Bjørnen har et godt tilbud til dig

Bjørnens Sportsfiskerforening er en meget aktiv lystfiskerforening med
mange fisketure, og samtidig har vi et meget aktivt foreningsliv med to
klubaftener hver uge, idet vi mødes hver mandag og torsdag aften i vores
hyggelige og velindrettede klublokaler. Vi benytter desuden lokalerne til
bl.a. fluebinding i dagtimerne.
Året igennem har vi ture til de Sjællandske kyster. Vi har også havture og
åture, ligesom vi arrangerer ture til de øvrige landsdele, hvor vi fisker på
kysten eller i åerne. Vi har hvert år også ture til f.eks. den svenske å Lagan.
Vi fisker både kyst, hav, vandløb, sø og Put & Take, og i vores klublokaler
afholder vi kurser og har forskellige foredrag, ligesom vi både fremstiller og
vedligeholder grej, og naturligvis hygger vi sammen. Gennem teoretiske og
praktiske kurser videreudvikler vi medlemmernes viden og færdigheder.
Med vores mentorordning sikrer vi, at hvert nyt medlem kommer hurtigt ind
i vores sociale netværk, og er der behov for det, hjælper vi med at få det
nye medlems grej fuldt optimeret, ligesom vi guider det nye medlem på de
første ture. Vi arbejder også med vandløbs– og fiskepleje ved Store Vejle Å,
hvor vi gennem et naturskolekoncept involverer Albertslunds skoleelever.
Bjørnen blev stiftet helt tilbage i 1982. I starten var vi en lokal forening i
Bjørnens Kvarter i Albertslund. I dag har vi medlemmer også fra andre kommuner. Vi flyttede i januar 2012 til den gamle Roskilde Kro i Albertslund.
Bjørnen har i alle årene været medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund
(DSF). Desuden er vi medlem af Vestegnens Sportsfisker Sammenslutning,
hvilket giver os fiskeret i de to lokale søer Tueholm Sø og Vallensbæk Sø.
Læs mere om os her i bladet samt i vores informationsfolder og desuden på
vores hjemmeside www.bjoernenfisker.dk - På hjemmesiden kan du på
delsiderne Kalenderen, Turplan og Aktivitetsplan se vores kommende aktiviteter, herunder også vores forskellige ture. På delsiden, der hedder ”Vejen
til Bjørnen” kan du på et kort se vejen til Roskilde Kro. Adressen har du
herunder. Besøg os, så du kan få et indtryk af vores hyggelige klubliv.
Kontingenter helårligt 2018

Åbningstider og adresse

Seniorer
kr. 600
Ungdom
kr. 465
Juniorer
kr. 300
Familier
kr. 900
Inklusive medlemskab i DSF.

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

¤ Vi deler vores viden, og vi deler vores oplevelser ¤
2

Bjørnens bestyrelse m.m.

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

Kjeld Willerslev
Tel. 2640 2630

Kasserer

Erik Lund-Thomsen Poul Seiler
Tel. 2063 0173
Tel. 2095 7571

Nick Lundahl
Tel. 6017 7376

Herunder har du bestyrelsens mailadresser.
Kjeld: kwiller@webcontact.dk
Erik: lundthomsen@live.dk
Poul: poul.s@hotmail.com
Nick: famlundahl@webspeed.dk
Suppleant til bestyrelsen er Bruno Hansen
Revisorer er Helge Apollo Jönsson og Ole Pedersen
Næste klubblad udkommer i december måned 2018 og sidste frist for
rettidig indlevering af indlæg til bladet er medio november.
Bladet udkommer i månederne marts, juni, september og december.
Forsiden: Billedmager Mogens beskriver selv billedet taget på makrelturen d. 1. august i år således: Oplevelserne på en fisketur indeholder også
det at nyde synet af en fantastisk solnedgang på en lun sommeraften.
Den ”Gamle Redaktør” Ib Rasmussen vil som sædvanlig gøre opmærksom
på, at indlæg til klubbladet fortsat kan fremsendes til:
E-mail: ibrasm01@gmail.com ( Ring evt. på 3032 1567 )
¤ Læs mere på www.bjoernenfisker.dk ¤
Mød os også på Facebook på Bjørnens Sportsfiskerforening
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Bjørnens julefrokost 2018
Hold jul i Bjørnen med dine
klubkammerater og gæster.
Nu kommer muligheden nemlig igen. Julen kommer nærmere, og vi har derfor allerede sat datoen for vores altid rigtig hyggelige julefrokost. Dagen
med fest, julehygge og sang har vi i år sat på kalenderen til:
Lørdag d. 8. december med start kl. 14.00.
Det sker selvfølgelig i vores klublokaler på Roskilde Kro, hvor vi pynter op til
lejligheden, og du kan igen pynte med din tilstedeværelse. Husk også, at du
pynter ekstra, hvis du medbringer din ægtefælle, kæreste, samlever, eller
hvad du nu kalder en sådan tæt knyttet person. Pris for seniorer og gæster
er igen sat til det fine niveau kroner 150 pr. person, og vores juniorer til
halv pris. Menu og drikkevarer er inkluderet.
Fremstilling af menuen klarer vi i sædvanlig stil. Alle er nemlig velkommen
til at fremstille en ret til julebordet. Du kan efter eget ønske få refunderet
hele udgiften eller en del af den. Vores kasserer og flittige madekspert Hr.
Erik Lund-Thomsen kreerer igen en dejlig menu, som ender ud i et ganske
tillokkende julebord med høflig selvbetjening.
Selvfølgelig skal vi igen spille ”Lund-Thomsens Heftige Julelotteri”, hvor
alle kan købe lodder og vinde spændende grejting, store og små. Det kræver
blot, at du medbringer en pose lokal valuta til køb af lodder.
Men altså start med, at du reserverer dagen, så du også kan deltage og husk
gerne en ledsager, som beskrevet herover. Tilmelding på listen som kommer
op i klublokalerne, eller på mail til: lundthomsen@live.dk
Juleafslutningen 2018
Inviter gerne ægtefælle, kæreste, samlever og tilsvarende...
På årets sidste klubaften gentager vi vores julehygge. Vi får igen mulighed
for at ønske hinanden en rigtig glædelig jul og et godt nytår, medens vi
sammen nyder gratis Gløgg & Æbleskiver. Det sker på datoen:
Mandag d. 17. december kl. 19.00.
Når vi lukker klublokalerne den aften, holder vi julelukket frem til det nye
år 2019, hvor vi genåbner lokalerne mandag d. 7. januar lige inden kl.
19.00. Foran os er der så igen et helt nyt og aldeles ubrugt fiskeår.

Velkommen til Bjørnens Jul.
Med venlig hilsen Bestyrelsen
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Formandens Hjørne
Orientering fra formanden.

Alle taler om vejret, men ingen gør noget ved det, siges der. Så lad os lige få
det klaret, vejret. Det har været ret nemt at være TV-vejrpige M/K i maj,
juni og juli. Det handlede jo mest om at tælle hvor mange sommerdage, vi
har haft. Det sidste tal jeg hørte var 71 sommerdage. Vi havde til sammenligning kun 13 sommerdage sidste år. Det er ikke lige fiskerifremmende vejrforhold. Så kan det da heller ikke undre, at fiskeriet ikke har været til jubel
i år. Her i skrivende stund har der lige passeret et kraftigt regnskyl med lyn
og torden. Det er jo nærmest helt befriende nyt, sådan da.
Hvordan har vores interesseområder klaret sommeren, ikke særlig godt!
Hårdt for fugle, fisk og vandmiljøet Det er gået hårdt ud over bl.a. vores vandløb, hvor rigtig mange åer og bække er eller har været mere eller mindre udtørrede. Det har selvfølgelig medført, at virkelig mange fisk, især yngel, er gået til, vandtemperaturerne har
været kritisk høje, og massive iltsvind har også ramt de større fisk. Fisk med
en samlet vægt på omkring 80 ton er døde i Jyllands næststørste sø, Filsø,
efter et massivt iltsvind. Det har også ramt insektlivet og smådyrene, som er
byttedyr for fugle og fisk, så også fødekæden er hårdt ramt.
For meget varme, for lidt regn, for mange alger og for meget næring i vandet. Det er en skræmmende gift for vores vandmiljø, og vi kommer til at
mærke det på vores fiskebestande i nogle år fremover. Ørredyngel fra sidste
års gydning er gået til mange steder, og mange steder er der lidt ældre bestande, som også er reduceret betydeligt.
Billedet til venstre er
snuppet en af de sidste
dage i juli måned midt i
en af de gydebanker,
som Køge Bugt Fiskepleje anlagde sidste år
i Karlstrup Møllebæk
ved Greve.
Der var ikke mulighed
for våde fødder på den
gydebanke. Det eneste
positive er vel, at gydebanken er der, når der
igen kommer vand.
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Billedet her er fra
d. 11. august i år.
Det er fra Kanalen,
der forbinder vores
lokale Tueholm Sø
og Vallensbæk Sø.
Kanalen har det
ikke godt. Vandet
er fuldkommen
uklart, stillestående og bl.a. fyldt
med alger.
Søerne, Tueholm Sø og Vallensbæk Sø er heller ikke i balance. Vandet er total uklart, og der er vandpest, trådalger etc., altså i stil med det vi så sidste
år ved denne tid, men i år er vandet yderligere fuldkommen uklart. På det
tidspunkt, d. 11. august, hvor jeg var dernede, prøvede jeg at stikke en hvid
træpind ned i vandet. Jeg kunne kun se den første centimeter, derefter var
den væk i det mørke vand. Det er langt fra optimalt til fiskeri. Det går selvfølgelig også ud over salget af dagkort til fiskeriet i søerne. Vandskifolkene i
Vallensbæk Sø har ligeledes problemer pga. søernes tilstand.
I/S Vallensbæk Mose er naturligvis godt klar over, at der må ske noget for at
forbedre forholdene, og det er aftalt, at vi her i efteråret tager en drøftelse
af, hvordan vi får løst problemerne, så vi får vores vandmiljø ud af den ret så
kedelige udvikling. Hvordan fiskene har klaret de mange varme sommerdage i
de to lavvandede søer, ved vi endnu ikke.
Blandt andet på grund af de manglende muligheder for fiskeri i Tueholm Sø
deltager vi ikke i Mosens Dag i år. Der kommer dog andre deltagere, så skulle
du have lyst til at smutte forbi, så afvikles Mosens Dag i år søndag d. 9. september fra kl. 11-16.
Broen, som vi benytter, når vi skal
over Kanalen til fiskepladserne og
grillpladsen var ved samme besøg i
august under reparation.
Som du kan se på billedet her, var
der lukket helt af.
Broen trængte også til fornyelse.
Hvornår den er klar til brug igen
vides ikke i skrivende stund.
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Overraskende og trist nok - for meget vand Det er da egentlig både lidt overraskende og også ret fortvivlende, men med
ret så massive problemer med manglende vand i naturen, så har vi pludselig
fået problemer med vand indendørs. Vand som er trængt ind i vores værkstedslokale på Roskilde Kro. Det har vi faktisk oplevet nogle gange tidligere,
hvor det har handlet om indtrængende vand udefra. Vi har ikke haft problemer i mere end et år, og fra nytår og frem gennem den lange tørkeperiode
gik det jo ganske fint. Tørkeperioder leverer logisk ikke vand ind i kælderen.
Men så kom der her i august måned en gang heftigt skybrud, og så kunne vi
igen opleve vand på gulvet i vores værksted.
Vandet trænger ind gennem ydervæggen og spreder sig over gulvet, som
jo ikke er helt plant.
Faktisk når vandet helt
ud på gangen foran vores
værksted.
Det er en tro kopi af tidligere års hændelser, og
det er naturligvis ikke
sundt for vores skabe
m.m.
Det er selvfølgelig heller ikke sundt for vores væg ud mod gangen, og husets
ydervægge har jo heller ikke godt af gentagne tilfælde med indtrængende
vand og fugt.
Hændelsen er naturligvis meddelt til Kommunens Call-Center, og vandet blev
straks fjernet, men der skal formentlig en ny oprensning til i kloaksystemet,
der er omkring huset, men det kunne jo også tænkes, at der bør kikkes en
del dybere. Vand har jo en formidabel evne til at bevæge sig rundt.
Foreningernes Dag / Gang i Byen 2018 Den tilbagevendende dag, hvor byens foreninger viser sig frem i Albertslund Center
afvikles i år på datoen lørdag d. 8. september fra kl. 10.00 til 14.30.
Vores forening deltager sammen med de
øvrige Roskilde Kro foreninger, så har du
mulighed for det, så kik forbi og gerne
sammen med familien. Der er nok at se på.
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Høstmarked 2018 på Roskilde Kro Søndag d. 16. september fra kl. 10.30
til 15.00 er der igen Høstmarked på
Roskilde Kro.
Alle er velkommen, børn og voksne,
fra nær og fjer, står der på dagens
plakat, og det er de.
Der er musikalsk underholdning, Albertslundkoret synger efterårssange,
Line Dance og Gamle Danses Værn optræder med dans, spejderne har aktiviteter, og der er mulighed for bl.a. at
købe kaffe og kage, pølser med brød,
og der er en række boder med tasker,
brugskunst, stentøj, keramik, filtartikler, børster, trædrejerting, stiklinger,
strik, tørklæder, malerier, honning,
grøntsager m.m.
Der er for de små hestevognskørsel og ponyridning fra kl. 11-13. Der kommer
besøg fra Produktionshøjskolen Glostrup/Albertslund og Det Frivillige Beredskab. Forfatteren Jørgen Nielsen sælger og signerer hans nye bog om Roskilde Kro, så der burde være nok til et besøg med familier i alle aldre.
Så kom den - Bogen om Roskilde Kro Vores tirsdagsfluebindere kan sikkert genkende en del af teksten i den nye
bog med titlen ”Roskilde Kro - 500 år ved Landevejen”. Forfatteren Jørgen
Nielsen besøgte jo for efterhånden længe siden vores fluebindere for at få
historien om vores forening. Alle husets foreninger er nævnt i bogen.
Bogen blev præsenteret
ved en yderst velbesøgt
reception på Roskilde Kro
tirsdag d. 21. august.
Bogen kan bl.a. købes på
ovennævnte Høstmarked. Ellers kontakt mig.
Billedet til venstre er
venligst udlånt af Jørgen
Brieghel, hos Albertslund
Posten.
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Vores aktiviteter Søndag d. 2. september står der i skrivende stund Fluekastekursus på kalenderen, så det har vi, nu hvor du læser disse linjer, med stor sandsynlighed
allerede afkrydset som udført i vores oprindelige emneliste over aktivitetsmuligheder.
Tilbage står der nu i emnelisten kun disse punkter:

 Film og ”Skøre ideer” med Glenn. Først i efteråret 2018.
 Eventuelt besøg af en grejpusher hos os. Senere i 2018.
 Info om Trollingfiskeri. I 2018.
Bestyrelsen ser nu på en opdatering af vores aktivitetsmuligheder, og har du
nogle gode idéer dertil, så kontakt os, så vi kan supplere og finpudse listen.
Emner vi har ventet på nyt om I vores marts blad 2017 og vores juniblad i år skrev jeg, at der meget snart
kom en høring om reviderede fredningsbælter og reviderede regler for bl.a.
vores havørredfiskeri på Sjælland. Der er endnu ikke dukket en høring op, så
der er ganske enkelt intet nyt at berette på den front. Med skiftende ministre er den sag fint nok sendt kraftigt nedad på prioritetslisten.
Reaktioner fra Fishing Zealand på Dialogmødet i oktober sidste år, er der
heller ikke kommet nyt om.
Sportsfiskerforbundets halvårsregnskabsmeddelelse er lidt forsinket denne
gang. Den kommer først et par uger inde i september, så informationer fra
den må vente til vores december udgave.
Vores torsdagsklubaftener er nu i gang igen, og også vores tirsdagsfluebindere har planer om starte igen om kort tid.

Husk at reservere dagen til Bjørnens Julefrokost Som annonceret her i bladet holder vi i år julefrokost lørdag d. 8. december.
Det er en rigtig hyggelig dag med en dejlig julefrokostmenu, hvor både menu
og drikkevarer er med i prisen på de kun 150 kroner pr. seniordeltager.
Tager du noget mere lokal valuta med, kan du desuden spille med i det
berømte ”Lund-Thomsens Heftige Julelotteri”. Så kan det kun blive
en aldeles festlig oplevelse, som du kan dele sammen med din
eventuelle gæst og dine klubkammerater.
Venlig hilsen Kjeld - Vi ses i Bjørnen
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Af: Mogens Johansen

Lystfiskeri i havet omkring det ganske danske land kan nemt byde på forskellige oplevelser - Øresund er ingen undtagelse. Et delt svensk/ dansk
besiddelse, som i den grad ikke holder sig tilbage med de mange tilbud på
forskellige biologiske miljøer inden for et relativt begrænset område, godt
klemt inde langs den østlige side af den danske kyst og Sverige på modsatte
side.
Sundet er et unikt farvand, bl.a. fordi anvendelse af trawl har været forbudt i rigtigt mange år. Det meste af havbunden i Sundet har i mange årtier
ikke været truet af fysiske påvirkninger af bundslæbende fiskeredskaber.
Dette har jeg ofte fået refereret af garvede turbådsfiskere så mange gange,
at jeg er begyndt at tro på det. Netop derfor er det dejligt at vide, at man
har så let adgang til et farvand, hvor der i perioder er overskud af så meget
liv, at det halve kunne være nok. Alligevel kan man opleve at stå mellem
tomme fiske-kurve og knokle med en tung pirk i timer, medens skipperen
råber i sin mere eller mindre ubrugelige højtaler: ”hvad fanden laver I - der
er masser af fisk på bunden”. Altså der er gode ture og de såkaldte 0-ture.
Men netop denne veksling mellem turene gør, at man hver gang imødeser
dagens komme, når man skal med en kutter af sted for at opleve den helt
store fisketur. Søndag den 1. juli 2018 var på ingen måde undtagelsen. Eksakt på denne dejlige solbeskinnede dag havde Bjørnen inviteret sine medlemmer på en familietur med det gode skib ”Jaws”.
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Med grejkassen fyldt op til bristepunktet samt madpakker og drikkevarer
pakket på køl startede min hustru og jeg dytten for at hente et par børnebørn, som var mere spændte end kampklare flitsbuer på de kommende timers oplevelser. På vejen til skibet spurgte Jacob på 12 år: ”Hvor ligger
skibet?”
”I Vedbæk”, svarede jeg.
”Ok, hvad hedder skibet?”
”Jaws”
”A´hvad hedder det?”
”JAWS”, svarede jeg højt med overbærende stemmeføring.
”Prøv lige at stave til det”, lød anmodningen fra det bageste punkt i bilen.
Lidt irriteret, men behersket stavede jeg J-A-W-S.
”Nååh”, lød det fra bagsædet –”hvorfor siger du ikke bare ”JÅEWS”? Det
var i en så korrekt udtale, at det ikke efterlod nogen tvivl om, at mere aristokratisk-britisk kan det bare ikke udtales.
Det gad jeg overhovedet ikke gå ind i en diskussion om, men lod mig sænke
ned i sædet bag rettet og glædede mig over, at vi snart var i Vedbæk.
Ved havnens P-plads stødte datteren og svigersønnen til, og i samlet flok
gik vi meget orienteringsrettet mod den tomme plads, hvor Jaws har sin
sommerplads. Her mødtes vi med Sørens micro-familie og omgangskreds for
efter forventet gensynsglæde at vente på, at skibet skulle lægge til kaj. Da
Jaws var arriveret i sikker havn, og folk på skibet begyndte at gå fra borde,
var vores blikke rettet stift mod indholdet af de plasticposer, som folk bar i
land.
Det så lovende ud. Barnebarnet Jacob så meget tilfreds ud, men han har
også været med to gange før, og med stor erfaring konstaterede han højlydt, at der var fisk derude. Der har nu altid siddet et godt hoved på den
dreng. Efter at skibet var rengjort, blev der taget, af skipperen selv, et par
gruppebilleder, og så var det bare med at komme ombord. Jacob havde for
længst konstateret, at når skipperen skulle ned i maskinrummet helt agter,
hvor vi stod, så skulle man ikke stå i vejen for ”den sure mand”, som det
blev udtrykt.
På familieturen 2016 og -17 var vores ældste barnebarn Emilie på dengang
14 år med. Da hun oplevede Skipperen for anden gang i 2017, udtrykte hun
meget tørt, men på belejligt vis, at det var første gang, at hun havde oplevet en eddikedunk gå på to ben. Børn har det med at sige, hvad de mener
uden det store filter for snakketøjet.
Medens vi i havnen ventede på afgang, øvede jeg med barnebarnet Lasse på
8 år, i hvordan man håndterer en pirkestang. Det var første gang, han skulle prøve det. Det kom han rimeligt hurtigt efter, men skulle dog et par gange orienteres om, at det ikke lige var her, at man kunne fange torsk. Min
livsledsagerske gik scenevant rundt og tjekkede de medbragte forsyninger
samt hjalp med at rigge til, da hverken datteren eller svigersønnen havde
den store erfaring med rutinerne på dækkets skrå brædder.
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Afsted kom vi uden problemer. Vejret var, som nævnt, så godt, at der ikke
var de store bølger, så der var ingen bekymrede miner at spore hos forældre/bedsteforældre ombord. Alt åndede fred og idyl. Søren gjorde mig opmærksom på med kærlig og myndig stemme, at nu var det tid til at kradse
penge ind. Det gjorde jeg så og opdagede hurtigt, at det var en forbavsende nem opgave. Ingen tvivl om at Søren havde instrueret sine herlige medfiskere om færdighederne i at medbringe lige penge. Efter afregning med
skipperen var der et overskud på 400 kr. Dem fik personen, som passede
boden under dækket. Således kunne der hentes ekstra pølser og drikkevarer. Om der var nogen, der tog for sig af dette gunstige tilbud, aner jeg
ikke, men der var ingen penge tilbage, så det må der da ha´været.
På vejen ud til første stop, tog jeg ved et hurtigt øjesyn en måling på stemningen ombord. Enkelte stod blot og nød sejlturen, andre riggede til og andre igen hyggesnakkede. Alt var selvfølgelig, som det skulle være, også da
klokken for første gang ringede. På få sekunder ændrede alt sig til dyb koncentration og for nogle dirrende spændinger langs rælingen på alle skibets
sider.
Hvornår den første torsk blev trukket ombord, har jeg ikke nogen anelse
om, da ens fokus var stærkt rettet mod de små lystfiskere, hvor jeg stod.
Således husket fra min egen lille verden på agterdækket genopfrisker jeg i
skrivende stund tydeligt det øjeblik, da stangen gav det første ryk i hænderne på en måbende førstegangs-fisker, som resolut kvitterede med tilslag
og indspoling, det bedste han havde lært. Teorien var overstået - nu var
det praktikken, det handlede om, og med lidt hjælp hev han sin første fisk
op på dækket.
Adrenalinen blev udskilt i store mængder i den lille drengekrop, og det kunne både høres og ses. Eller udtrykt på en anden måde - han var helt og aldeles oppe at ringe over denne førstegangsoplevelse i sit foreløbige korte
liv.
Et par tilfredse lystfiskere .

Lasse

Jacob
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Datteren, som var med, begyndte at virke lidt forstyrrende, da hun med sit
totalt billige fiskeudstyr fra en eller anden tankstation, stod og hev den ene
store spisefisk op efter den anden. Hun undlod da heller ikke gentagne gange at spørge højlydt ind til, om alle havde husket at sætte krog på udstyret.
Det var så her, faderen måtte træde i karakter og bede sin datter om at
skrue sin medfødte charme og retorik ned på et perleblus. Men jeg fandt så
hurtigt ud af, at ens formaninger havde større gennemslagskraft, dengang
hun var mindre.
Jeg tror på, at der var fisk og især
godt vejr til alle. Det er selvfølgelig
med til at højne humøret, som hastigt spredte sig mellem folk og fæ
blandt begge køn og i alle aldre.
Med denne bemærkning er der ikke
lagt skjul på, at det var en rigtig
god tur.
Og så kan jeg ikke lade være med
at begejstres over 4 af de børnebørn, som har været med på nogle
af de 3 familieture.

Pigerne kan også……
Her er Josefine med en fin torsk !

Og hvorfor nu det? - jo, når jeg
tænker på, at de for længst har
kastet deres interesser på aktiv
sport i form af bordtennis, fodbold,
håndbold og svømning, som de vitterlig, mildest talt, bruger oceaner
af fritid på, kan de nu få julelys i
øjnene, når de bliver spurgt ind til,
om de vil med på en fisketur.
Og så kan nogen spørge om, hvordan man bærer sig ad med at sætte
den vinkel på deres interessesfærer
----

Stikord: Hornfisk.
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Juni 2018
Rasmus Hansen
Havørred 4,200 kg.

Juli 2018
Ludvig Larsen
Fjeldørred 1,000 kg.

August 2018
Aage Simon
Laks 3,800 Kg.
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¤ Ture til bl.a. Kyst, Sø og Å i 2. halvår 2018 ¤

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.
¤ Turlederne fremgår af turopslagene og hjemmesiden ¤
Lørdag d. 8. september - Kysttur - Havørred - Start cirka kl. 16.00.
Vi tager endnu en aftentur efter havørreder. Nu er der nok en hel del af havørrederne, som er i gang med vandringen mod gydevandløbene, så trækruterne kan være et fornuft valg som fiskeplads. Tilsyneladende er den lange
hede sommer slut, så vi nu kan opnå nogle brugbare vandtemperaturer. Det
er også nødvendig aht. gydevandringerne op i åerne og bækkene, hvor regnvand også vil være nødvendigt. Forhåbentlig bliver vi nu belønnet med noget
rigtig tungt og højglanspoleret ”sølvtøj”.
Lørdag d. 22. september - Lagan - Dag-/årskort - Start cirka kl. 07.00.
Så går turen igen til Lagan på både dag– og årskort, og forhåbentlig kan vi
genbruge koden fra sidste år til Lagans ofte dejlig store fedtfinnefisk. Skal
der en ny kode til, så må vi finde den hurtigt, så vi kan få pænt med laks
med hjem. Alt afhænger af, hvor meget vand der kan trylles i Lagan. Er du
ny i Lagan kan vores flinke rutinerede Laganfangere berige dig med viden om
både grejvalg og fisketeknik.
16

Lørdag d. 29. september - Put & Take Konkur. II - Start cirka kl. 08.00.
Fra og med i år afvikles vores P&T Konkurrence jo ved ”bedst af 2 ture”,
hvor den første tur var i foråret og nu denne tur i efteråret. Den første tur
gav ikke nogen registrerede fangster, så konkurrencen er forsat helt åben.
Du har dermed fine muligheder for at blive klubmester og modtage vinderpræmien. Da det er en konkurrencetur, har vi selvfølgelig grillen med. Vi
skal igen til Ørsted Fisk & Golf i Viby Sj. Vi fisker 4 timer, max. 2 stænger
hver og max. 4 fisk hver. Vi kører fra Roskilde Kro kl. 08.00, og vi starter
fiskeriet kl. 09.00. Pris følger på turopslaget.
Lørdag d. 20. oktober - Kysttur - Havørred - Start cirka kl. 09.00.
Med faldende vandtemperaturer skifter vi nu over til dagfiskeri. Med både
gydetanker og en virkelig god konditon kan havørrederne være meget svære
at lokke til hug på denne årstid, så der er god grund til at fiske heftig turbo
for at lokke dem til at æde dit agn. Er man med fluegrej, så er lynindtagning med begge hænder en effektiv metode, hvis man ellers kan holde til
det. Det kræver styrke og udholdenhed.
Lørdag d. 3. november - St. Vejleå/Ishøj Havn - Start cirka kl. 08.00.
Nu må vi prøve det lokale fiskevand nemlig St. Vejleå ved udløbet. Du vælger selv, om du vil fiske inde i åen, eller om du vil fiske ude i Karret. Der
skal gerne være gode chancer for store aborrer og naturligvis også fede havørreder, som er trukket ind mod åen. Spørg om du skal løse dagkort til åen.
Når turopslaget kommer op, kan du læse nærmere om eventuel spisning, og
hvad turlederen ellers har fundet på.
Lørdag d. 10. november - Kystkonkurrencen - Start cirka kl. 06.00.
Så er vi fremme ved årets sidste officielle klubkysttur, og det er dermed den
afsluttende kystkonkurrencetur, hvor der må fiskes med alt bortset fra garn
og dynamit. Der gives bunker af point, hvis du fanger noget. Vi starter med
gratis morgenmad i klublokalerne, hvor turlederen, som også er konkurrenceformanden, venligt vil indskærpe reglerne omkring dagens muligheder for
point. Grillen og en også gratis menu tager vi med ud til fiskevandet. Efter
turens afslutning kender vi årets formentlig ret så tilfredse vinder af den
store gennemgående kystkonkurrence.
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Havtur med Skjold
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Sommertid slutter
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Se også kalenderen på : www.bjoernenfisker.dk
og husk så at tilmelding til havturene er bindende .
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Julefrokost
Uge 50

Juleafslutning
Uge 51

Lørdag den 6. oktober 2018
Skjold fra Vedbæk
Sejltid 7-12
Pris: kr. 225,- excl. transport ( Tilskud på kr. 50,- er fratrukket)
Lørdag den 27. oktober 2018
Skjold fra Vedbæk
Sejltid 7-12
Pris: kr. 225,- excl. transport ( Tilskud på kr. 50,- er fratrukket)
Lørdag den 1, december 2018
Elida Rederiet fra Helsingør
Vi ved p.t. ikke om det bliver en morgen- eller eftermiddagstur og
heller ikke hvilken af bådene det bliver.
Nærmere om turen følger på turopslaget og på hjemmesiden.
Men der gives kr. 50,- i tilskud som på de øvrige klubture !
Torsdag den 27. december 2018
Skjold fra Helsingør
Sejltid: 7-12
Pris: Kr. 225,- excl. transport ( Tilskud på kr. 50,- er fratrukket)
Antal pladser: 6

Turleder er Bruno Hansen Tlf.: 29 84 93 07
mail: kirstenlykke@dukamail.dk
Vi fisker efter årstidens fisk, så medbring altid noget grej som gør det
muligt for dig at fiske optimalt . Altså både let og lidt tungere grej.
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WWW Skjold-Vedbaek.DK

Sejler det meste af året fra Vedbæk, men i månederne
Januar, februar og marts sejles der fra Helsingør .

Firmainformation:
Rederiet SKJOLD
Rungstedvej
Henrikshøj
8,73
2. B
dør1
2.
2960 Vedbæk
2950
Rungsted Kyst
CVRnr.:
CVR
nr.:37049522
37049522
TELEFON
TELEFON
3020 2019

Skipper Kim

3020 2019 mellem 8 og 21
INTERNET
INTERNET
Web:
Web: www.skjold-vedbaek.dk
www.skjold-vedbaek.dk

E-Mail:
E-Mail:skjold@skjold-vedbaek.dk
skjold@skjold-vedbaek.dk
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Af Erik Lund-Thomsen
Mens dette skrives er der kun en god uges tid tilbage af dette års sommer.
Det betyder naturligvis ikke, at årets sommervejr er ovre for denne gang,
men kun at sæsonen ifølge kalenderen skifter fra sommer til efterår, og det
er så alt hvad jeg vil skrive om årets sommervejr, bortset fra enkelte ord,
som er nødvendige at bruge, hvis jeg skal beskrive en fisketur.
Lad mig da indlede denne artikel med at konstatere, at for Bjørnens vedkommende, har denne sommers fiskeri været det ringeste i mands minde,
og i dette tilfælde rækker mands minde tilbage til 1982, hvor Bjørnen blev
etableret. Det er ikke helt sikkert, at den påstand holder til en nærmere
granskning, men jeg føler nu, at det er sådan. Der har naturligvis i sommerens løb været mange gode og hyggelige stunder, hvor de manglende fangster er blevet kommenteret med et skuldertræk og et udsagn om, at det
sociale islæt er lige så vigtigt, som at fange fisk. Personligt synes jeg nu, at
det sociale islæt vinder meget, når der også bliver fanget fisk, men det kan
man naturligvis have forskellige holdninger til.
Herunder lige et par fotos, som måske beskriver forskellen på det sociale
islæt når der fanges fisk, og når der ikke fanges fisk.

Vi har ikke haft så mange klubture i sommerens løb. Det blev til 4 havture
og 3 kystture. Der er naturligvis også blevet holdt en del private ture, og
nogen af dem har vi hørt om, og andre har vi ikke.
Dem vi har hørt om, er typisk dem, hvor der er blevet fanget fisk, og de
andre kan jo, jævnfør det ovenstående, måske godt virke en anelse søvndyssende, så dem er der jo ingen grund til at bruge megen tid på.
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Sommerens første havtur var vores årlige torskepokaltur, men artiklen om
den tur nåede jo med i juni måneds blad, hvor I kan genlæse den, hvis I
har lyst til det. Anden tur var familieturen den 1. juli, men den har Mogens
skrevet udførligt om andet steds i bladet, så den kan I læse der. Og så når
vi frem til turen den 1. august, som var makrelturen med Skjold fra Odden
Havn.
Det var så 5. gang, vi skulle deltage i Skjolds eftermiddagstur fra 14.00—
22.00. Første gang var i 2014, hvor vi kun var 4 deltagere, og hvor vi kun
fangede 28 makrel. Året efter bød på en helt forrygende tur. 6 mand var vi
med, og vi kunne slæbe godt 240 makrel med i land, altså et gennemsnit
på 40 makrel pr. mand. Den rekord bliver svær at slå. De næste to år byder
på hhv. 60 makrel til 6 mand og 135 makrel til 13 mand, altså et gennemsnit på 10 makrel pr. mand.

Så er vi nået frem til turen i år, hvor vi var 6 deltagere. Kl. 14.00 stævnede
Skjold planmæssigt ud fra Odden Havn med kurs mod Schultz Grund, som vi
nåede frem til efter ca. halvanden times sejlads.
Allerede inden vi sejlede ud blev der diskuteret taktik og lagt planer for
hvordan fiskeriet skulle gribes an. Specielt Bruno og Mogens diskuterede
ihærdigt, mens Ole og Lasse så ud til at tage det hele lidt mere gelinde. De
mente vel, at det nok var bedre at lade skipper finde makrellen først, og
når først det var sket, var det vel ikke så vigtigt med planlægningen. Krogen skulle vel bare i vandet, så hvor svært kan det være.
Det kan nu godt være lidt svært. Jeg lærer f.eks. Aldrig at forstå hvorfor
de to (Her Mogens og Bruno), der står lige ved siden af mig fanger den ene
makrel efter den anden, når jeg selv ikke fanger nogen. Det er da den samme slags grej vi bruger, og vi fisker det på nøjagtig samme måde.
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Nå men, vi var altså nået frem til fiskepladsen og skulle i gang med dagens
arbejde, og ret hurtigt lagde Bruno sig i spidsen for feltet, og begyndte at
fylde makrel i kurven.
Det var fine fisk, som det ses på fotoet af Brunos fangstkurv. Med den
fart ville kurven hurtigt blive fyldt
op. Det skulle dog vise sig, at helt så
nemt gik det ikke. Da de første var
fanget, blev der langt imellem dem.
For mit eget vedkommende gik der
omkring halvanden time før jeg fangede den første, så jeg kunne jo
godt se, at med den fart ville jeg
ikke få ret mange makrel med hjem.
Og det kom til at passe, - 5 stk. fik
jeg med hjem i posen.
Mogens og Bruno fortsatte deres indbyrdes kappestrid, om hvem der fangede flest. I den strid gik Bruno af med sejren, - 16 stk. fik han i posen, og
Mogens blev en flot nr. 2 med 9 stk., og det svarer vel meget godt til det,
de havde konspireret om inden vi forlod Odden Havn. Mogens ser da ret
tilfreds ud, mens han kyler makrel i posen inden den kommer i iskassen.

40 makrel fik vi med os hjem, et gennemsnit på næsten 7 stk. pr. person.
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Så når vi frem til den 19. august, hvor vi har en helt ordinær tur med
Skjold på Øresund. Og så alligevel ikke helt ordinær, for det hører til sjældenhederne at vi tager på sundet en søndag morgen. Vi var kun 4 deltagere
fra Bjørnen, og ikke ret mange fra andre foreninger, - måske 15 mand i det
hele, så der var rigeligt med plads på Skjold. Præcis kl. 07.00 tog høker
Per fortøjningerne og skipper Kim fik Skjold vendt i den rigtige retning mod
de dybe huller i Øst Renden sydøst for Hven, og efter ca. tre kvarters sejlads var vi fremme ved fiskepladsen.
Vi havde en forventning om at fange torsk, og måske sild og makrel. Og sild
var der, og masser af dem. Det glædelige var, at der var flest af de store,
fine og fede sild. Ofte har det jo været småsild vi har fanget flest af her
midt i august, men ikke denne gang.
Leszek lagde hårdt ud med at fange en fin makrel og samtidig få en stor
fuglerede i sit silde/makrel forfang. Ejner måtte hjælpe med at få den
redt ud, og da det var lykkedes, fiskede Leszek videre og landede en fin
torsk.

Ejner fangede den største
torsk på 2,5 kg. I alt fik han 3
torsk 1 makrel og 12 sild. Bruno fik den næststørste torsk
på 2,2 kg plus 18 store sild.
Leszek fik 1 torsk, 1 makrel og
3 sild og endelig kunne jeg
selv gå hjem med 1 torsk, 1
makrel og 20 sild. Det var en
rigtig god dag på Sundet.
På næste side får I lige et par
fotos mere fra turen.
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Jeg beklager at jeg ikke har et
foto af den største torsk, men
da trofæ fotografen endelig
nåede frem, var Ejners torsk for
længst slagtet og pakket ned.
En anden gang må jeg være lidt
hurtigere.
I skal dog ikke snydes for et
foto af Ejner med en torsk. Fotoet er ganske vidst fra en tidligere lejlighed, men den eneste
forskel på dengang og nu er, at
Ejner er et år ældre, og torsken
ville også have været et år ældre, hvis den havde fået lov til
at svømme videre.
Vi er nu nået frem til sommerens kyst
og andre ture.
Vi har haft 3 klub kyst ture, og de har
ikke givet andet end en lille håndfuld
hornfisk, og det er ærligt talt lidt
svært, at skrive noget fornuftigt om
det.
I stedet for vil jeg lige omtale de private ture jeg har hørt om.
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På fotoet nederst til højre på foregående side viser Emil en ca. 10 kilos
karpe frem. Den fangede han den 27. juni da han lige skulle afprøve en 6
fods UL stang. Han måtte en tur i vandet for at få fisken på land.
Den 29 juni var Rasmus og Ole en tur ved Kronborg, og her fik Rasmus en
super havørred på hele 4,2 kg og 68 cm. Fisken, og Rasmus, kan I se på siden med Månedens Fisker.
Den 5. juli fangede Ludvig en fjeldørred på 1 kg. Ludvig fangede fisken på
Island, hvor han var på sommerferie med sin far Martin. Også denne fisk
kan I se på siden med månedens fisker.
Endelig skal jeg nævne en tur til Bjerkreimselven, hvor Henrik var arrangør og turleder for en gruppe på 5 mand, hvoraf de tre var fra Bjørnen,
nemlig Henrik selv, Aage og Sildeole.
Henrik lagde ud med at fange en fin laks på sin flue. Så fik Aage en fin lille
laks, og Aage sluttede sidste dagen af med at fluefange turens største laks
på 3,8 kg og 77 cm. Sildeole var ekstremt uheldig, idet han mistede to laks.

Fotoene herover og ved siden af
viser Henrik og Aage med deres
tre fine laks.
Og det var så den sommer. Nu
skal vi snart til at fange nogle
fisk.
Vi ses snart et eller andet
sted derude.
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Af: Erik Lund-Thomsen
Det lyder ikke godt, og det kan heller ikke være sundt, men ikke desto mindre kan det blive resultatet, hvis ikke vi passer på vores hav og vores fisk,
og gør en indsats for, at fisken ikke før den er fanget, allerede er fyldt med
mikroplast.— Og hvad er nu det for noget sniksnak.
Det begyndte kort tid efter påske, hvor jeg på Bjørnens vegne modtog en
forsendelse fra et reklamebureau. Jeg troede i første omgang, at det var et
bureau, der ville sælge tøj med Bjørnens logo til os. Det var det nu ikke.
Det viste sig, at det var Miljøstyrelsen, som stod bag forsendelsen. De skød
netop nu en kampagne for et rent hav i gang, og kampagnens budskab var,
og er, at vi der bruger havene, strandene og havnene skal stå sammen — og
arbejde sammen — om et hav uden affald.
Derfor fremsendte de et antal affaldsposer med kampagnens logo og navn
på de organisationer, der står bag kampagnen, bl.a. Danmarks Sportsfiskerforbund. Tanken er, at vi alle tager en affaldspose i lommen når vi er på
fisketur, og samler det plast og andet affald op, som vi støder på ved stranden eller langs åen, og får det afleveret det rigtige sted, nemlig i en affaldssæk eller en container. Det burde ikke være svært at få folk til, nyere
tal viser nemlig, at op til 85% af danskerne er bekymrede over mængden af
affald i havet, men heldigvis er der også en bred opbakning til at gøre noget
ved det. Kampagnen skal få endnu flere til at tage et medansvar for et rent
hav.
Og hvad har det så med plastkrydret fiskesuppe at gøre ? Desværre er det
sådan, at en stor del af plastaffaldet, og i øvrigt også andet affald, meget
ofte ender i havet. Det skønnes, at omkring 80% af plasten i havet stammer
fra brug af plastik på landjorden. I havet bliver det med tiden nedbrudt til
mindre stykker og til mikroskopiske fibre, som kan ende i fiskenes maver,
og som sandsynlig vis også bliver optaget i fiskenes og skaldyrenes organismer, - og så ender det i din fiskesuppe — tænk lige på, at plast er fremstillet af råolie tilsat mange forskellige kemikalier, afhængig af hvad plasten
skal bruges til, - så velbekomme.
I får lige en liste over nogle få af leverandørerne af mikroplast:
Bildæk (nok den største leverandør af mikroplast), Vejstriber Skosåler, Tøjvask, Maling, Rengøringsmidler, Tandpasta (nu blev du måske en anelse
overrasket).
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Mikroplast fra disse produkter ender i vores rensningsanlæg, hvor noget af
plasten filtreres fra og ender i rensningsanlæggets restprodukt, nemlig
slam, og resten ledes ud i havet. En del af slammet fra rensningsanlæggene anvendes som gødning, og spredes altså ud på marker, hvor der produceres fødevarer. Ender de måske også i din fiskesuppe?
Ja, ja, men fortsæt du bare med at spise fiskesuppe eller andre fiskeretter, du er nok ikke i umiddelbar livsfare — og fisk smager jo godt. I slutningen af denne artikel har jeg nævnt de kilder, jeg har brugt for at kunne
skrive artiklen, og hvis du er interesseret i emnet, så gå selv ind på disse
kilders hjemmesider, og check også andre kilders hjemmesider, og du vil
opdage, at der blandt specialister og eksperter er stor uenighed om farligheden af mikroplast i havet.
Der er ikke uenighed om, at der er meget mikroplast i havet, - det kan
man jo måle— men der er megen uenighed om sundhedsfaren ved det. Læs
det du gider at læse, og gør dig dine egne tanker og vurderinger om emnet. Det ender jo med, at vi kan få en masse plastaffald sendt til genbrug,
- og så er vi da kommet et stykke af vejen.
Et stykke af vejen kom vi også den 5. maj til vores hornfiskekonkurrence.
Det var første tur efter at jeg havde fået affaldsposerne, at jeg kunne dele
dem ud, og opfordre deltagerne til at samle affald sammen. John Rasmussen blev en suveræn super indsamler af affald, og kunne som tak for sin
indsats, gå hjem med en sexet havfrue fremstillet af Sildeole.
Jeg deler stadig affaldsposer ud på kystturene. Skulle jeg glemme det, så
mind mig om det. Jeg har dem med.

De følgende par sider er sakset fra Miljøstyrelsens hjemmeside, og giver en
kort beskrivelse af styrelsens oplæg til kampagnen.
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Miljø- og Fødevareministeriets kampagne "Sammen om et hav uden affald"
sætter i 2018 fokus på marint affald – de negative konsekvenser og
praktiske løsninger, der kan mindske problemet. Kampagnens målgrupper
er sejlere, fiskere, turister og strandgæster. Budskabet er: Vi der bruger
havene, strandene og havnene skal stå sammen – og arbejde sammen – om
et hav uden affald.
Fakta om marint affald
Marint affald er et globalt problem, men også en stor udfordring i Danmark.
·

Kommunernes Internationale Miljøorganisation (KIMO Danmark) anslår, at der i Vestjylland opsamles 1.000 tons marint affald årligt.

·

DTU Aqua har fundet plast i maverne på 39 % af de undersøgte torsk
og 23 % af de undersøgte sild fra Nordsøen. For Østersøen er tallene
21 % og 11 %.

·

DTU Aqua har fundet plast i maverne på næsten hver tredje undersøgte sild og hvilling i det nordlige Storebælt – plaststykkerne var
op til en halv centimeter lange.

·

EU’s miljøagentur har rapporter om fund af marint affald i 36 % af
alle havfuglearter.

·

En undersøgelse fra OSPAR har vist, at 93 % af de undersøge havfugle af arten mallemuk, der er skyllet døde i land i Nordsøen, havde
plastaffald i maven.

·

Ifølge FN's miljøprogram (UNEP) ender 70 % af affaldet i havet på
havets bund, 15 % skyller op på kyster og 15 % flyder i havoverfladen.

·

Det vurderes, at cirka 90 % af affaldet i havoverfladen, består af
plast. (Kilde: UNEP)
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På globalt plan vurderes det, at der er ca. 640.000 tons mistet fiskeudstyr i havet – heriblandt såkaldte "spøgelsesnet", der i nogle tilfælde kan fortsætte med at fange fisk og andre havdyr i årtier.
(Kilde: EU's miljøagentur, EEA)
Fakta om kampagnen "Sammen om et hav uden affald"
Kampagnen gennemfører en lang række indsatser, der kan medvirke til at
nedbringe mængden af affald i danske have, herunder:
·

Undersøgelser af holdninger, viden og adfærd i forhold til marint
affald blandt sejlere, strandgæster og fiskere.

·

Informationsmaterialer om affald i havet og praktiske tips til at
undgå det.

·

Film om danske sejleres, fiskeres, dykkeres og sejlsportsfolks holdninger til og indsatser for at bekæmpe affald i havet.

·

Landsdækkende indsamling af affald.

·

Sommerevents ved danske strande.

·

Distribution af kampagnematerialer til organisationer og borgere.

·

Kampagner på sociale medier.

·

Følg kampagnen på www.mst.dk/HavUdenAffald.

Er du interesseret i at høre mere om kampagnen og modtage kampagnens
materialer, er du meget velkommen til at skrive til ch@rostrapr.com.

Kilder: www.mst.dk/HavUdenAffald
www.affald.dk
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Fiskeret med broccoli og rød peber.
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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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Mange lystfiskere kan ikke li´ sild p . g . a . benene !
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Underligt.....!

Vores altid flinke medlem Mogens har til dette blad været leverandør
af forsidens stemningsfyldte billede og sandelig også af dette billede
taget på makrelturen d. 1. august. Som Mogens selv skrev: ”Så godt
som nu en mobiltelefon kan gengive en himmel-spejling, kan man se
sølvfarvede krusninger omgivet af varme smukke farver” - sådan.

