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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 marts måned 2021 og sidste frist for rettidig 
indlevering af indlæg til bladet er medio februar. 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: 

Poul Seiler 
Tel. 2095 7571 
poul.s@hotmail.com 

Forsiden: Spisning på turen til Vorupør. Den skarpe iagttager vil straks se, 
at Lasse er udstyret med en gipset højre arm. Den blev gjort på Thisted 
sygehus som prisen for at skubbe Oles bil i gang  på motorvejen på Fyn. 

Bestyrelsesmedlem 
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Ordinær generalforsamling 2021. 
Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling 2021, som følger: 

Mandag den 22. februar 2021 kl. 19.00. 

På grund af COVID-19 situationen gennemføres generalforsamlingen på en 
lidt anden måde end sædvanligt. På nuværende tidspunkt må vi gå ud fra, 
at der også den 22. februar vil gælde særlige retningslinjer for, hvorledes 
foreninger må forsamles for at afholde generalforsamlinger m.v. Dette in-
debærer for det første, at vi skal bede dig tilmelde dig til generalforsam-
lingen og gøre det senest mandag den 15. februar, således at vi har tid nok 
til at booke den store sal, hvis antallet af deltagere gør at vi ikke kan over-
holde afstands og areal kravet i vore egne lokaler. For det andet må vi be-
klageligvis også aflyse spisningen før generalforsamlingen. 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 

2. Bestyrelsens beretning 

3. Regnskab 2020 

4. Indkomne forslag 

5. Budget 2021 

6. Valg af formand 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

8. Valg af bestyrelsessuppleant 

9. Valg af revisor 

10. Valg af revisorsuppleant 

11. Præmieuddeling 

12. Eventuelt 

Ad 7. Bestyrelsen foreslår Bruno Hansen som nyt bestyrelsesmedlem. 

Ad 8. Bestyrelsen foreslår Mogens Johansen som ny bestyrelsessuppleant. 

Ad 9. Lasse Jørgensen er på valg, og modtager genvalg. 

Ad 10. Torben Christensen er på valg, og modtager genvalg 

 

Forslag der ønskes behandlet af generalforsamlingen, skal være bestyrelsen 
i hænde senest mandag den 8. februar 2021. 

Venlig hilsen — Bestyrelsen             

Beklager ! 

Men p.g.a. COVID-19 

må i undvære serveringen . 
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Formandens Hjørne 

Orientering fra formanden. 

 

At skrive Formandens Hjørne nåede jeg desværre ikke i vores september ud-
gave, og årsagen til det, kan du læse om næsten til slut i artiklen.  

Lidt bagud om året 2020 - 
Man kan rolig sige, at året i år har været et af de mest udfordrende år i det-
te århundrede og vel også i sidste halvdel af forrige århundrede. Det blev det 
selvfølgelig, da Coronakrisen-COVID-19 ramte os. 
 
Udover at ramme samfundet hårdt for både borgere, virksomheder, offentli-
ge institutioner osv. har det jo logisk også ramt foreningslivet med begræns-
ninger og nedlukninger. Her i skrivende stund og foreløbig frem til 13. de-
cember må vi maksimum være 10 fremmødte af gangen i vores klublokaler. 
Desuden er festligheder forbudt i Albertslund Kommunes lokaler foreløbig 
frem til 2. januar 2021. Det rammer selvfølgelig vores traditionelle julear-
rangementer, så desværre ingen julefestligheder i år. Kedeligvis er smitten 
meget høj på Københavns Vestegn med Albertslund placeret meget højt på 
listen over ramte kommuner. Så der er kun at holde øje med de informatio-
ner, der udsendes på mails fra bestyrelsen, når nyt gives. 
 
Sammenlignet med andre lande er vi i Danmark foreløbig sluppet rimelig 
pænt gennem Coronakrisen. Det ser ud til, at der er ramt fornuftigt med de 
restriktioner, som har været pålagt os. Til gengæld må man nok erkende, at 
håndteringen af minkbranchen har været ret uheldig. Personlig har jeg ingen 
forståelse for en branche, hvor man holder millioner af dyr indespærret un-
der kummerlige forhold blot for at aflive dem, så andre kan smykke sig i de-
res pels, og når de samme dyr bliver smittet med COVID-19, og det spreder 
sig fra minkfarm til minkfarm over store afstande, og de dyr smitter tilbage 
til mennesker i muterede udgaver, så må den branche afvikles. Det skal selv-
følgelig ske på et ordentlig lovgrundlag, det gjorde det ikke, og det kostede 
så fødevareminister Mogens Jensen jobbet. Det har desværre ikke skabt poli-
tisk ro endnu. Om bøndernes og fiskernes demonstration i Aarhus og Køben-
havn er der vel kun at sige, at det blev en ægte superspredningsbegivenhed. 
Minkavlerne skal selvfølgelig behandles økonomisk ordentligt, når de mister 
job og livsværk. De seneste par år har ikke været gode for branchen. I 2019 
var der ca. 800 minkfarme, og hver bedrift havde i gennemsnit et underskud 
på 0,7 mio. kr. Her i skrivende stund er alle dyr aflivet på 288 minkfarme, 
tre farme fået konstateret smitte, og yderligere 25 farme er under mistanke.  
 
Heldigvis ser det ud til, at der snart kommer vacciner på markedet, men 
hvordan de fordeles, og hvor effektive de er, kan kun fremtiden vise. 
Skræmmende nok advares der nu om en 3. smittebølge i foråret 2021. 
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Så der er god grund til fortsat at erindre om, at vi på grund af smittefaren 
selvfølgelig skal hjælpe hinanden og passe på hinanden, når vi færdes sam-
men i klublokalerne og på fisketure.  

Kongres i Sportsfiskerforbundet. - 
Kongressen skulle være afholdt i marts måned, men blev på grund af smitte-
faren udsat. Nu lykkedes det at afvikle kongressen lørdag d. 19. september.  
 
Efter aftale med vores bestyrelse deltog Søren Mathiesen på vores vegne. 
Tak for det Søren. Om kongressens vigtigste forslag kunne Søren ved hjem-
komsten berette, at samtlige forbundsbestyrelsens forslag blev vedtaget. 

Forslagene blev omtalt i vores juni klubblad. Det betyder så, at vi fik de kon-
tingentstigninger, som var beskrevet i samme blad. Det betyder, at vores 
seniorkontingent i forbundet stiger fra kr. 395 i år til kr. 435 i 2021 og igen 
til kr. 450 i 2022. Så samlet betyder det at Bjørnens rådighedsbeløb dvs. for-
skellen mellem forbundets og Bjørnens kontingent samlet reduceres fra kr. 
205 til kr. 150 i 2022. Det har vores bestyrelse naturligvis fokus på. 

Billederne er venligst stillet til rådighed af Søren Astrup Jørgensen, Sportsfiskerforbundet.  

Det gør vi bl.a. ved fortsat at følge Sund-
hedsstyrelsens anbefalinger om hygiejne, 
afstand og gruppestørrelse. 

 

Og selvfølgelig melder bestyrelsen ud, når 
der fra bl.a. Kommunen kommer ændringer 

Der skulle også vælges ny formand for Danmarks 
Sportsfiskerforbund. Preben Thomsen og Torben Kaas 
stillede op til valg. Torben Kaas blev valgt med 128 
stemmer. Preben Thomsen fik 34 stemmer. Dermed 
gik det den vej, som vi håbede på. Torben er allere-
de godt i gang med nogle nye spændende initiativer. Formand Torben Kaas 
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Forbundet har lige udsendt regnskabsbalance for 1. halvår 2020. Heldigvis 
ser det ud til, at dette noget usædvanlige år tegner til at ende med et resul-
tat, som bliver bedre end det budgetterede overskud på kr. 193.000. 
 

Rigtig glædeligt er det samtidig, at medlemstallet i 2020 er steget med ca. 
650 medlemmer, hvoraf 250 er juniorer. Torben Kaas har netop medlemstal-
let og synliggørelsen af forbundet som et primært interesseområde.  

Center for Kyst- og Lystfiskerturisme i gang 

I 2018 fik vi en national strategi for lystfiskeri. Daværende fiskeriminister 
Eva Kjer Hansen stod for lanceringen. Fiskeri skal gøres mere tilgængeligt 
for flere, og samtidig tiltrække endnu flere lystfiskerturister. Der blev afsat 
32 mio. kr. til indsatsen, som gik til venstrekommunen Assens, som fik til 
opgave at starte et center. Projektleder er nu Arne Kvist Rønnest, som netop 
er gået i gang med at tilskrive danske lystfiskerforeninger for at få dem til at 
lade sig oprettet på en it-platform. Organisationen kalder sig ”Lystfisker 
Danmark”. Man oplyser, at centret i samarbejde med Danmarks Sportsfisker-
forbund også vil udvikle en guide til frivillige vandplejeprojekter (den findes 
allerede hos DTU Aqua), man vil også bidrage til udviklingen af ”fremtidens 
lystfiskerforening”, og sammen med foreningerne afholde 25 fiskeevents og 
gennemfører en kampagne for at få flere til at fiske – særlig rettet mod bør-
nefamilier, kvinder og tyske lystfiskere. Der vil ligeledes fra starten af 2021 
blive gennemført en brandingkampagne i Tyskland om mulighederne for lyst-
fiskeri i Danmark. Det lyder meget som opstarten på et nationalt Fishing 
Zealand! Håber at Danmarks Sportsfiskerforbund holder dem i helt kort snor. 

Formandsskifte - Vi skal have ny formand - 
Som meddelt via vores mailgruppe stopper jeg som formand med årets ud-
gang. Jeg har besluttet det på grund af kroniske sygdomme hos både mig 
selv og min ægtefælle. Sidstnævnte har nu plejebehov 24/7, og vi er begge i 
flere risikogrupper. På grund af risikoen for COVID-19 smitte er vi nødt til at 
leve et meget isoleret liv, og manglende fremmøde er ikke foreneligt med 
en formandspost. Jeg har dog ikke tænkt mig at forlade Bjørnen og håber, at 
jeg i en ikke alt for fjern fremtid kan opfylde min sluthilsen i sidens bund. 

 

Juleferien og nytår nærmer sig - 

Da vi desværre må aflyse julefestlighederne i år, har bestyrelsen besluttet, 
at vi slutter året med vores klubaften mandag d. 14. december.  

Klublokalerne åbner så igen den første mandag i det nye år, som bliver 
mandag d. 4. januar. 

 

På vegne bestyrelsen - Glædelig jul og godt nytår til alle. 

Venlig hilsen Kjeld - Vi ses i Bjørnen 
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Vi nærmer os årsskiftet, hvilket betyder, at der endnu en gang skal 
betales kontingent til Bjørnens Sportsfiskerforening. Vi har gjort det 
let for dig, idet du får to nemme betalingsmetoder, og du bruger 
blot den, der passer dig bedst. 

Du betaler dit årskontingent via netbank til vores konto i Danske 
Bank: Reg. Nr. 1551 konto nr. 10683971, og vi beder dig om at 
gøre det senest mandag den 1. februar 2021.  

Hvis ikke du har mulighed for at betale via netbank, så får du her en 
anden mulighed. Kom en tur i klubben en mandag eller torsdag af-
ten og betal kontant til kasserer, formand eller et bestyrelsesmed-
lem, som så vil forsyne dig med en passende kvittering. Også her er 
sidste frist for betaling mandag den 1. februar 2021. 

Dit medlemskort til Danmarks Sportsfiskerforbund, som samtidig er 
dit medlemskort til Bjørnens Sportsfiskerforening, se eksemplet i 
bunden af denne side, er klar på forbundets hjemmeside den 1. 
marts 2021. Modtager du ikke dit medlemskort umiddelbart efter 
den 1. marts, så kontakter du blot Bjørnens kasserer, som så vil sør-
ge for, at du får det. 

Kontingentsatserne som er uændrede er: 

Senior: kr. 600,- Junior: kr. 300,- Ungdom: kr. 465,- Familie: kr. 
900,.. 
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   August 2020 

     

   Mogens Johansen 

   Makrel 0,600 kg. 

 

    September 2020 

 

   Jan Hansen 

   Havørred 2,000 kg.   

 

    Oktober 2020 

 

   Poul Seiler 

   Havørred 7,300 kg.   
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 ¤ Ture til bl.a. Kyst, Sø og Å  i 1.  halvår af 2021 ¤ 

 

Lørdag den 16. januar — Kysttur efter havørred — Starttid kl. 11.00 

Årets første klubtur på kysten. Vandet bliver nok ikke koldere end det er 
lige nu, så mon ikke vi skal prøve at finde en plads hvor vandet har et lavt 
saltindhold. 

Søndag den 24. januar — Kysttur efter havørred — Starttid kl. 11.00 

Det er stadig koldt, både i vandet og i luften. Lad os håbe på lidt sol, det 
kan sommetider gøre underværker.  

Lørdag den 30. januar — Kysttur efter havørred — Starttid kl. 1100 

Det bliver en tur med overhængende risiko for kolde fingre. 

Onsdag den 10. februar — Kysttur efter havørred — Starttid kl. 11.00 

Årets første klubtur på en hverdag. Vi prøver at finde en plads, hvor vandet 
er bare en anelse varmere end iskoldt. Det kan forøge chancen for at fange 
en havørred betragteligt. 

Søndag den 14. februar — Kysttur efter havørred — Starttid kl. 11.00 

Hard core kystfiskerne er helt ligeglade med temperaturen, men det er hav-
ørreden ikke, så lad os håbe på lidt sol og lunt vand. 

Startsted og de endelige starttidspunkter 

Turene starter sædvanligvis på parkeringspladsen foran Roskilde Kro, men 
check altid startsted og de endelige starttidspunkter på opslagene i klubben 
og på turplanen på hjemmesiden, eller spørg turlederen. 

Præmiefotografering m.v. 

Turlederen sørger for at fotografere fangst og fanger, men tag også gerne 
selv fotos, - vi vil gerne have mange fotos. Turlederen sørger også for at 
indføre fangsten i fangstjournalen. 

Turleder 

Turlederne fremgår af turopslagene i klubben og hjemmesiden. 

                         ————————————————————————- 
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Søndag den 28. februar — Tryggevælde Å — Starttid kl. 09.00 

Vores årlige tur til Tryggevælde Å, hvor vi kun sjældent fanger noget, men 
det kan jo være, at det bliver i år at vi får noget til fangstjournalen. Dag-
kortet koster kr. 75,- 

Mandag den 1. marts — Lagan — Starttid kl. 07.00 

Premiere fiskeri i svenske Lagan. Kun for dem, der vil have årskort. Mere 
info hos turlederen. 

Lørdag den 6. marts — Kysttur efter havørred — Starttid kl. 10.00 

Foråret er over os, og chancen for at fange en stærk og blank havørred 
øges for hver dag der går. 

Onsdag den 10. marts — Kysttur efter havørred — Starttid kl. 10.00 

En hverdagstur på kysten. Vandtemperaturen er begyndt at stige, og det 
giver flere byttedyr til havørreden, og flere havørreder til os — måske. 

Søndag den 21. marts — Kysttur efter havørred — Starttid kl. 10.00 

Vi søger efter pladser med den højeste vandtemperatur. Der er chancen 
for havørred størst. 

Fredag den 26. marts — Kysttur efter havørred — Starttid kl. 10.00 

Havørreden må nu rigtig kunne mærke at det er forår, og det kan byttedy-
rene også, - hvad med en stor fed børsteorm. 

Onsdag den 31. marts — Kysttur efter havørred — Starttid kl. 10.00 

Så har vi skiftet til sommertid, - det har havørreden nok ikke opdaget. 

Lørdag den 10. april — P & T Konkurrence Nr.1 — Starttid kl. 08.00 

Den første af vores to Put & Take konkurrenceture. Vi tager grillen og et 
par poser pølser med. I får mere info når vi nærmer os den 10. april. 

Onsdag den 21. april — Kysttur efter havørred — Starttid kl. 10.00 

Vi er inde i en af årets bedste perioder for havørred. Den tænker ikke på 
andet end at æde, og en gang imellem kommer den til at sluge en af vores 
fluer. 

Lørdag den 24. april — Kysttur efter havørred — Starttid kl. 10.00 

Havørreden er nu ved at forsluge sig, og så er det med at holde sig til. 

Onsdag den 28. april — Kysttur efter havørred — Starttid kl. 10.00 

Den æder stadig, og der er masser af føde langs kysten, og vi er der også. 

Fredag den 19. februar — Kysttur efter havørred — Starttid kl. 11.00 

Så prøver vi en fredag. Det kan jo være, at det er bedre end de andre uge-
dage, så hvorfor ikke? 
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 1 Tir   1 Fre  

 2 Ons   2 Lør  

 3 Tor   3 Søn  

 4 Fre   4 Man Uge 01 

 5 Lør Julefrokost (AFLYST)  5 Tir  

 6 Søn   6 Ons  

 7 Man Uge 50  7 Tor  

 8 Tir   8 Fre  

 9 Ons   9 Lør Havtur med Skjold 

10 Tor  10 Søn  

11 Fre  11 Man Uge 02 

12 Lør  12 Tir  

13 Søn  13 Ons  

14 Man Uge 51 14 Tor  

15 Tir  15 Fre  

16 Ons  16 Lør Kysttur 

17 Tor  17 Søn  

18 Fre  18 Man Uge 03 

19 Lør  19 Tir  

20 Søn  20 Ons  

21 Man  21 Tor  

22 Tir Uge 52 22 Fre  

23 Ons  23 Lør  

24 Tor  24 Søn Kysttur 

25 Fre  25 Man Uge 04 

26 Lør  26 Tir  

27 Søn  27 Ons  

28 Man Havtur med Skjold 28 Tor  

29 Tir Uge 53 29 Fre  

30 Ons  30 Lør Kysttur 

31 Tor  31 Søn  

December 2020 Januar 2021 

Aktivitetskalender  
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 1 Man Uge 05  1 Man Lagan  (Kun årskort) 

 2 Tir   2 Tir Uge 09 

 3 Ons   3 Ons  

 4 Tor   4 Tor  

 5 Fre   5 Fre  

 6 Lør Havtur med Skjold  6 Lør Kysttur 

 7 Søn   7 Søn  

 8 Man Uge 06  8 Man Uge 10 

 9 Tir   9 Tir  

10 Ons Kysttur 10 Ons Kysttur 

11 Tor  11 Tor  

12 Fre  12 Fre  

13 Lør  13 Lør Havtur med Skjold 

14 Søn Kysttur 14 Søn  

15 Man Uge 07 15 Man Uge 11 

16 Tir  16 Tir  

17 Ons  17 Ons  

18 Tor  18 Tor  

19 Fre  19 Fre  

20 Lør  20 Lør  

21 Søn  21 Søn Kysttur 

22 Man Generalforsamling 22 Man Uge 12 

23 Tir Uge 08 23 Tir  

24 Ons  24 Ons  

25 Tor  25 Tor  

26 Fre  26 Fre Kysttur 

27 Lør  27 Lør  

28 Søn Tur til Tryggevælde Å 28 Søn Sommertid starter 

   29 Man Uge 13 

   30 Tir  

   31 Ons Kysttur 

Februar 2021 Marts 2021 

Se også kalenderen på :  www.bjoernenfisker.dk 

og husk så at tilmelding til havturene er bindende . 
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Mandag den 28. december 2020.  

Skjold fra Helsingør 

Sejltid: 7-12 

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

Antal pladser: 6 

 

Lørdag den 9. januar 2021. 

Skjold fra Helsingør 

Sejltid: 7-12 

Pris: Kr. 275,- (Excl. Transport) 

Antal pladser: 4 

 

Lørdag den 6. februar 2021.  

Skjold fra Helsingør 

Sejltid: 7-12 

Pris: Kr. 275,- (Excl. Transport) 

Antal pladser: 4 

 

Lørdag den 13. marts 2021.  

Skjold fra Helsingør 

Sejltid: 7-12 

Pris: Kr. 275,- (Excl. Transport) 

Antal pladser: 4 

Vi fisker efter årstidens fisk, så 
medbring altid noget grej som 
gør detmuligt for dig at fiske 

optimalt . Altså både let og lidt 
tungere grej. 
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Lørdag den 12. juni 2021.  

Skjold fra Vedbæk 

Sejltid: 7-12 

Pris: Kr. 275,-  (Excl. Transport) 

Antal pladser: 10 

Det er vores årlige torskekonkurrence. 
 

Lørdag den 2. oktober 2021.  

Skjold fra Vedbæk 

Sejltid: 7-12 

Pris: Kr. 275,-  (Excl. Transport) 

Antal pladser: 4 

 

Lørdag den 23. oktober 2021.  

Skjold fra Vedbæk 

Sejltid: 7-12 

Pris: 275,-  (Excl. Transport) 

Antal Pladser: 4 
 

Lørdag den 20. november 2021.  

Skjold fra Vedbæk 

Sejltid: 7-12 

Pris: 275,-  (Excl. Transport) 

Antal Pladser: 4 
 

Mandag den 27. december 2021.  

Skjold fra Helsingør 

Sejltid: 7-12 

Pris: 275,-  (Excl. Transport) 

Antal pladser: 4 

 

Der tages forbehold for priserne i 2021, 

idet Skjold endnu ikke har besluttet  

en evt. prisstigning. 

Turleder er Bruno Hansen  Tlf.: 29 84 93 07   

mail: kirstenlykke@dukamail.dk 
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Af: Erik Lund-Thomsen 

I skrivende stund er der kun få dage tilbage af efteråret. Et efterår som 
fiskemæssigt desværre må siges at ligge under middel, med pil nedad. I 
vores fangstjournal er der for månederne september, oktober og november 
kun registreret fangst af 49 fisk (sild ikke medregnet). Fangsterne er fordelt 
med 40 på klubture og kun 9 på private ture, men det er naturligvis også 
helt frivilligt, om man vil skrive sine private fangster ind i vores fangstjour-
nal. 

Fisketurene om efteråret 
er sommetider helt for-
rygende og andre gange 
dybt frustrerende. Som-
metider føles det som 
højsommer, og dagen 
efter stryger en iskold 
vind fra nordøst ind over 
land og hav, og får os til 
at blive hjemme i den 
lune stue, og dagen efter 
igen, er det totalt vind-
stille og havblik og van-
skeligt at se, hvor hori-
sonten skiller havet og 
himlen. Omskiftelighe-
den er måske noget af 
den charme, der får os 
til gå ud og nyde natu-
ren.  

Naturoplevelserne er gode, men de bliver endnu bedre når de krydres med 
fangst af en fisk, og så er det næsten ligegyldigt, hvilken fiskeart der er 
tale om. Torsk er en af de arter, som vi specielt gerne vil fange, men her 
må vi desværre erkende, at i dette efterår har vi haft nok en af vores stør-
ste torskefiaskoer. Retfærdigvis må det også siges, at vi kun har været ude 
med Skjold 2 gange, og den ene tur var en decideret sildetur, og det udvik-
lede den anden tur sig også til. Det er jo desværre ikke altid, at vi selv kan 
bestemme hvilke arter, der hugger på vores endegrej, selv om vi gerne vil. 
Det bedste, der kan siges om de to sildeture er, at der var tale om store, 
pæne, fede sild, som jo er god og sund mad, - så ingen beklagelser over 
det, men det ville nu have været rart med et par torsk. Det havde vi så hå-
bet vi kunne få på turen med Skjold i november, men den tur blev aflyst af 
COVID-19 situationen. 
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Vi kan nu kun håbe på, at det vil lykkes at få et par torsk med hjem fra 
nytårsturen den 28. december, som er årets sidste fisketur. Derefter går vi 
ind i 2021 og en ny torskesæson, hvor vi jo havde håbet, at den gældende 
torskekvote  var blevet forhøjet. Det blev den også, men kun for erhvervs-
fiskerne. Kort tid før den daværende fødevareminister, i et sandt storm-
vejr forårsaget af en flok mink i Nordjylland, blev blæst ud af regeringen, 
fik han forhandlet en 5% forhøjelse af kvoten for erhvervsfiskerne på plads, 
men i kampens hede havde han og/eller hans embedsmænd fuldstændig 
glemt lystfiskerne og turbådene på Øresund, så vi må tage til takke med at 
2020 kvoten også er gældende i 2021 dvs. 2 torsk i februar og marts og 5 
torsk resten af året. 

Lad os krydse fingre for, at kvoterne snart resulterer i, at det igen bliver 
almindeligt at fange torsk, som dem Christian og Poul viser frem på bille-
derne herunder. 

I 2021 vil du opleve en lille ændring når du tilmelder dig en havtur. Vi ple-
jer at have reserveret 6 pladser, men det bliver reduceret til blot 4 plad-
ser til næste år. Det skal nu ikke forhindre dig i at tilmelde dig, selv om 
der allerede er tilmeldt 4 mand. Bruno, som er havturleder, oplyser at han 
sagtens kan skaffe flere pladser, så du skal endelig ikke holde dig tilbage. 

Øresundsfiskeriet drejer sig jo ikke blot om torsk. Der fanges jo også flad-
fisk, og sommetider ganske mange. Vi havde entreret med Skjold om en 
fladfisketur på en hverdag i september, men den måtte vi desværre aflyse 
på grund af manglende tilslutning. Skjold ville have sejlet med blot 10 
mand, men vi kunne højst skaffe 4-5 deltagere. Så var spørgsmålet om vi 
kunne finde en anden turbåd, som allerede havde programsat en fladfiske-
tur, og som havde 4-5 ledige pladser. Mogens blev sat på sagen, og han 
fandt  M/S Viking, som ligger i Helsingør, og hvor vi kunne få plads  
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tirsdag den 27. oktober, og det var vi så 4 mand, der ville benytte sig af. Vi 
fandt M/S Viking i Helsingør Nordhavn ved Bro 15, og det var der mange 
andre, der også gjorde, og des-
værre fandt de den før os. Det 
betød at der kun var pladser til 
os 4 på fordækket, og havde 
det nu været en dag med fint 
vejr, så ville det have været 
perfekt. Der var dog ikke lige-
frem dårligt vejr, men der blæ-
ste en frisk vind op gennem 
Sundet fra syd, og da Viking 
opførte sig som en korkprop på 
et oprørt hav, så blev dagen en 
anelse udfordrende for os. Vi 
er jo voksne mennesker i vores 
bedste alder, og det betyder at 
vi har megen erfaring og væl-
dig dårlig balanceevne, hvilket 
så medførte at vi flere gange i 
løbet af dagen tumlede noget forslåede rundt på dækket. Det lykkedes os 
dog at fiske, og her er det at erfaringen kommer ind i billedet, vi fangede 
rimelig godt med flade, men vi formåede ikke at mønstre tilstrækkeligt 
overskud, til også at dokumentere dagens begivenheder med fotos. Derfor 
må I nøjes med et foto af en del af en skrubbe, som for nogen tid siden be-
fandt sig i Isefjorden, hvor den tydeligvis tog fejl af min pink pattegris og 
en fjordreje. I øvrigt fangede vi 35 rødspætter og 3 isinger og genudsatte et 
større antal flade undermålere. 

Så meget om havfiskeriet. Lad os komme videre, og se på lidt Put & Take 
fiskeri. Vi skulle jo gerne have afsluttet vores Put konkurrence, der som 
bekendt strækker sig over to ture. 
Første tur skulle have fundet sted i 
april måned, men vi valgte at afly-
se på grund af COVID –19 situatio-
nen. Men nu, den 10. oktober, 
skulle det være. Ikke fordi Corona 
situationen var blevet meget bed-
re, men fordi vi var blevet mere 
bevidste om, hvordan man mini-
merer smitte risikoen. Så afsted til 
Ørsted, - i øsende regnvejr, og det 
så ud til at kunne fortsætte hele 
dagen, men da vi ankom til Ørsted 
og skulle i gang med at fiske, hør-
te regnen op - naturligvis. 
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Og så kunne vi gå i gang med at fiske, og det gjorde vi med megen iver og 
stor entusiasme, hvilket i nogen grad opvejer vore manglende evner og 

kompetencer i put & Take fiskeriet, men vi gør det så godt som vi kan, og 
sædvanligvis lykkes det da også at få kåret en vinder, og da konkurrencen 
kl. 13.00 blev skudt af, havde vi fået en ny put mester. Ny på tronen blev 
Bruno, som med en regnbue på 40 cm og en vægt på lidt under 1 kg detroni-
serede sidste års mester Kjeld. 

Mesterskabet blev fejret med en 
beskeden sammenkomst ved den 
lille sø, hvor Bruno blev gratule-
ret, og hvor turlederens grillede 
frankfurtere fuldendte en vellyk-

ket tur.— Og så kunne vi køre hjem, og endnu en gang piskede regnen ned, 
men nu var det ligegyldigt. 

Efterårets kystfiskeri 
har i år været nøjagtigt 
så vanskeligt, som det 
plejer at være om ef-
teråret. Det skyldes 
selvfølgelig, at havør-
reden når den er på 
vandring mod sin gyde-
plads, ikke tænker ret 
meget på at æde. Na-
turligvis lykkes det da 
af og til, at få en efter-
års havørred til at hug-
ge, hvilket fotoet her 
til højre, er et fint ek-
sempel på, men det 
sker desværre ikke så 
ofte, som vi gerne vil 
have det til at ske. Så  
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meget desto større er glæden når det så endelig lykkes.  

I dette efterår har vi haft ikke mindre end 14 kyst klubture, hvor vi har 
kæmpet hårdt for at få de vrangvillige havørreder til at hugge. Vi har na-
turligvis også enkelt medlemmer, som har været ude for dem selv for at 
lufte grejet, og som også har været dygtige nok til at fange fisk. Desværre 
er der alt for få af vores medlemmer, der deltager i turene. For kystture-
nes vedkommende er det de samme 5 medlemmer, der går igen. Kun årets 
sidste kysttur den 14. november kunne samle mere end 5 deltagere, - nem-
lig 6. Som turarrangør er det naturligvis bekvemt, at have en udefra kom-
mende begivenhed som værende årsagen til at ikke flere deltager, men vi 
kan jo ikke vide, om det kun er COVID-19, som er årsagen. Vi kan kun kryd-
se fingre for, at hvis der er andre grunde, så får vi det at vide. 

I og med at det er de samme 5 medlemmer, der er med på kystturene, er 
det vel heller ikke så mærkeligt, at det er de samme få pladser, vi opsøger, 
- nemlig de pladser, hvor vi tidligere har fanget fisk. De pladser er i priori-
teret rækkefølge Unnerød, Nakkehage, Korshage og Kyndby. 

Jeg er overhovedet ikke i tvivl om, at Corona spiller en stor rolle i deltagel-
sen i fisketurene, og det fremgår også ret tydeligt af de to fotos herunder. 
Det ene viser kaffepause i fiskeriet med corona afstand, og det andet 5 
biler og 5 lystfiskere (John er fotograf), vi skal jo ikke smitte hinanden. 
Begge fotos er taget ved Nakkehage. 
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På de næste par sider får du en 
kavalkade over fine efterårsfisk, 
som er indberettet af vores flittige 
medlemmer.  

Det første viser hvad du kan fange, 
hvis du bevæger dig op til Skanse-
hage i makrelsæsonen. Aage Simon 
fik denne håndfuld fine makrel med 
sig hjem fra en tur til netop denne 
plads i begyndelsen af september, 
så hvis du ikke er til havørredfiske-
ri, så er der stadig masser af ma-
krel i Fjorden i september måned. 

Det næste foto stammer fra Unne-
rød. Mogens var hårdt ramt af havørred feber, og så er en aften, som den 

vi oplevede den 9. september den 
rette medicin. Lige da tusmørke 
timen satte ind, sendte Mogens sit 
favorit blink afsted med ordre om 
at komme tilbage med en havør-
red, og det skete da også. En smuk 
havørred på 55 cm og 1,550 kg. 

De næste to havørreder stammer 
fra Nakkehage, hvor Jan den 16. 
september fik en flot fisk på 58 cm 
og 2 kg, og Bruno kunne gå hjem 
med en havørred på 41 cm og 0,75 
kg. 

Den tur blev til som en erstatning 
for den fladfisketur vi skulle have 
været ude på med Skjold, og som 
vi måtte aflyse. Det var Jan og Bru-
no ikke utilfredse med. 
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Vi er nu nået frem til okto-
ber, og vi er ved Unnerød. 
Der er lidt støvregn i luf-
ten, der er vindstille og 
dermed havblik. Det er 
ikke de bedste betingelser 
for fangst af havørred, 
men det skulle da prøves. 
Lige da mørkningen var sat 
ind skete det. Havørreden 
huggede på Jans kobber-
basse, og han kunne i det 
tiltagende mørke lande en 
fin blank fisk på 51 cm og 
1,400 kg. Det blev den sid-
ste havørred fanget på en 
klubtur i dette efterår, og det resulterede i, at vinder af årets gennemgå-
ende kystkonkurrence, fuldt fortjent, blev Jan Hansen. 

Et par private havørredfangster trænger sig på. I oktober og november var 
Sildeole og Poul i Ishøj Havn for at prøve at lokke en havørred til at hugge, 
og som det fremgår af de tre fotos herunder lykkedes det på fornem vis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ole fik fisk på hhv. 5,8 kg og 80 cm 
samt 3,01 kg og 65 cm, og endelig fan-
gede Poul årets største havørred. En 
kæmpe på 7,3 kg og 90 cm. Så kan 
han vist godt tillade sig at holde jule-
ferie.  

Det vil jeg også selv gøre om nogle få 
dage, men først skal jeg lige ønske jer 
alle sammen en Glædelig Jul samt et 
godt og fiskebringende Nytår. 
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Vil man vinde årets 
Kystkonkurrence, så 
er det vigtigt at fodre 

sig undervejs med en 
burger og en bajer, 
fastholder Jan... 


