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, 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 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, 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.

Foreningens åbningstider og adresse
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 ¤
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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.
Formand

Kasserer Erik

Kjeld Willerslev Lund-Thomsen
Tel. 2640 2630 Tel. 2063 0173

Hans Nielsen
Tel. 4024 8401
Kjeld:
Erik:
Hans:
Henrik:
Nick:
Poul:
John:

John Rasmussen
Poul Seiler
Tel. 2095 7571 Tel. 4082 3081

Henrik Torp
Tel. 2261 5410

Nick Lundahl
Tel. 6017 7376

kwiller@webcontact.dk
lundthomsen@live.dk
hn@adr.dk
ht@enitek.dk
famlundahl@webspeed.dk
poul.s@hotmail.com
ibrasm01@gmail.com

Herover har du bestyrelsens mailadresser.

Suppleant til bestyrelsen er Bruno Hansen
Revisorer Henrik Møller og Helge Apollo Jönsson
Revisorsuppleant Ole Pedersen
Næste klubblad udkommer i december måned 2017 og sidste frist for
rettidig indlevering af indlæg til bladet er torsdag den 16.november 2017.
Forsiden: Brødrene Lundahl er på det seneste gået helt og aldeles
Karpeamok. Det har blandt andet medført en tur til Tyskland, hvor
Emil satte hele 2 klubrekorder. Læs mere inde i bladet.
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 ¤
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Formandens Hjørne
Orientering fra formanden.

Teoretisk er sommeren slut nu, hvor jeg lidt forsinket i slutningen af august
måned skriver disse linjer, og hvor Formandens Hjørne bliver en gennemgang
af primært interne og lokale emner. Det blev i øvrigt en ret våd sommer i år!
I denne udgave fortæller Erik om Sommerfiskeriet, og lige nu har vi et hold
medlemmer i Brovst i toppen af Jylland, men ud fra de små Breaking News,
der er dukket op, så er det ikke de helt vilde fangster Brovst og omegn hidtil
har kastet af sig til vores sikkert yderst flittigt fiskende folk.
Foreløbig plan for aktiviteter Som vi skrev om i juni udgaven af klubbladet, skal vi her efter sommerferien
i gang med en række aktiviteter. Flere af dem er fortsat under planlægning,
og efterhånden som de bliver lagt fast, vil vi informere om det i klublokalerne, ligesom der vil komme informationer lagt ud på hjemmesiden, på vores
Facebookside og sendt ud på mails.
Som det ser ud på nuværende tidspunkt, har vi nedenstående aktiviteter til
gennemførelse i resten af 2017 og i januar 2018. Den første aktivitet, som er
et grejhandlerbesøg er sat i gang, og den er annonceret dels i klublokalerne,
dels på Facebook og i mail til vores mailgruppe. Den aktivitet er sikkert afviklet, når du læser dette blad.
Aktivitet

Tidspunkt og mere information

Grejhandlerbesøg hos
Jan & Bo i Roskilde.
Tovholder Torben Christensen.
Fremstilling af knive.
Tovholder Bruno Hansen.

Afvikles mandag d. 11. september kl. 19.00.
Vi kører fra Roskilde Kro kl. 18.30.

Løkker på flueliner.
Tovholder Erik Lund-Thomsen.
Release-takler.
Tovholder Torben Christensen.
Julefrokost og juleafslutning.
Tovholder Bestyrelsen.
Fluebindingsteknik.
Tovholder Erik Lund-Thomsen.

Der er sat opslag op i klublokalerne og aktiviteten
er desuden annonceret i mail til vores mailgruppe
d. 26. august. Sidste dato for tilmelding er mandag
d. 25. september. Derefter indkalder vi til et første
møde primo oktober. Den endelige dato følger snarest.
Aktiviteten vil blive afviklet ultimo oktober.
Dato følger snarest.
Aktiviteten afvikles mandag d. 27. november kl. 19.00.
Ekstern instruktør er Thomas, som jobber som skov- og
naturtekniker i Jægersprislejren.
Julefrokost holdes lørdag d. 9. december kl. 14.00.
Juleafslutning holdes mandag d. 18. december kl. 19.00
Aktiviteten vil blive afviklet ultimo januar.
Dato følger snarest sammen med en nærmere
beskrivelse af omfanget.
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Tilbage fra vores emneliste i juni klubbladet har vi nu følgende aktiviteter,
som bestyrelsen også arbejder videre på. Vi vil informere ud, så snart vi
har noget nyt at fortælle om disse emner.
 Info om flueliner, alle typer. Evt. en ekstern instruktør først i 2018.
 Fluekastekursus. Ekstern instruktør. Først i foråret 2018.
 Film og ”Skøre ideer” med Glenn. Måske i år, ellers i 2018.
 Eventuelt besøg af en grejpusher hos os. Engang i 2018.
 Info om Trollingfiskeri. I 2018.
Har du idéer til andre aktiviteter, så kom endelig med dem, så vi kan få
mere at arbejde og byde ud med.
Grøn Dag på Roskilde Kro i oktober Der afholdes hvert år en Grøn Dag på kroen organiseret af vores fælles husforening - Foreningshuset Roskilde Kro. Der er allerede sat opslag og en
tilmeldingsliste op i klublokalerne, og aktiviteten er omtalt på vores Facebook profil. Efter en ret våd sommer trænger det grønne område gevaldigt
til en kærlig hånd. Det er ikke kun medlemmer af kroens foreninger, der
kan deltage, faktisk er alle velkommen. Jeg håber vi kan samle en pæn
flok fra vores forening.
Datoen er søndag d. 1. oktober fra kl. 10.00 til 13.00.
Der er således tale om kun ca. 3 timers
indsats, og Bjørnen har ”sat sig” på en
del af området ved tilkørselsvejen og
parkeringspladsen foran kroen.
Der bydes undervejs på noget at spise
og tilsvarende noget til væskeregulering. Så lad os samle en flok friske
medlemmer til opgaven.
Gang i Byen/Foreningernes Dag og Mosens Dag
Jeg deltager selv ved Gang i Byen/Foreningernes Dag, som jo er årets mulighed for foreningerne til at vise sig frem i Albertslund Center. Det sker
lørdag d. 9. september fra kl. 10.00 til 14.30, hvor vi har en lille fællesstand sammen med nogle af de øvrige Roskilde Kro foreninger. Mosens Dag,
som afvikles dagen efter, har hidtil haft tidsrammen kl. 11.00 til 16.00.
I år har man ændret tidsrammen til kl. 14.00 til 19.00. Det har desværre
ikke været muligt for os at samle medlemmer nok til vores Mosens Dag arrangement med den nye tidsramme, så vi deltager ikke i år.
6

Mosen er da gået helt grassat Jeg har været en tur forbi Mosen nogle gange i de seneste par uger, og det
syn der viser sig specielt ved Tueholm Sø er ikke rart set med lystfiskerøjne.
Der er masser af grødevækst i søen, så man næsten vil overraskes, hvis man
ikke kan gå på vandet. Det så heller ikke godt ud sidste år på samme tidspunkt, men i år, synes jeg, at det ser langt værre ud. Fiskeri i Tueholm Sø er
stort set mere end vanskeligt, det vil være noget at en prøvelse. Det er
næppe heller fremmende for salget af dagkort gennem Vestegnens Sportsfisker Sammenslutning, som vi er med i. Billederne herunder viser situationen.
På billedet til
venstre herfor
starter søen
faktisk helt ovre ved træerne
i baggrunden.
Billedet er taget fra bolværket foran restauranten, så
nok op mod
halvdelen af
søen ligner nu
trist nok en
græsplæne.
Billedet her er
taget direkte
ned i vandet 3-4
meter fra bolværket. Her ses
det tydeligt,
hvor kraftig og
tæt grøden nu
har udviklet sig i
søen.
Vandet i Tueholm Sø er meget stillestående, og det sammenholdt med søens
næringsholdige og kraftige bundfald er med til at skabe denne kedelige udvikling, som jo desværre er selvforstærkende.
Forhåbentlig breder problemet sig ikke til Vallensbæk Sø, hvor situationen
heldigvis p.t. er meget bedre, så det er muligt at prøve fiskeriet der.
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Efter at organisationen i Mosen, I/S Vallensbæk Mose, fik foretaget en fiskeundersøgelse i 2014 har vi overvejet udsætning af gedder i søerne, men om
det overhovedet vil give mening foreløbig, skal vi have undersøgt nu.
Køge Bugt Fiskepleje Som du måske har set på vores Facebook profil er der ved et opslag d. 8.
august indkaldt til planlægningsmøde i Køge Bugt Fiskepleje (KBF).
Mødet afvikles i Bjørnens lokaler tirsdag d. 3. oktober fra kl. 19.00.
Dagsordenen omfatter følgende hovedemner:
 Vandløbsrestaureringer i Køge bugt området.
 Garnproblematikken. Stop for ulovlige garn og tyvfiskeri generelt.
 Skarven. Hvordan beskytter vi vores fiskebestande bl.a. aborrerne.
 Havørredsmoltudsætninger for 2018.
 Eventuelt.
Har du lyst til at deltage i mødet, så skriv dig på tilmeldingslisten i klublokalerne eller giv besked til formanden.
Mere Vandløbsrestaurering i KBF Allerede 1. oktober bliver der gennemført et
projekt ved Karlstrup Møllebæk nedstrøms
der, hvor bækken løber under Tåstrupvejen.
Der skal udlægges hele 5 gydebanker og en
hel del skjulesten.
Gydegruset vil for det meste blive udlagt
ved maskinkraft. Mere information senere.
Husk at julen står forude Husk at reservere lørdag d. 9. december til Bjørnens julefrokost, som nu
annonceres her i bladet. 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 også nogle spillepenge 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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Bjørnens julefrokost 2017
Nyd dine klubkammerater og gæster ved Bjørnens julefrokost.

Så er det igen tid til at tænke jul, og vi har 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. 9. december med start kl. 14.00.
Stedet er vores klublokaler på Roskilde Kro, hvor vi igen pynter op til
lejligheden, og du kan 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 kun kroner 150 pr. person, medens vores juniorer får 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 penge til at købe lodder for.
Men altså start med, at du reserverer dagen, så du også kan deltage og
husk gerne en ledsager, som beskrevet herover. Tilmelding på listen i
som kommer op i klublokalerne, eller på mail til: lundthomsen@live.dk

Juleafslutningen 2017

Inviter gerne ægtefælle, kæreste, samlever og tilsvarende...

På årets sidste klubaften gentager vi vores julehygge. Vi får mulighed for
at ønske hinanden en rigtig glædelig jul og et godt nytår, medens vi samtidig nyder gratis Gløgg & Æbleskiver. Det sker på datoen:

Mandag d. 18. december kl. 19.00.
Når vi lukker klublokalerne den aften, holder vi julelukket frem til det
nye år 2018, hvor vi genåbner lokalerne mandag d. 8. januar lige inden
kl. 19.00. Foran os er der så et helt nyt og aldeles ubrugt fiskeår.
Velkommen til Bjørnens Jul.
Venlig hilsen Bestyrelsen
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Maj 2017
John Rasmussen
Hornfisk 74,5 cm.

Juni 2017
Ib Rasmussen
Torsk 2,600 kg.

Juli 2017
Emil Lundahl
Spejlkarpe 15,600 kg.
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Konkurrenceformanden er klar i mælet...
Alle har at følge mine regler og domme, siger Erik.

Som altid holder jeg fast
på mine regler, så vi kan
få en fair og ordentlig
afvikling af vores konkurrence, udtaler vores til
enhver tid viljestærke
konkurrenceformand Hr.
Lund-Thomsen. Ikke noget med garn, ikke med
dynamit, men ellers brug
det, der skal til for at
fange fisk, så du bliver
konkurrencevinder.
Udmeldingen gælder årets afsluttende kystkonkurrencetur, hvor jeg medbringer bunker af helt friske point, så gør jer fortjent til det med fangster.

Turdatoen er lørdag d. 11. november.
Vi mødes kl. 06.00 på Roskilde Kro i klublokalerne, hvor vi skal spise morgenmad under hyggelige rammer. Desuden er der grillmenu ude ved fiskevandet.
Pris for morgenmad og grillmenu er sat til gratis og momsfri, men drikkevarer derude må du selv klare. Der gives point for nedenstående arter, og fiskenes vægt omregnes til point ved hjælp af følgende omregningsfaktorer:
Aborre
Torsk
Laks
Multe
Ising
Søtunge

8
3
5
6
8
8

Gedde
Havørred
Makrel
Rødspætte
Pighvar
Rødtunge

3
5
8
8
6
8

Rimte
Regnbueørred
Hornfisk
Skrubbe
Slethvar
Sild, stavsild

3
5
8
8
6
9

Da det er den afsluttende konkurrencetur medbringer jeg bl.a. en stor forsyning af dobbeltpoint og bonuspoint plus særpoint for særlig høflig optræden
over for konkurrenceformanden.
Jeg prøver også at finde lidt ekstra at konkurrere om, men det vigtigste er
jo, at vi får en hyggelig og givtig dag ved fiskevandet. Dem der bliver hjemme får ikke del i vores oplevelser, de fanger heller ingen fisk, og de får ikke
et eneste point udleveret fra min store samling, så tilmeld dig, så snart tilmeldingslisten kommer op, runder Erik af.
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Første søndag i juli er lig
med Bjørnens traditionsrige familiefisketur med
det gode skib Jaws.
Således også i år,
søndag d. 2. juli.
Her er en lille beretning
fra turen:
Vejrudsigten lovede let
til frisk vind.

Det er ikke en scene fra filmen Titanic.
Det er Victoria på vej ud på sin første fisketur.

Men Turlederen havde lovet en båd der ikke gyngede.
- Intet problem, skipper Peder på Jaws kendte steder hvor det var til at
være, og sejlede forsigtigt derhen.
Heldigvis var vinden i vest og de gode sommerpladser syd for Ven var til at
fiske på, næsten uden at gynge. Så efter en lille times sejlads var ventetiden ovre og fiskeriet kunne begynde.

Victoria med storebror og grandonkel, Gamle Arne
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Som sædvanligt havde skipper Peder og
turleder Søren udstedt fangstgaranti!
Måske et vovet løfte, da der var flere
med som aldrig før
havde holdt på en
fiskestang, endsige
prøvet havfiskeri…!!
Intet problem!
Vi bragte cirka 120
torsk i land, og genudsatte halvt så
mange!

Den flinke turleder instruerer et par af gæsterne.

Det gode fiskeri betød stor iver efter at
have krogene i vandet så meget så muligt.
Noget der kan være
en udfordring med
så mange uøvede
fiskere om bord, så
der var også masser
af linekludder.
Men det blev stort
set taget med godt
(og lidt utålmodigt!)
humør.
Der skulle jo fiskes,
NU!
Ellers kunne man jo
komme bagud i kappestriden.
Stolt trilling Alexander med sine 5 torsk
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Og når alle deltagerne ankom glade, forventningsfulde og optimistiske, så blev det naturligvis til
en tur med en fantastisk stemning.
Turens største fisk blev ikke vejet, men den blev fanget!
Af hvem?
Ligegyldigt, det var jo familieturen!
Flest fisk?
- ALLE fangede mindst 2 fisk, det
er det eneste der talte i dag.
Den omstridte fangstbegrænsning
på 5 torsk pr. lystfisker blev nået
af halvdelen af deltagerne!

Turlederen med repræsentativ torsk

Ingen sure miner over ikke at måtte hjembringe flere fisk, kun
stolthed over at have ”fyldt kvoten”.

Trilling Carl venter på næste bid med storebror i baggrunden.
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Der ER altså genialt at man kan følge med på loddet med sin egen mobil
når man sejler med Jaws! En god idé til alle andre turbåde.
Og kvoten, den er personlig, især
hos de deltagende trillinger!
Her var der ikke noget med at hjemtage en torsk på en andens kvote.
Heldigvis fyldte de alle 3, samt deres
2 brødre, far og mor de respektive
kvoter…

Værsgo, hjem og rense 35 torsk!!Tak
for en dejlig tur!
Det var min 17. tur som turleder på
familieturen, og også min sidste.
Forhåbentlig bliver det dog IKKE
Bjørnens sidste!

Søren turleder.

Når hjemturen går mod vinden venter man med at rense fiskene!
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¤ Ture til bl.a. Kyst, Sø og Å i 2. halvår 2017 ¤

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. 16. september - Kysttur - Havørred - Starttid cirka kl. 05.00.
Turlederen har tænkt sig, at morgenfiskeriet skal prøves af, og i junibladet
var turstarten endda sat til kl. 04.00. Starttiden er nu sat til kl. 05.00, som
burde passe fint med årstiden. Morgenfiskeriet har på denne årstid ofte vist
sig fangstmæssigt at være en rigtig god idé. Altså vi skal fortsat starte meget
tidligt. Vi slutter fiskeriet op af formiddagen.
Lørdag d. 23. september - Brølerturen P&T - Starttid cirka kl. 08.00.
Så er det den årlige Put & Take tur med vores venner fra Stimen i Ågerup.
Det gælder principielt dysten om Brøleren, men da den jo flytter mellem
vores foreninger på skift, er det nærmere håneretten, det gælder. Hvilken
P&T-sø vi vælger denne gang, vil du kunne se på turopslaget i klublokalet og
på Turplanen på hjemmesiden. Der vil du også kunne se menuen, for vi skal
selvfølgelig have noget at spise, og det ser ud til, at valget bliver mellem en
god solid grillpølsemenu, en gang skipperlabskovs, eller måske bliver det en
lækker forloren skildpadde.
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Lørdag d. 30. september - Kysttur - Havørred - Starttid cirka kl. 05.00.
Vi prøver endnu en gang det tidlige morgenfiskeri på den åbne kyst, stod der
i junibladet, og det gør vi fortsat. Dog er starttidspunktet rykket fra det oprindelig kl. 04.00 til nu 05.00. Det er vel fortsat tidligt nok, og igen er det
planen, at vi slutter fiskeriet op af formiddagen. Forhåbentlig med fine
fangster af dejlige fede efterårsørreder.
Lørdag d. 14. oktober - Kysttur - Havørred - Starttid cirka kl. 12.00.
Endnu en ændring i forhold til junibladet. Turen er flyttet fra søndag frem
til lørdag, men vi vender fortsat tiden på hovedet. Vi starter nemlig ved
middagstid, og planen er, at vi fisker igennem til omkring 20-tiden. Turen
går igen ud på den åbne kyst, hvor vi forhåbentlig møder fede blankfisk.
Søndag d. 22. oktober - Ishøj Havn & St. Vejleå - Starttid morgen følger.
Endnu en ændring. Denne tur var i junibladet annonceret som en kysttur,
men den er nu ændret til det lokale fiskevand Ishøj Havn og St. Vejleå. Vi
har også flyttet turdagen fra lørdag til søndag. Vi vælger selv, om vi vil fiske
ude ”Karret” og/eller inde i åen. I sidstnævnte tilfælde skal du være opmærksom på, at det ikke er alle aldersgrupper, der må fiske gratis. Turlederen er ved at beslutte det øvrige indhold.
Søndag d. 5. november - Kysttur - Havørred - Starttid cirka kl. 06.00.
Turlederen anbefaler denne dag en morgentur, hvor planen er, at vi slutter
ved middagstid, altså ved 12-tiden. Vi er fremme på en årstid, hvor denne
fisketid kan vise sig at være et rigtig godt valg. Der er god grund til at fange
fisk på denne tur og dermed få point i kystkonkurrencen, for faktisk slutter
konkurrencen på næste tur.
Lørdag d. 11. november - Kystkonkurrencen - Starttid cirka kl. 06.00.
Så er vi fremme ved den afsluttende kystkonkurrencetur, som jo er årets
sidste officielle kysttur. Det er turen, hvor du kan hente flere slags ekstra
point, som måske kan ændre fuldkommen på din placering i vores gennemgående kystkonkurrence. Vi har naturligvis grillen med ud, så vi kan styrke
os undervejs. Efter turen kender vi vinderen af årets kystkonkurrence.
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Aktivitetskalender efteråret 2017
Oktober 2017

September 2017
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18

Grøn Dag (Roskilde Kro)
Uge 40

Havtur med Skjold
Uge 41

Havtur med Skjold
Sommertid slutter
Uge 44

Se også kalenderen på : www.bjoernenfisker.dk
og husk så at tilmelding til havturene er bindende .
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Søn

Kystkonkurrencen
Uge 46

Uge 47

Uge 48
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Julefrokosten
Uge 50

Juleafslutningen
Uge 51

Uge 52
Havtur med Skjold

Lørdag den 7. oktober 2017
Skjold fra Vedbæk
Sejltid: 7-12
Pris : Kr. 225,- excl transport ( Tilskud på kr. 50,- er fratrukket)
Antal pladser: 6
Lørdag den 28. oktober 2017
Skjold fra Vedbæk
Sejltid: 7-12
Pris: kr. 225,- excl. transport ( Tilskud på kr. 50,- er fratrukket)
Antal pladser: 6:
Lørdag den 2. december 2017
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 havture.
Onsdag den 27. december 2017
Skjold fra Helsingør
Sejltid: 7-12
Pris: Kr. 225,- excl. transport ( Tilskud på kr. 50,- er fratrukket)
Antal pladser: 6
Det er nu at Nytårstorsken skal fanges………..

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.
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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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The Lundahls er gået Karpe-Amok.
De startede begge to som juniorer hos os, og Emil er det fortsat,
medens Nick nu er ungdomsmedlem og i vores bestyrelse.

Brænder man alvorligt for karpefiskeriet, så kan man
ende med at skulle
ned i fiskens eget
element.
Emil brænder da
bestemt for det.
De er jo brødre og altså med Nick som storebror og Emil som lillebror. Fiske
det kan de, og Emil har da på alle måder haft en kanon fiskeinstruktør i Nick,
som i øvrigt har gennemgået Sportsfiskerforbundets Juniorlederkursus. Begge
startede de tidligt i Bjørnen, og nu er der fuld fokus på brødrenes ret nye og
store interesse, som hedder ”Karpefiskeri”.
Fra de hjemlige søer har de nu bevægede sig sydpå til Tyskland, hvor de i juli
måned bruge 5 dage på at fiske karper i La-Motta-Seen sammen med to friske
unge jyske lystfiskere, Nikolaj og Dennis, som de har truffet via Facebook.
Det blev til mange karpefisk og Emil satte faktisk 2 klubrekorder, skælkarpen
herunder på hele 7,8 kilo og et par dage efter sandelig også spejlkarpen, som

Ny

rd
ko
e
r
lub

K
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Ny

Logoet på forrige
side med teksten
Danish Carp Fishing
signalerer, at de
fire fiskekammerater her har stiftet
et fællesskab, hvor
de går seriøst ind
for karpefiskeriet.

ord
rek
b
Klu

De fanger fisk, og
de har nogle fine
oplevelser sammen.
Emil præsenterer på billedet herover. Vægten stoppede først på hele 15,6
kilo. Nick måtte affinde sig med, at hans største spejlkarpe på billedet herunder ”kun” vejede 10,1 kilo, men dermed er der jo plads til forbedringer,
og så er heftig indbyrdes konkurrence jo altid spændende mellem brødre.
Overnatningen sker i telt, så man er dejlig fri til at fiske nat, og dermed få
så mange fisketimer som muligt på en sådan tur.
Man kan roligt fastslå, at Nick og Emil har store fremtidsplaner for udvikling
af deres karpefiskeri. Planen er foreløbig, at de næste år tager en tur til et
nyt rejsemål længere væk, nemlig til Bosnien, en tur som nok skal gennemføres i lejet bil. Karpefiskeri er ikke billigt. Det kræver også en masse og ofte
temmelig dyrt udstyr, så man skal virkelig være tændt for det. Det er de.
Så det er ikke helt utænkeligt, at vi får nogle nye klubrekorder næste år.
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Og det var så den sommer— eller var det. Nogen vil mene, at vi slet ikke
har haft nogen sommer endnu, og at den først kommer i september måned.
De mest pessimistiske mener, at sommeren er helt aflyst i år, og det kan da
godt være at de får ret, men det finder vi vel først ud af, når året er ved at
være gået, og så kan det jo være, at det ender med, at fotoet herunder
bliver et godt eksempel på sommeren, nemlig tunge mørke skyer og byger i
horisonten.

Men inden vi når dertil, kunne vi da lige prøve at se på, om den rent faktisk
har været så dårlig, som vi mener, den har, og der er Danmarks Meteorologiske Institut jo nok den bedste kilde vi har, så lad os se hvad de siger.
For juni måned hedder det:
Meget våd. I gennemsnit for hele landet faldt der 94 mm regn, og normalen
er 55 mm. Lejlighedsvis var der dog meget nedbør med kraftig regn og skybrud. Færre solskinstimer, men lidt varmere end normalen. I gennemsnit
for hele landet skinnede solen i 196 timer, og normalen er 209 timer. Døgnmiddeltemperaturen blev beregnet til 14,8 grader mod normalens 14,3 grader.
Noget af det, der ofte generer os er blæst, og juni måned bød da også på
ganske mange blæsende dage. Vindstyrken (middelvinden) var dog, for landet som helhed, tæt på normalen, og blev beregnet til 5,2 m/s, hvor normalen er 5,1 m/s. Vindretningen var overvejende fra sydvestlige og syd/
sydvestlige retninger.
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Juli måned beskrives som: Koldere, solfattigere, mange døgn med nedbør
og indimellem skybrud.
Middeltemperaturen, for landet som helhed, blev 15,5 grader mod normalens 15,6 grader. Mængden af nedbør blev på 78 mm, hvor normalen er på
66 mm og endelig skinnede solen i 196 timer, hvilket svarer til normalen,
som også er på 196 timer. Middelvinden, for hele landet, blev beregnet til
4,1 m/s, hvor normalen er på 5,3 m/s, og den blæste overvejende fra sydvestlige retninger.
August måneds vejr venter vi med til måneden er gået, men der er dog intet, der tyder på, at tallene vil afvige væsentligt fra normalværdierne, og
det bekræfter vel blot, at det danske vejr er en temmelig stabil størrelse.
Der forekommer naturligvis ekstremer en gang imellem, og selv om de kan
være nok så ubehagelige, så er de da heldigvis ikke hverdagskost. Det er vel
blot krydderiet, der er med til at sikre, at vejret også fremover vil være
det mest omtalte emne her i landet.
-Og nu kan jeg vist ikke vride mere ud af den citron, så lad os komme til at
snakke om noget fiskeri.
Sommerens første fisketur var vores årlige torskekonkurrence på Øresund.
Som sædvanlig blev konkurrencen afholdt om bord på Skjold, og også som
sædvanlig viste vejret sig fra sin venlige sommerside, hvilket jo også er noget, som både skipper og turleder har forpligtet sig til at sørge for. Temperaturen denne dejlige sommermorgen var på ca. 15 grader, vindstyrken var
omkring 3—5 m/s, tørvejr men overskyet, dog kun med lette sommerskyer,
og det var helt fint, - så slap vi da for at blive solskoldede. Skydækket lettede dog hen på formiddagen, så det endte med at blive en flot sommerdag.
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På fotoet på forrige side er Mogens og Peter ved at blive lidt utålmodige,
de vil gerne i gang med at fiske, men de må vente, vi skal først finde den
helt rigtige fiskeplads.
Det gjorde vi efter små 45 minutters sejlads, og så slog skipper på klokken
for første træk.
Jeg syntes, at jeg for en gangs skyld burde markere mig som havfisker, og
det gjorde jeg så ved at få hug så snart mit blink nåede bunden, og så var
det bare med at få præmiefisken op.
Det lykkedes. Første torsk på dækket. Det var ikke nogen kæmpetorsk, snarere tvært imod. Lige omkring kiloet. Ikke noget at prale af, og det
gjorde jeg heller ikke, men jeg fik præmie for den.
Og så var det som om mit fiskeheld forlod mig. Vi skal helt hen til et af de
sidste træk før der blev ringet af, før det igen lykkedes mig at få flex på
klingen og torsk i kurven.
Det kan godt være en anelse traumatisk at stå i flere timer, uden at kunne fange torsk, specielt når de andre
kan.
Og det kunne de, og Poul kunne endda fange flere ad gangen.
Man kan kun trøste sig med, at en
dag får man taget revanche.
Resultatet af konkurrencen blev 32
torsk, en hvilling og en ising. Vinder
blev Ib Rasmussen med en torsk på
2,6 kg. Nummer to blev Jan Poltorak
med en på 2,4 kg og vinder af største
vægt af 5 torsk blev Poul Seiler med
7,55 kg.
Jeg selv blev som nævnt vinder af
præmien for første torsk på dækket.
På fotoet herover ses en glad mand. Det er Ib, som viser vindertorsken
frem, og på billedet øverst på næste side er turleder Bruno i fuld gang med
en af dagens vigtigste aktiviteter, nemlig indvejning af fangsten.
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Den næste tur blev ikke nogen tur, for den blev aflyst, så den kan jeg ikke
vise nogen fotos fra.—Og så er vi fremme ved juli måned, hvor første og
eneste tur er familieturen med Jaws, og den må i læse om et andet sted i
bladet.
Det bliver august måned, og så begynder der da at ske noget igen. Den 2.
august står der Skjold, Odden Havn, Makreltur på programmet. Igen er der
tale om en eftermiddags/aften tur, lige som i de to foregående år, hvor
turen jo har haft en høj succesrate. Vi er optimister, og forventer en tur
med masser af makrel.
På fotoet her til venstre ventes
der utålmodigt på afgang. Det sker
præcis kl. 14.00 og så har vi halvanden times sejlads op til Schultz
Grund i Kattegat, hvor rygterne
siger, at makrellen holder til.
Det plejer den i hvert fald at gøre,
så mon ikke også den gør det i år.

Vejret kan beskrives med et enkelt ord, - smukt. Kun en enkelt regnbyge,
der med en frisk vind kom strygende hen over os, generede i et kvarters
tid, men derefter var der bare igen sommervejr. Nu manglede vi bare, at
skipper fandt nogle makrel til os. Og det gjorde han.
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I første træk var der makrel til næsten alle, og så rykkede vi alle sammen
op i optimisternes Superliga. Derefter begyndte der at blive lidt langt mellem stimerne, men der kom da makrel op ved næsten hvert stop. Noget
kunne tyde på, at der var tale om meget små stimer, som lynhurtigt forsvandt når der blev fisket på dem.

Skjold var fuldt booked på denne tur, og det vil sige, at vi var ca. 30 mand
om bord. Det betyder, at man står tæt, og når alle så fisker med makrelforfang, - nogen bruger oven i købet 5 kroge på forfanget -, så vil det uundgåeligt give anledning til, at to eller flere forfang bliver filtret sammen. Når
det sker, kan man virkelig få udvidet sit ordforråd med ord, som i hvert fald
ikke bliver brugt i en søndagsskole. Ingen bliver dog lynchet eller smidt
over bord, - ved fælles hjælp, og en lommekniv, klares de fleste situationer.
Skipper gjorde en stor indsats for
at finde en af de store makrelstimer, men det lykkedes ikke, vi
måtte nøjes med de små og spredte stimer, men det gav jo også
makrel. I alt blev der fanget ca.
325 makrel, og heraf blev de 142
fanget af Bjørnens deltagere. Det
var et gennemsnit på godt 10 makrel pr. mand, og det var det samme som sidste års resultat. Jeg
synes det er godkendt.
Vi kunne nu se frem til halvanden times sejlads hjem til Odden Havn, og
det var lige tid nok til at få renset fangsten og få grejet pakket sammen.
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Kl 22.00 sejlede Skjold ind i Odden Havn, og så havde vi en god times kørsel
hjem, hvor der ventede lidt arbejde med at få finrenset makrellerne, få
dem pakket i poser og puttet i fryseren. Og det var så den dag på kontoret.
Den 6. august skulle vi for første gang i denne sommer en
tur på kysten. Det skulle være en eftermiddags/aften tur,
og tanken var at tage ud på
den åbne kyst, nærmere bestemt Klint. Adgangen til denne kyststrækning har igennem
længere tid været meget begrænset, fordi Bodil, da hun
kom susende forbi, tog en hel
del af vejen med sig. .
Vejen skulle nu være repareret, og derfor skulle denne plads nu prøves
igen. Det gik dog ikke helt som håbet, idet vinden var drejet om i et hjørne, der umuliggjorde fiskeri ved Klint. I stedet endte vi ved Nakkehage, og
det endte desværre som en 0-tur.
Der var masser af små hornfisk og enkelte havørreder under målet, men
altså ikke noget, der kunne skrives i fangstjournalen, som f.eks. den Peter
viser frem herover, - den er fra 2013.
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Når vi ikke kan fange fisk på kysten, er
der jo ikke andet at gøre, end at tage en
tur på Øresund med Skjold, og det gjorde
vi så den 12. august.
Det var en rigtig fin dag på Sundet. Næsten helt vindstille, en passende temperatur, overskyet og kun nogle få regndråber
i løbet af formiddagen.
Vi sejlede over til de dybe områder syd
for Hven. Det samme gjorde Jaws, og i
løbet af morgenen og formiddagen samledes en del turbåde og mange småbåde i
dette område, så der var åbenbart stor
enighed om, at det var der fiskene skulle
findes. Vi var 6 mand fra Bjørnen, og vi
ville alle gerne have torsk med os hjem.
Og det fik vi da også. Det var det meste af
tiden svært at få torsken til at hugge. De
svømmede rundt og smovsede i sild, som
var til stede i store mængder.
Indimellem var det svært at få sit blink til bunden uden at det undervejs
blev standset af huggende sild.
Der var enkelte store sild imellem, men de fleste var små. De bliver bedre
når vi kommer hen i oktober/november, så det kan vi glæde os til.
Jan Poltorak fangede en
3 kilos torsk, og det blev
turens største. I alt fangede vi 10 torsk, hvilket
jo er langt under den
kvote på 30 stk, som vi
måtte fange. Dem, der
havde lyst til at tage sild
med hjem fangede rigeligt.
Udover torsk og sild blev
der også fanget enkelte
makrel. Mogens, Ejner
og jeg selv fik makrel,
og min den største var
på 0,81 kg.
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Nu var det så ved at være på tide, at komme en tur på kysten, og igen prøvede vi, om det var muligt at fiske ved Klint. Denne gang lykkedes det. Vinden var nogenlunde rigtig selv om den nok var lidt for frisk, da vi begyndte
fiskeriet, men den løjede af i løbet af aftenen, så det endte med at blive
helt fint—vindmæssigt. Meteorologerne havde i øvrigt lovet os masser af
kraftige regnbyger, men vi slap med masser af tunge mørke skyer og regnbyger i horisonten, - så det var også helt fint. Så manglede vi bare, at det
også skulle være helt fint med fiskene.
Og der var masser af fisk. 99,9 % af dem var bare fjæsinger. Og så vil den
opmærksomme læser sikkert spørge, hvorfor der sidder en person med pegefingeren i en kop kaffe, på fotoet herunder

Joh, det er mig, der sidder der, og grunden er, at jeg på det skammeligste
blev angrebet af en næsten død fjæsing, som blot ville understrege, at jeg
ikke skulle tro jeg var noget, blot fordi jeg havde slæbt den på land og slået den i hovedet med en sten. Hvad der ikke fremgår af fotoet er, at kaffen
er både varm og stærk. Varm skal den være, fordi giften bliver inaktiv når
den opvarmes til mindst 40 grader, og stærk skulle den være, fordi jeg
helst drikker stærk kaffe, og kaffen skulle da drikkes, selv om jeg havde
min finger i den. I øvrigt var det mig, der vandt til sidst, idet fjæsingen
afgik ved døden, og søndag aften spiste jeg den. — så kan den vel lære det.
Der var dog andre fisk end fjæsinger. John O. fik en havørred, men desværre under målet. Torben fik en hornfisk og genudsatte den, og jeg selv fik
også en hornfisk, som jeg dog tog med hjem.—Og det var så den sommer.

ELT
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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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Forsinkelser kan forekomme på vej til fiskevandet !

Det tog mig næsten en hel time at komme forbi dem !

NY KLUBGRILL

- Jeg tror, jeg allerede har fået bid. -
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Om Erik er ved at gøre klar til knælende at takke fiskeguderne, vides
ikke med sikkerhed. Hvad vi ved er, at Erik her har en største makrel
på 0,810 kilo. Hvordan vores havture bl.a. vores 8 timers makreltur
med Skjold forløb, kan du læse om inde bladet i Eriks nydelige gennemgang af Sommerfiskeriet i år.

