

John Rasmussen 47,9 

Christian Skalka 46,8 

Ole Pedersen 44,7 

Jan Hansen 43,3 

Henrik Johnsen 39,3 

Jan Poltorak 30,9 

Flemming Nielsen 30,3 

Poul Seiler 27,8 

Søren Mathiesen 24,8 

Lars Dalskov 19,8 

John Olsen 12,0 

Torben Christensen 8,1 

Børge Korsholm 7,2 

Kjeld Willerslev 5,4 

Christian Seiler 2,4 
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 Baggrundsbillederne på siderne 
med konkurrenceresultaterne er 
leveret af John Rasmussen, som er 
rigtig flink til at aflevere billeder 
fra vores ture. Tak til John. 

 

Kystkonkurrencen 2019 

Erik Lund-Thomsen   39,5 point 

Jan Hansen  31,9 point 

John Rasmussen   27,5 point 

 

Torskekonkurrencen 2019 

Poul Seiler: Største torsk   2,400 kg 

Christian Skalka: Største vægt af 5 torsk 8,500 kg 

John Rasmussen: Første torsk på dæk 1,500 kg 

 

Hornfiskekonkurrencen 2019 

Bruno Hansen   71,5 cm   

Mogens Johansen  69,0 cm   

Jan Hansen   66,0 cm   

 

Put & Take konkurrencen 2019 

Kjeld Willerslev Regnbueørred 1,800 kg 



13 

 

Pointberegningen fordelt på arter 

Navn Torsk Havørred P&T Andre I alt point 

Bruno Hansen 93,6   48,0 141,6 

Erik Lund-Thomsen 63,6 27,5  33,4 124,5 

Ejner Nielsen 104,4   9,2 113,6 

Mogens Johansen 25,7   37,6 63,3 

Ole Wohlgemuth 51,3   4,8 56,1 

John Rasmussen 20,4 3,5  24,0 47,9 

Christian Skalka 46,8    46,8 

Ole Pedersen 23,1   21,6 44,7 

Jan Hansen 9,0 5,5  28,8 43,3 

Henrik Johnsen 39,3    39,3 

Jan Poltorak 23,7   7,2 30,9 

Flemming Nielsen 27,9   2,4 30,3 

Poul Seiler 25,4   2,4 27,8 

Søren Mathiesen 24,8    24,8 

Lars Dalskov 19,8    19,8 

John Olsen    12,0 12,0 

Torben Christensen 8,1    8,1 

Børge Korsholm    7,2 7,2 

Kjeld Willerslev   5,4  5,4 

Christian Seiler       2,4 2,4 
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På billedet til venstre kan du nyde 
Emils spejlkarpe fra 2017. 
 
Vores seneste ”nye rekorder” tilhø-
rer faktisk brødrene Østergaard 
Emil og Nick, som har sat sig på 
flere karper i 2017 samt Rasmus, 

som i 2018 tilføjede en fjeldørred. 
 
Erik sætter sig meget gerne til ta-
staturet for at indføre nye rekord-
fisk på listen, så kom bare i gang.  

Hvem sætter næste klubrekord.. 
Vores kasserer, turleder, konkurrenceformand m.m. Hr. Erik tager 
gerne mod nye klubrekorder. Her er rekordlisten pr. 31.12.2019.  

BJØRNENS KLUBREKORDER PR. 31.12.2019 - SIDE 1 AF 2 

Art Vægt Navn  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, 154 cm 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. 31.12.2019 - SIDE 2 AF 2 

Art Vægt Navn  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 51 cm 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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¤  Turlederne fremgår af turopslagene og hjemmesiden   ¤ 

¤ Ture til bl.a. Kyst, Sø og Å  i 1. halvår 2020 ¤ 

Søndag d. 1. marts - Lagan - på årskort - Starttid cirka kl. 07.00. 

Det er Lagan-præmie-dag, og derfor er det kun for dem, der køber årskort. 
Har man købt et årskort, så er det jo nærmest et ”must” at komme derover. 
Bliver fiskeriet fornuftigt hen over året, kommer der også ture på dagkort.  

 

Lørdag d. 7. marts - Kysttur efter havørred - Starttid cirka kl. 10.00. 

Vi er tilbage på kysten, hvor vandet må være ganske køligt, men vi prøver 
igen. Udover virkelig lun påklædning bør tankerne fokusere på fiskepladser 
med f.eks. solopvarmede badekar eller en god lunende strømrende. 
 

Lørdag d. 21. marts - Kysttur efter havørred - Starttid cirka kl. 10.00. 

Igen en lørdagstur på kysten. Vandtemperaturen skal nu gerne begynde at 

stige, så der kan komme gang i flere af havørredens byttedyr. Kommer bytte-
dyrene rigtig i gang, så vil havørrederne for alvor tænde for jagtinstinktet. 
 

Lørdag d. 28. marts - Kysttur efter havørred - Starttid cirka kl. 10.00. 

Vi tager endnu en kysttur, og nu bør fiskene føle, at foråret nærmer sig. De 
har selvfølgelig brug for at fede sig op nu, så måske kan en børsteormsflue 
vise sig at være den helt perfekte lokkemad for en råsulten havørred. 

 

Startsted og de endelige starttidspunkter - 

Turene starter sædvanligvis på parkeringspladsen foran Roskilde Kro, men 
check altid startsted og de endelige starttidspunkter på opslagene i klubloka-
lerne 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. 
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Lørdag d. 4. april - P&T-Konkurrencen Nr. I - Starttid cirka kl. 08.00. 

Det er den første af vores to Put & Take konkurrenceture. Grillen kommer 

med. Lige nu holder vi fokus på, hvilken P&T-sø vi skal satse på denne gang. 

 

Søndag d. 19. april - Kysttur efter havørred - Starttid cirka kl. 09.00. 

Vi tager en søndagstur, og nu skal havørrederne gerne være hyper aktive, 

for vi er nu inde i en af årets rigtig gode perioder, hvor fiskene fylder sig. 
 

Lørdag d. 2. maj - Kysttur efter havørred - Starttid cirka kl. 08.00. 

Så er vi i maj måned, som også er en rigtig god fiskemåned. Kom med derud, 
på en lørdag, hvor havørrederne bør jage igennem for fuld turbo.  
 

Onsdag d. 6. maj - Kysttur efter havørred - Starttid cirka kl. 16.00. 

En aftentur på en onsdag. Vi starter om eftermiddagen, så vi også kan nå 
det tidlige aftenfiskeri. Det er bare om at komme afsted. 
 

Tirsdag d. 12. maj - Kysttur efter havørred - Starttid cirka kl. 16.00. 

Tirsdagstur med samme opskrift dvs. eftermiddag/aften på kysten, hvor vi 
nok også kan møde hornfisk i de gode størrelser. De første er tit de største. 
 

Lørdag d. 16. maj - Hornfiskekonkurrencen - Starttid cirka kl. 08.00. 

Opskriften er kendt, nemlig morgenmad, grillmenu og hornfiskekonkurrence. 
Det kan sagtens tænkes, at vi igen ender oppe ved Kongsørepladsen. 
 

Tirsdag d. 26. maj - Kysttur efter havørred - Starttid cirka kl. 16.00. 

Vi prøver igen med en tirsdagstur, og nu må der være fuld knald på havørre-
derne. Vandtemperaturen må også være tæt på hel perfekt nu. 
 

Lørdag d. 30. maj - Kysttur efter havørred - Starttid cirka kl. 16.00. 

Vi er igen tilbage på en lørdagstur. Meget taler for, at der kan hentes både 
havørreder og hornfisk. Der kan for resten også hentes konkurrencepoint. 
 

Torsdag d. 4. juni - Kysttur efter havørred - Starttid cirka kl. 16.00. 

Så prøver vi på en torsdag. Havørrederne må nu være fede og sølvblanke, og 
dermed lækre spisefisk uden havbrugsgiftige tilsætninger. 
 

Tirsdag d. 16. juni - Kysttur efter havørred - Starttid cirka kl. 16.00. 

Vi tager helt samme opskrift men på en tirsdagstur dvs. eftermiddag/aften. 
 

Lørdag d. 20. juni - Kysttur efter havørred - Starttid cirka kl. 16.00. 

Vi slutter 1. halvår af med endnu en eftermiddags-/aftentur. Det kan sikkert 
blive en herlig mulighed for at spise friskfangede havørreder fra grillen. 
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 1 Søn Tur til Lagan (Årskort)  1 Ons  

 2 Man Uge 10  2 Tor  

 3 Tir   3 Fre  

 4 Ons   4 Lør P&T-Konkurrence nr. 1 

 5 Tor   5 Søn  

 6 Fre   6 Man Uge 15 

 7 Lør Kysttur  7 Tir  

 8 Søn   8 Ons  

 9 Man Besøg hos Jan og Bo  9 Tor  

10 Tir Uge 11 10 Fre  

11 Ons  11 Lør  

12 Tor  12 Søn  

13 Fre  13 Man Uge 16 

14 Lør Havtur med Skjold 14 Tir  

15 Søn  15 Ons  

16 Man Uge 12 16 Tor  

17 Tir  17 Fre  

18 Ons  18 Lør  

19 Tor  19 Søn Kysttur 

20 Fre  20 Man Uge 17 

21 Lør Kysttur 21 Tir  

22 Søn  22 Ons  

23 Man Uge 13 23 Tor  

24 Tir  24 Fre  

25 Ons  25 Lør  

26 Tor  26 Søn  

27 Fre  27 Man Uge 18 

28 Lør Kysttur 28 Tir  

29 Søn Sommertid begynder 29 Ons  

30 Man Uge 14 30 Tor  

31 Tir     

Marts 2020 April 2020 

Aktivitetskalender  
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 1 Fre   1 Man Uge 23 

 2 Lør Kysttur  2 Tir  

 3 Søn   3 Ons  

 4 Man Uge 19  4 Tor Kysttur 

 5 Tir   5 Fre  

 6 Ons Kysttur  6 Lør  

 7 Tor   7 Søn  

 8 Fre   8 Man Uge 24 

 9 Lør   9 Tir  

10 Søn  10 Ons  

11 Man Uge 20 11 Tor  

12 Tir Kysttur 12 Fre  

13 Ons  13 Lør Torskekonkurrence Skjold 

14 Tor  14 Søn  

15 Fre  15 Man Uge 25 

16 Lør Hornfiskekonkurrencen 16 Tir Kysttur 

17 Søn  17 Ons  

18 Man Uge 21 18 Tor  

19 Tir  19 Fre  

20 Ons  20 Lør Kysttur 

21 Tor  21 Søn  

22 Fre  22 Man Uge 26 

23 Lør  23 Tir  

24 Søn  24 Ons  

25 Man Uge 22 25 Tor  

26 Tir Kysttur 26 Fre  

27 Ons  27 Lør  

28 Tor  28 Søn  

29 Fre  29 Man Uge 27 

30 Lør Kysttur 30 Tir  

31 Søn     

Maj 2020 Juni 2020 

Se også kalenderen på :  www.bjoernenfisker.dk 

og husk så at tilmelding til havturene er bindende . 



20 

Turleder er Bruno Hansen  Tlf.: 29 84 93 07   

mail: kirstenlykke@dukamail.dk 

 

 

 

 

 

Lørdag den 14, marts  2020 

Skjold fra Helsingør 

Sejltid: 7-12 

Pris: Kr. 275,- (excl. transport ) 

Antal pladser: 6  

 

Lørdag den 13. juni 2020 

Skjold fra Vedbæk 

Sejltid: 7-12 

Pris: kr. 275,- (excl. Transport) 

Antal pladser: 15 

Det er vores årlige torskekonkurrence, så bak op om turen ! 

 

Onsdag den 5. august 2020 

Skjold fra Sjællands Odde 

Sejltid 14-22 

Pris: Kr. 370,- excl. transport  

Antal pladser: 6 
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Så starter konkurrencerne igen… 

Foreløbig er opskriften noget i retning af 
4 timers fiskeri, hvor vi alle starter sam-
tidigt kl. 09.00. 
 
Pris, antal fisk og antal stænger pr. del-
tager melder vi ud om, når vi har aftale 
med den sø, vi skal besøge. 

 
Vi skal selvfølgelig have gasgrillen og en 
lækkert pølsemenu med derud, så dagen 
kan slutte med indvejning, fælles spis-
ning og hygge omkring grillen. 

 

Hornfiskekonkurrencen som afvikles over kun 1 dag.  
Den næste konkurrence er efter den altid vildt fightende hornfisk, hvor vi 
har sat datoen til:  
 
Lørdag d. 16. maj  med start kl. 08.00 i klublokalerne på Roskilde Kro. 
 
Følger vi traditionen, er det nemlig med morgenmad i klubben og gasgrillen 
plus en dejlig grillpølsemenu med ud ved fiskevandet.  
 
Er vind og strøm til det, kan vi igen nå at ende oppe på pladsen ved Kongs-
øre Skov, hvor vi mange gange har haft en hyggelig konkurrencedag med 
spisning og hornfisk på klingen.  
 
Tilmeldingslisten bliver snart sat op, og en mail om turen bliver sendt til 
vores mailgruppe. 
 
Den løbende kystkonkurrence er i gang, og der er point at hente derude. 
 

Torskekonkurrencen på Øresund afvikles igen på Skjold, og datoen er sat 

til lørdag d. 13. juni fra Vedbæk kl. 07.00-12.00. Se mere på side 20. 

Put & Take konkurrencen - Tur 1 -  

Vi har 2 P&T-ture, en forårs– og en efterårstur, til at afgøre, hvem der skal 
bære titlen som bedst i Put & Take. Vinderen fra sidste år går efter ny sejr! 
 
Vi har i nogle år været hos Ørsted Fisk & Golf i Viby, Sjælland, og det kan jo 
sagtens ske, at vi tager derud igen. Hold øje med turskema og mail derom. 
 
Datoen bliver lørdag d. 4. april - med start fra Roskilde Kro kl. 08.00.  

Her samarbejder Lasse og Kjeld 
om landing af vinderfisken 2019. 
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Bjørnens fangster i årene 2015—2019 

 Af: Erik Lund-Thomsen 

Så kom vi da alle sammen 
stille og roligt ind i det nye 
år, og vi kan se frem til en 
masse gode, spændende og 

somme tider frustrerende 
fisketure, altså nøjagtigt 
det samme, som vi oplevede 
i det nu opbrugte 2019. Fru-
strationerne optræder hel-
digvis ikke så ofte, men når 
det sker, kan vi da glæde os 
over, at en fisketur består 
af så meget andet end fisk 
og fiskeri, f.eks. Grillede 
pølser med det hele, og så 
tænker vi ikke mere på, at 
det sommetider kan være 

hårdt arbejde at være lystfi-
sker. 

Det er heldigvis ikke så sjældent, at det hårde arbejde bærer frugt, i form 
af gode fangster af lækre fisk, og det bringer mig så frem til spørgsmålet 
om 2019 har været et godt fiske år. Svaret afhænger naturligvis af, hvilke 
forventninger vi har haft til året, og det er jo en meget personlig sag, og 
jeg kan derfor kun svare for mig selv, og sige,  at jeg synes det har været et 
godt år. Det jeg kan gøre for jer er, at vise hvor mange fisk vi har fanget i 
løbet af året, og så sammenligne med fangsterne i de foregående år, og så 
er det op til jer selv at vurdere, om I synes at det har været et godt eller et 
mindre godt år. 

 

År 

             
Torsk        

         
Havørred 

          
Makrel 

          
Hornfisk 

          
Flade 

       
Andre 

            
I alt 

2019 173 24 23 126 65 5 416 

2018 59 19 45 58 1 10 192 

2017 167 25 180 76 8 37 493 

2016 206 16 91 65 22 44 444 

2015 176 52 260 58 10 31 587 
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 Lad os håbe at den positive udvikling i torskefiskeriet fortsætter, og at det 
også vil lykkes at få vendt udviklingen i makrelfiskeriet. Vi skulle nødigt 
endnu en gang opleve en så eklatant fiasko, som vi oplevede den 31. juli 
på makrelturen fra Odden. Det vil også være rigtig dejligt, hvis havørred 
fangsterne fra de mange kystture vi har haft, snart vil kunne aflæses i 
fangst journalen. Vi har haft 42 kystture fordelt med 20 klubture og 22 pri-
vate ture og kun en enkelt aflysning på grund af vejret. En enkelt havtur er 
også blevet aflyst, men 10 ture med Skjold er dog blevet gennemført. En 
tur til Tryggevælde Å og en tur til St.Vejleå er gennemført, mens 2 Lagan 

ture er blevet aflyst, og endelig har vi vores Put & Take konkurrence, hvor 
forårsturen måtte aflyses på grund af manglende tilslutning. Alt i alt har vi 
i årets løb gennemført 32 klubture og 22 private ture, - og så  er der næ-
sten heller ikke tid til mere fiskeri. 

 

Det skal jo heller ikke gå op i 
fiskeri det hele. Der skal også 
være tid til afslapning, leg og 
ikke mindst spisning, og det 
fremgår vel tydeligt af disse 
fotos.—Men lad os nu komme i 
gang med at se lidt på, hvor-
dan turene er forløbet, og vi 
begynder med hav turene. 
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Året begyndte med en længe ventet ændring i torskekvoten for lystfiskere, 
således at vi nu må fange 7 torsk pr mand pr dag hele året, og det er helt 
fint for os, - så har vi da i hvert fald fået muligheden for at fange rigeligt 
med torsk, på den halve snes ture vi har om året. 

Årets første tur med 
Skjold løb af stablen den 
12. januar. Der er ikke 
meget andet at sige om 
turen, end at det var en 
kold dag, og uden de lune 
heldragter havde vi med 
sikkerhed fortrudt, at vi 
var taget på Sundet. 

Det med de 7 torsk pr 
mand var lidt ligegyldigt. 
6 mand kunne ikke præ-
stere mere end 15 torsk. 
Mon der findes en eller 
anden statslig styrelse, 

hvor man kan søge om at få kompensation for manglende kvoteopfyldelse? 

Næste tur var den 16. februar. Det var en vinterdag, som troede at det var 
blevet forår. Næsten ingen vind, masser af sol og 60  varme. Det der med 
kvoter, det går vi ikke så stærkt op i, men acceptable 27 torsk fik vi dog 
med hjem (8 mand), og der var ganske pæne fisk imellem, - op til 2,6 kg. 

Midt i marts var forårsfor-
nemmelserne forsvundet. Vi 
var på Sundet i en meget 
frisk vind fra NV, og så kan 
fiskeriet godt blive noget 
udfordrende. Dog ikke for 
Christian. Han tog det stille 
og roligt, og først til aller 
sidst gik han i aktion, og 
viste så os andre, hvordan 
det skal gøres. Dagens og 
årets største og smukkeste 
torsk. 5,7 kg — så bliver det 
ikke meget bedre. 

Også denne dag fik vi 27 
torsk med os hjem, - halv-
delen af vores kvote, men 
hvem spekulerer på det. 
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Så sker der ikke mere på havfronten før vi når hen midt på sommeren, nær-
mere bestemt den 15. juni, hvor vi holder vores årlige torskekonkurrence. 
Det blev en tur, hvor vi fangede alle de torsk, vi måtte, og det vil sige at 12 
mand kunne gå hjem med 84 torsk, - og så var alle glade. 

Et enkelt foto fra konkurren-
ce turen skal I da have, nem-
lig det, hvor Poul, der jo 
vandt konkurrencen, viser 
vinderfisken frem, - en fin 
fisk på 2,4 kg. Hvis I vil læse 
mere om Årets torskekonkur-
rence, så kan I finde en be-
skrivelse af den i vores blad 
fra september 2019. 

Og så når vi frem til den 31. 
juli, datoen for vores makrel 
tur fra Odden. Det blev en 
tur, som fangstmæssigt blev 
en ren katastrofe, og som 
vejrmæssigt kunne have væ-
ret meget, meget bedre.  

5 søstærke medlemmer af Bjørnen drog ud på Kattegats vilde vover, og 
kom hjem igen med blot 4 makrel, og så skal der helst ikke tales mere om 
den tur, men vi prøver da igen i 2020. 

Endnu en tur for kvotekongerne den 17 august. 4 torsk plus en del sild til 6 
mand. Jans 3-kilos torsk blev 
den største, og Ejner fik sild. 
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For første gang i flere år skulle vi ud på en egentlig fladfisketur. Det var 
Mogens, der havde aftalt med skipper Kim fra Skjold, at der kunne gennem-
føres en hverdagstur efter fladfisk, og det blev så tirsdag den 17. septem-
ber. 10 mand fra Bjørnen mødte frem med masser af fladfiske forfang og 
500 børsteorm, og så blev resten overladt til Kim. Han sejlede meget mål-
bevidst ned mod København, og fiskepladsen blev nået nede ved Oceanka-
jen. Det var tydeligt, at vi manglede en del erfaring i den type fiskeri, men 
fisk blev der da fanget, både rødspætter, skrubber, isinger, torsk og ma-
krel. 41 flade, 4 torsk og et par makrel blev dagens høst. Mon ikke vi skulle 
prøve det igen. 

Den 5. oktober var blevet udnævnt til årets sildetur, og i oktober plejer der 
at være mange sild i Sundet, og det satsede vi på, også ville være tilfældet 
i år, - og sådan blev det også. Sildene blev fundet nede omkring den sydlige 

ende af Hven, og så udviklede det he-
le sig til at blive et spørgsmål om at 
begrænse sig, så man ikke pludselig 
stod med 50 kg sild, der skulle renses 
inden vi nåede tilbage til Vedbæk. Jeg 
ved ikke hvor mange sild vi fangede, 
men mon ikke gennemsnittet lå på ca. 
50 stk. pr mand. 

Den 26. oktober var planen, at vi skul-
le fiske efter torsk og flade i det lave 
kystvand syd for Vedbæk. Fiskene var 
tilsyneladende blæst væk, for det blev 
ikke til mere en 3 torsk og en snes 
flade. 

Og så har vi kun den traditionelle nytårstur den 27. dec. Tilbage, og alle , 
der er med på turen glæder sig til at få en fin nytårstorsk med hjem. I år 
var det dog kun Ejner, der havde noget at glæde sig over. Én lille torsk på 
ca. 1,5 kg  var hvad det kunne blive til. Det bliver en beskeden nytårsfest. 
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Med over 40 kystture i løbet af året, vil det ikke være relevant at omtale 
hver enkelt tur, og jeg vil derfor nøjes med, at omtale de ture, både klub-
ture og private ture, hvor der er fanget fisk, dog med en enkelt undtagelse, 
nemlig årets første tur søndag den 20. januar 2019. 

Kan I huske det? En kold dag med 
både luft og vand temperatur på 
ca. 0 grader, og den eneste tur i 
årets løb, der mindede bare en 
lille smule om vinter. Det var for 
øvrigt en 0-tur. 

Derefter havde vi en række ture, 
som alle havde det til fælles, at vi 
hverken så eller mærkede fisk. Vi 
skal helt hen til den 3. marts før 
det lykkedes os at finde fiskene. 
Det skete i det relativt lave vand 
ud for Magleby Skov.  

Forårsfornemmelserne indfandt sig 
hurtigt, der var masser af sol, dri-

vende skyer, svag vind fra NV og en temperatur på ca. 7 grader, og så må 
der da simpelthen ske noget, og det gjorde der da også. I bugten, som I kan 
se herunder, stødte vi på en stime havørreder, som ikke umiddelbart lod sig 
skræmme bort. 

Vi fangede ganske mange fisk under 
målet, men tre kom dog med hjem, 
og den bedste af dem var Jans blanke 
fisk på 52 cm. 

Nu kunne det næsten ikke gå stærkt 
nok med at komme af sted på den 
næste tur, og vi var helt enige om, at 
den skulle gå til et af vore hot spots i  
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den nordlige ende af fjorden, og nogle få dage senere vadede vi rundt i 
vandet oppe i nærheden af Englandshusene. Det var en dag med dejligt 
solskin, og det er noget vi godt kan lide i det tidlige forår. 

Der var nu ikke 
rigtigt noget, der 
tydede på, at vi 
skulle have fisk 
med hjem, men 
efter ca. 3 timers 
fiskeri skete der 
alligevel noget. I 
løbet af et kvarter 
havde vi kontakt 
med tre fisk. Først 
fik jeg en på 46 

cm, så mistede Bruno en rigtig god fisk, og så bare et par minutter sene-
re fik han hug igen, og kunne lande en flot havørred på 58 cm og 1,7 kg. 

Dagen efter var Ole på hjemmebane i Ishøj og fangede to fine fisk på 
hhv. 55 cm og 42 cm. Der gik ikke mere end et par dage, så var vi i den 

nordlige ende af fjorden igen. En isnende 
og tiltagende vind gjorde det til en kold 
fornøjelse, men det var Bruno da ligeglad 
med. Fang bare en fisk, så får man var-
men mente han, og som sagt så gjort. En 
fin fisk på 43 cm og 3/4 kg. 

Resten af marts måned byder 
på 5 fisketure i fjorden. Der 
var ikke meget forår over 
disse ture. Der var koldt, der 
var blæsende og overskyet 
og kun i få glimt fik vi solen 
at se, så vi  kunne drømme 
om lidt varme. Fiskemæssigt var der heller ikke noget at komme efter. 
En håndfuld undermålere blev det til. Kun Bruno kunne, en af de sidste 
dage i marts, lune sig ved en enkelt havørred over målet. Og nu kommer 
april måned, som traditionelt plejer at være  årets bedste måned for 
havørredfangst. 
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April måned bød på fangst af 10 havørreder fordelt med 4 fra Nakkehage, 2 
fra Sandvejen og 4 fra Ærø. Især 2 af dem skal nævnes. Den første er Las-
ses fine havørred på 2,2 kg fanget neden for Sandvejen i Vallensbæk. Det 
var Lasses første havørred, så den var ham vel undt. Den næste er Johns 
første flue fangede havørred. Han har arbejdet ihærdigt med fluestangen 
på mange kyst ture, og det var dejligt, at det endelig lykkedes. De 4 havør-
reder fra Ærø kan I læse meget mere om i vores blad fra juni 2019. Nyd 
bare billederne af et par håndfulde fine april havørreder herunder. 
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Vi er ved at være igennem havørredfiskeriet, -der er kun nogle få fangster 
tilbage. Den 25. maj havde vi hornfiskekonkurrence ved Sandskredet, og 
der havde jeg åbenbart misforstået reglerne idet jeg fangede havørred i 
stedet for hornfisk. Sådan kan det gå når man ikke har helt styr på regler-
ne. 

I juni måned havde vi to ture til Korsha-
ge, og begge gange lykkedes det mig at 
fange både havørred og hornfisk, lidt 
heldig har man vel lov til at være en 
gang imellem. 

Midt i oktober melder Aage om fangst af 
en blank ørred ved Havnemark ude på 
Asnæs.—Og så når frem til rosinen i pøl-
seenden, vores sidste klubtur på kysten i 
2019, og dermed sidste kyst konkurrence 
tur. Og endnu en gang var jeg så heldig, 
at være det rigtige sted på det rigtige 
tidspunkt, hvilket resulterede i at jeg fangede en flot blank overspringer på 
51 cm og 1,2 kg, og det var nok til at jeg blev vinder af den gennemgående 
kystkonkurrence. 

I december var Nick på en privat 
tur til Røsnæs, og det resulterede 
i at han kunne lande en flot blank 
overspringer på 1,5 kg. Super fisk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hornfiskekonkurrencen den 25. maj blev endnu en gang vundet af Bruno 
med en hornfisk på 71,5 cm, nøjagtigt det samme som i 2018. Der var ikke 
ret mange hornfisk, der ville lade sig fange. 21 stk. blev det til, og det er 
for lidt, når vi er 10 deltagere. I øvrigt har vi da fanget 126 hornfisk i løbet 
af 2019 og det er betydeligt flere end vi har fanget i de sidste 5 år. Det var 
blot den 25 maj 2019, at de ikke var der. 
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Ovenfor ses to af klubbens mester fiskere. Til venstre er det hornfiskeme-
steren med det 71,5 cm lange vinderhorn, og til højre ses formand Kjeld, 
som meget mod sin vilje blev årets put mester med en regnbueørred på 1,8 
kg. 

Vi er næsten ved at være ved vejs ende nu. Der er dog lige et par fisk, som 
jeg gerne vil nævne. I september var Ole og Bruno på en udflugt til den 
svenske å Lagan, som jo ligger i en af vores gamle provinser, Halland. Det 
lykkedes dem at fange hver sin laks, Bruno en på 3,9 kg og Ole en på 5,3 kg, 
og endelig har vi for første gang registreret en dansk laks, idet Ole i begyn-
delsen af oktober var ved Storåen, hvor han fangede og genudsatte en laks 
på 58 cm. De tre laks kan I se herunder. 

 

 

Jeg ved, at der er fangster jeg har glemt at omtale, og fangster jeg bevidst 
har undladt at omtale, men til alle vil jeg sige tillykke med fangsterne.  

Vi ses derude i 2020. 
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-Sshhh sshh– vi 

må ikke forstyrre 

de små fisk  ! 
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”SÅ STOR!” - Det er fra en af årets første ture på kysten, måske nede 
ved Magleby Skov syd for Køge, og når det er ved årets start, så er 
optimismen selvfølgelig ret så stærk. Erik ser i det mindste ud til at 
være klar til noget stort og åbenbart meget stort. Hvis Erik drømmer 
havørred, så kan det da nærmest ligne en kommende klubrekord. 
Fremtiden vil vise hvor stor.  

 


