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 2020

Åbningstider og adresse

Seniorer
Ungdom
Juniorer
Familier

Mandag og torsdag kl. 19.00-22.00.

kr. 600
kr. 465
kr. 300
kr. 900

Inklusive medlemskab i DSF.

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 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:
Formand

Kasserer

Bestyrelsesmedlem

Kjeld Willerslev
Tel. 2640 2630
kwiller@webcontact.dk

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

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

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

Revisorsuppleant: Torben Christensen.
Næste klubblad udkommer i december måned 2020 og sidste frist for rettidig indlevering af indlæg til bladet er medio november.
Bladet udkommer i månederne marts, juni, september og december.
Forsiden: Fra makrelturen med Skjold den 5. august.
Der blev fanget rimeligt med makreller og her viser Mogens en af dem.

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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Maj 2020
Erik Lund-Thomsen
Havørred 2,500 kg.

Juni 2020
Mogens Johansen

Havørred 1,300 kg.

Ham her skulle nok hellere være
taget på en fisketur i juli.
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Bjørnens julefrokost 2020
Hovsa så er det jul igen med klubkammerater og gæster.

Julen varer længe, og i Bjørnen varer den, så vi kan holde både julefrokost og juleafslutning, inden juleaften. I år holder vi vores traditionelle
julefrokost på denne dato:

Lørdag d. 5. december med start kl. 14.00.
Det foregår selvfølgelig i vores klublokaler på Roskilde Kro, hvor vi igen
pynter op til lejligheden, og hvor du som altid kan pynte med din tilstedeværelse. Husk også, at du pynter ekstra, hvis du medbringer din ægtefælle, kæreste, samlever, eller hvad du nu kalder en dig sådan tæt knyttet person. Prisen er uændret for seniorer og gæster kun kroner 150 pr.
person, vores juniorer får halv pris. Menu og drikkevarer er inkluderet.
Fremstilling af menuen har vi en plan for. Alle er nemlig som altid ganske velkommen til at levere en ret til julebordet. Udgiften kan du efter
eget ønske få refunderet, helt eller delvist. Vores madekspert Hr. Erik
Lund-Thomsen kreerer ud fra disse retter et tillokkende julebord, som vi
går til gennem høflig selvbetjening.
Vi genoptager i år ”Lund-Thomsens Hyggelige Julelotteri”, hvor alle kan
købe lodder og vinde spændende grejting, store og små. Du skal blot
medbringe en pose penge til at købe lodder for.
Gå straks i gang med at reservere 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 2020
Inviter igen ægtefælle, kæreste, samlever og tilsvarende...

På årets sidste klubaften slutter vi af med julehygge og muligheden for
at ønske hinanden en rigtig glædelig jul og et godt nytår. Samtidig nyder
vi gratis Gløgg & Æbleskiver. Det sker på datoen:

Mandag d. 21. december kl. 19.00.
Når vi lukker klublokalerne den aften, holder vi juleferie frem til det nye
år 2020, hvor vi genåbner lokalerne mandag d. 4. januar. Det gør vi lige
inden kl. 19.00, og så tager vi fat på et helt nyt ubrugt fiskeår.
Velkommen til Bjørnens Jul.

Venlig hilsen Bestyrelsen
6

Nyrøget makrel med
spinat og kartofler

Sådan gør du:

Ingredienser:
1

stor friskrøget makrel

Kog de rensede nye kartofler og bland
dem med den friskhakkede persille.

400 g.

nye kartofler

Spinaten dyppes i kogende vand, tages
op og afdryppes. Pres det sidste væde
fra.

0.5

bdt persille
.

25

g.

400 g.

Varm spinaten på pande i smør og
krydr med muskatnød, salt og peber.
Fileter makrellerne og fjern skindet.
Læg makrellerne på grillristen i forvarmet ovn og grill dem 3-5 minutter. Kan
også tilberedes på havegrill.

smør
ribbet frisk spinat

reven muskatnød
salt
peber
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Af: Erik Lund-Thomsen
Om et par dage går vi ind i september måned, og så er sommeren overstået
for i år, i hvert fald ifølge kalenderen. Om det bliver sådan i virkeligheden
kan kun tiden vise. To altoverskyggende emner har præget denne sommer.
Det ene er, som altid, vejret, og det vil jeg ikke bruge mange flere ord på,
det kan Meteorologisk Institut gøre meget bedre, så gå ind på deres hjemmeside, der kan I få alt det vejr I har lyst til, både hvordan det har været,
og hvordan det forventes at blive i den nærmeste fremtid. Det kan da godt
være, at I lidt længere inde i denne artikel får lidt blæsevejr og et par
regnbyger, men dem kan I jo så bare springe over.
Det andet store emne er COVID-19. Du har formentlig hørt om: hold afstand, host og nys i albuen, vask hænder, sprit af, brug mundbind og jeg
skal komme efter dig, hvis du ikke følger reglerne. Det gør vi, og det går
fint, og så ikke flere ord om det.
Hvad der derimod kræver et par ord mere er afslutningen på forårsfiskeriet. Da jeg sluttede artiklen om forårsfiskeriet i juni nummeret af bladet,
havde vi endnu et par ture tilbage , og jeg lovede at ville fortælle jer, om
der blev fanget fisk på disse to ture. Og det gjorde der— naturligvis. Ikke
mange og ikke store fisk, men alligevel, fisk der var værd at spise. Og det
er vel helt grundlæggende formålet med at fange fisk, - at man kan skaffe
mad til sig selv og sin familie. Jeg ved godt, at der findes en del personer,
der kun fanger fisk for at nyde fighten og så genudsætte fisken og håbe på,
at den overlever. Men fred være med dem.
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Den 26. og den 30. maj var de to dage vi havde til rådighed for at få afsluttet forårsfiskeriet, og de blev brugt ved hhv. Korshage og Nakkehage. Vi
forventede at fange hornfisk, og vi håbede at fange havørred. Sådan blev
det ikke, en anden art blandede sig, som det fremgår af fotoet på foregående side. Fjæsingen er i øvrigt en fortræffelig spisefisk, - det drejer sig
blot om at få den aflivet uden selv at komme til skade. På denne tid af året
findes der på mange kyster en grønsag, nemlig strandkål, som er et fremragende tilbehør til både fjæsing og hornfisk. Det ved både Mogens og jeg

selv. Se fotos herover.
Og det var så slut på forårsfiskeriet, og lad os så komme i gang med de små
og store sommer begivenheder på hav og ved kyst.

Nu er det jo sommerperioden, og derfor er antallet af fisketure meget begrænset. I perioden fra omkring den 15. juni til omkring den 1. august har
vi slet ingen fisketure, i hvert fald ikke klubture, og det betyder at vi kun
har halvanden måned med fisketure, og der blev der plads til 3 havture, 3
kystture og en ugetur med blandet hav– og kystfiskeri. Alligevel er der blevet fanget godt med fisk, i hvert fald flere end i 2019, hvor der blev registreret fangst af 118 fisk. I år har vi for sommerperioden registreret fangst
af 174 fisk fordelt med 2 havørred, 1 kuller, 1 fjæsing, 50 torsk, 14 hornfisk
og 106 makrel. Nogle få af fiskene kan du se på de to fotos herunder.
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Der er kun medtaget fisk, der er registreret i fangstjournalen, men lad os
gå lidt bag om tallene, og se på de ture, der ligger til grund for fangsterne,
og vi kan jo passende begynde med torskekonkurrencen den 13. juni.
Torskekonkurrencen er lige så
gammel som Bjørnens Sportsfiskerforening, dvs. den er fra
1982. Oprindelig var det en vinterkonkurrence, og den er lige fra
begyndelsen blevet holdt på
Skjold. Det var dengang der var
store torsk i Sundet, og hvor en
torskekonkurrence sjældent blev
vundet på en torsk, der var mindre end en måler, og dvs. en torsk
på mindst 10 kg. Efterhånden som
vi blev ældre og ældre og mere
og mere magelige voksede kravet
om at lave konkurrencen om til en sommerbegivenhed, og sådan blev det. I
de første år efter ændringen var der stadig mange og store målere i Sundet, men nu er det typisk, at det er de mindre sommertorsk, der vinder
konkurrencen. Det er i øvrigt ikke hverdagskost, heller ikke om vinteren, at
der bliver fanget målere i Sundet. Lad os krydse fingre for, at de kvoter der
er indført, får som resultat, at der igen kommer store torsk i Øresund.
Lad os vende tilbage til dette års torskekonkurrence. Præcis kl. 07.00
stævnede Skjold ud fra Vedbæk Havn, og kursen blev sat mod et område
syd for Hven, hvor der ofte er fanget mange og fine sommertorsk. Det er
der mange der ved, så derfor kan der somme tider være noget trængsel på
pladsen, men så længe der er fisk nok, så gør det jo ikke noget.
Det var en dejlig lun
sommerdag, hvor der
ikke var for megen
blæst, tørvejr og ikke
for megen sol, og så er
de vejrmæssige betingelser for en god fiskedag opfyldt. Nu manglede vi kun torskene,
og på en konkurrencedag er det turlederens
og skipperens pligt at
udstede en fangstgaranti, eller i det
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mindste en garanti for, at der er torsk på fiskepladsen. 11 mand var mødt
frem for at dyste om mesterskabstitlen, og de blev ikke skuffede. Garantien blev indfriet, der var torsk på pladsen og alle fik fisk, og så kan det jo
næsten ikke blive bedre.
Hovedpræmien er, foruden mesterskabstitlen, et gavekort på kr. 500,
som kan indløses hos Hvidovre Sport
eller Sportdres, der annoncerer i
vores blad, og som uddeles på vores
årlige generalforsamling. Der er dog
også præmier, der uddeles på selve
dagen. Der gives præmie for den
første torsk, der fanges og der er
naturligvis også en præmie til den
største torsk samt til den samlede
vægt af 5 torsk, som jo er vores
tilladte fangstkvote. Og endelig er
der en række spurtpræmier undervejs. Præmierne består af både gavekort
fra Skjold, gode vine og andre lækre drikkevarer, som nok kan bidrage til
en hyggelig aften, når man er kommet hjem fra fisketuren.
Vel ankommet til pladsen ringer skipper ned for første træk. Christian Seiler er hurtig, - ikke så snart har hans pirk ramt bunden før en torsk hugger,
og i løbet af et øjeblik lander den første torsk på dækket. Det går nu slag i
slag, og der kommer jævnligt fine torsk på dækket. Poul hører heller ikke
til de langsomste. Det varer ikke længe før han overhaler Christian og alle
andre med en torsk, som med en vægt på 1,9 kg bliver dagens største.
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Fortsættes på side 19

¤ Ture til bl.a. Kyst, Sø og Å i 2. halvår af 2020 ¤

Generel info - Tilmelding, startsted, starttid, fiskeplads og kørsel Vores ture her på side 12 og 13 fortsætter foreløbig som i de gode gamle
dage hvor der ikke var noget som hed COVID-19-VIRUS. Dog skal vi fortsat

huske på at holde afstand og bruge håndsprit og i det hele taget at opføre
os ansvarligt da virussen jo fortsat eksisterer.
¤ Turlederne kan du finde på hjemmesiden ¤
Onsdag d. 2. september - Kysttur efter havørred - Starttid cirka kl. 16.
Igen en hverdagstur på en onsdag med start kl.16.
Lørdag d. 5. september - Lagan. Dag- og årskort - Starttid cirka kl. 07.
Vi drager til Lagan på både dag– og årskort, og forhåbentlig kan vi knække
koden til Lagans ofte dejlig store fedtfinnefisk. Er du ny i Lagan kan vores
flinke rutinerede Laganfangere berige dig med viden om grej og teknik.
Onsdag d. 9. september - Kysttur efter havørred - Starttid cirka kl. 16.
Fra Lagan og igen tilbage på kysten, hvor turlederen har besluttet sig for
ikke at satse på dagfiskeriet endnu.

Lørdag d. 12. september - Kysttur efter havørred - Starttid cirka kl. 16.
Turlederen har besluttet sig for, at vi tager endnu to aftenture, hvor denne
på en lørdag er den første. Der er gode muligheder for ”tungt sølvtøj”.
Søndag d. 20. september - Kysttur efter havørred - Starttid cirka kl. 16.
Anden aftentur er på en søndag. Der kan fortsat være god fornuft i at møde
havørredernes på trækruterne mod åerne, hvor de skal videreføre arten.
Onsdag d. 23. september - Kysttur efter havørred - Starttid cirka kl. 16.
Tilbage på en hverdagstur på en onsdag. Der er dejlig trinde fisk derude, og
frisk turbofiskeri kan absolut anbefales.

Søndag d. 27. september - Kysttur efter havørred - Starttid cirka kl. 16
Vi tager en søndagstur, hvor temperaturerne endnu ikke får turlederen til at
vælge dagfiskeri.
Onsdag d. 7. oktober - Kysttur efter havørred - Starttid cirka kl. 13.
På en onsdag først i oktober, sætter turlederen os stævne til en starttid lige
over middag. Det kan være den beslutning, som giver nogle ekstra fine fisk.
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Lørdag d. 10. oktober - P&T-Konkurrencen Nr. I I - Starttid cirka kl. 08.
Årets første Put & Take konkurrencetur måtte vi desværre aflyses pga. af
Corona-krisen, så vi kommer igen i år til at afgøre det hele på denne tur.
Onsdag d. 14. oktober - Kysttur efter havørred - Starttid cirka kl. 13.
Igen på en onsdag i oktober inviterer turlederen på en starttid lige over middag. Der er gydefisk derude, men der kan også være blanke overspringere.
Søndag d. 18. oktober - Kysttur efter havørred - Starttid cirka kl. 09.
En søndagstur med tidlig start. Vi har nu kun en måneds tid tilbage inden
fredningen af de farvede havørreder indtræder, så kom med ud.
Onsdag d. 28. oktober - Kysttur efter havørred - Starttid cirka kl. 13.
En onsdagstur med start lige over middag, hvor vi har den samme udgangsposition med at ”farvede” snart fredes. Du fanger kun fisk ved at tage med.
Lørdag d. 31. oktober - Kysttur efter havørred - Starttid cirka kl. 09.
En lørdagstur med start morgen. Gydefiskene fredes nu i mange åer, men de
er ikke alle sammen nået frem, så vi kan fortsat fange nogle af dem.

Tirsdag d. 3. november - Kysttur efter havørred - Starttid cirka kl. 13.
Vi prøver igen med en tirsdagstur, og nu må der være fuld knald på havørrederne. Vandtemperaturen må også være tæt på hel perfekt nu.
Lørdag d. 7. november - St. Vejle Å/Ishøj Havn - Start cirka kl. 08.00.
Vi prøver igen at fiske ved åens udløb eller i Karret. Det er fortsat de store
aborrer og de gydesøgende havørreder, vi skal fiske på. Havørredernes muligheder p.t. for at gyde i åen er næsten håbløse.
Tirsdag d. 10. november - Kysttur efter havørred - Starttid cirka kl. 12.
En tirsdagstur med start lige ved middagstid. Det er snart sidste udkald mht.
at hente konkurrencepoint. Det kan du kun gøre ved at fiske og fange fisk.
Lørdag d. 14. november - Kystkonkurrencen - Start cirka kl. 07.00.
Vi er ved årets sidste klubkysttur, og det er dermed også den afsluttende
kystkonkurrencetur, hvor der gives bunker af point.
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Aktivitetskalender
Oktober 2020

September 2020
1
2
3
4

Tir
Ons
Tor
Fre

1
2
3
4

Tor
Fre
Lør
Søn

5

Lør

5

Man

6

Søn

6

Tir

7
8
9
10

Man
Tir
Ons
Tor

7
8
9
10

Ons
Tor
Fre
Lør

11

Fre

11

Søn

12
13

Lør
Søn

Kysttur

12
13

Man
Tir

Uge 42

14

15
16
17

Man

Uge 38

14

Ons

Kysttur

Tir
Ons
Tor

Havtur med Skjold

15
16
17

Tor
Fre
Lør

18
19
20

Fre
Lør
Søn

18
19
20

Søn
Man
Tir

21
22

Man
Tir

Uge 39

21
22

Ons
Tor

23
24
25

Ons
Tor
Fre

Kysttur

23
24
25

Fre
Lør
Søn

26
27

Lør
Søn

26
27

Man
Tir

Uge 44

28
29

Man
Tir

28
29

Ons
Tor

Kysttur

30

Ons

30
31

Fre
Lør

Kysttur

Lagan

Uge 37
Kysttur

Kysttur

Kysttur
Uge 40
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Havtur med Skjold
Uge 41

Kysttur

P&T– konkurrence II

Kysttur
Uge 43

Havtur med Skjold
SOMMERTID SLUTTER

Kysttur

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

November 2020
1
2

Søn
Man

3
4

Tir
Ons

5
6

Tor
Fre

7
8

Lør
Søn

St.Vejle Å/ Ishøj Havn

9
10
11

Man
Tir
Ons

Uge 46
Kysttur
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December 2020
1
2

Tir
Ons

3
4

Tor
Fre

5
6

Lør
Søn

JULEFROKOST

7
8

Man
Tir

Uge 50

9
10
11

Ons
Tor
Fre

Tor

12

Lør

13

Fre

13

Søn

14

Lør

Afslutende kystkonkur. 14

Man

15
16

Søn
Man

15
16

Tir
Ons

17
18
19
20
21
22

Tir
Ons
Tor
Fre
Lør
Søn

17
18
19
20
21
22

Tor
Fre
Lør
Søn
Man
Tir

23
24
25
26

Man
Tir
Ons
Tor

23
24
25
26

Ons
Tor
Fre
Lør

27
28

Fre
Lør

27
28

Søn
Man

29
30

Søn
Man

29
30
31

Tir
Ons
Tor

Uge 45

Kysttur

Uge 47

Havtur med Skjold

Uge 48

Uge 49
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Uge 51

JULEAFSLUTNING
Uge 52

Havtur med Skjold
UGE 53

Tirsdag den 15. september 2020
Skjold fra Vedbæk
Sejltid: 8-15
Pris: kr. 275,- (excl. Transport)
Antal pladser: 6
Bemærk at der er tale om en fladfisketur
( Prisen er excl. Orm )
Lørdag den 3. oktober 2020
Skjold fra Vedbæk
Sejltid: 7-12
Pris: kr. 275,- (excl. Transport)
Antal pladser: 6

Turleder er Bruno Hansen Tlf.: 29 84 93 07
mail: kirstenlykke@dukamail.dk
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Lørdag den 24. oktober 2020
Skjold fra Vedbæk
Sejltid: 7-12
Pris: kr. 275,- (excl. Transport)
Antal pladser: 6

Lørdag den 21. november 2020
Skjold fra Vedbæk
Sejltid: 7-12
Pris: kr. 275,- (excl. Transport)
Antal pladser: 6

Mandag den 28.december 2020
Skjold fra Helsingør
Sejltid: 7-12
Pris: kr. 275,- (excl. Transport)
Antal pladser: 6
Bemærk: Sidste chance for at fange Nytårstorsken.

Turleder er Bruno Hansen Tlf.: 29 84 93 07
mail: kirstenlykke@dukamail.dk
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Fortsat fra side 11
Poul kommer dog i tæt infight
med Jan, som har fanget en
torsk, som får vægten til at
balancere på 1,85 kg, altså bare 50 gram mindre end Pouls
vinderfisk. Til gengæld vinder
Jan så præmien for den største
samlede vægt af 5 torsk, nemlig 7,25 kg.
Christian var ikke alene hurtig
til at fange den første torsk,
han var også hurtig når det drejede sig om andre præmier. Hele to gange kunne han indkassere en spurtpræmie. En tredje spurtpræmie gik til Martin, som insisterede på at veje
sin egen fisk. På det tidspunkt kunne Vejemester Bruno også godt trænge
til lidt aflastning. Vejning af 30 torsk kræver sin mand.

Præmieuddelingen plejer jo at finde sted ude på den nyrenoverede nordre
mole, men da vi jo kunne risikere at der ville være mange andre personer
til stede på molehovedet, og det derfor kunne være vanskeligt at holde
den nødvendige afstand mellem de tilstedeværende, valgte turledelsen at
foretage præmieuddelingen om bord på Skjold mens vi sejlede hjem til
Vedbæk Havn. Det fungerede tilfredsstillende, og vi kan da overveje om vi
skal gøre det sådan fremover.
Poul Seiler vandt i øvrigt også mesterskabstitlen sidste år, så det er altså
andet år, at han kan smykke sig med denne titel og tillykke med det.
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Næste fisketur fandt sted kun 3 dage efter torskekonkurrencen. Det var en
kysttur, og blandt de mange mulige pladser faldt valget på kysten ved Nakkehage, dvs. den ydre ende af Isefjorden mellem Nykøbing og Rørvig. Denne plads er efterhånden blevet en af vores favoritpladser, og vi har på 6
klubture og 1 ikke-klubtur i dette forår fanget 7 havørreder og 29 hornfisk,
og nu skulle vi altså finde ud af, om denne sommers første tur til Nakkehage kunne resultere i fangst af en eller måske flere havørreder og om ikke
andet, så en håndfuld hornfisk.

Det var en helt forrygende smuk sommeraften. Ikke en vind rørte sig, temperaturen lå på ca. 18 grader og solen skinnede fra en skyfri himmel da vi
mødtes på pladsen ved 16.00 tiden. Vejret fortsatte på samme vis resten af
aftenen bortset fra, at solen på et tidspunkt gik ned oppe i nærheden af
Hanstholm.
Vi fik os fordelt på pladsen, - Jan vandrede sydpå til det område, hvor han
tidligere har fanget godt med fisk. Mogens placerede sig 100 meter syd for
badebroen, der havde han nemlig før fanget fisk. Bruno gik nordpå op til
det første rev, der havde han nemlig fanget fisk før, og jeg gik endnu længere nordpå, hvor jeg tidligere på året havde fanget gode fisk.
Efter små tre timers fiskeri mødtes vi på bænken neden for parkeringspladsen for at sammenligne fangster. Det var hurtigt overstået. Ingen af os havde fanget noget, man kunne være bekendt at tage med hjem. Kun finger
tynde hornfisk havde vi haft på krogen.
På den igen. Vi troede stadig på, at det nok skulle lykkes. Vi rokerede lidt
rundt mellem pladserne, fordi
det kunne jo være, men der
var ikke meget, der tydede på
det. Et par timer senere, ved
22.30 tiden, hvor det var begyndt at mørkne, og solen næsten var nået til Hanstholm,
pakkede Jan og jeg sammen
mens Mogens og Bruno lige
skulle have et par kast mere.
Og så skete det for Mogens.
Havørreden huggede hårdt og
kontant på hans blink, og kort
tid efter kunne han nyde synet
af en sølvblank skønhed på 49
blanke cm og 1,23 kg. Man
skal aldrig pakke for tidligt
sammen ved Nakkehage.
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Og så er der sommerferie. 6 lange uger, hvor vores medlemmer ikke bliver
plaget af ture på Øresund eller på den danske kyst, men kan blive liggende
derhjemme i hængekøjen og få solskoldninger på al den bare hud, der nu
bliver udsat for solens hidsige UV stråler. Man kan selvfølgelig, på privat
basis, tage på alle de fisketure man har lyst til, og det er der sikkert nogen, der har gjort. Der er formentlig ikke gjort nogen bemærkelsesværdige
fangster, så havde vi sikkert hørt om det, men der er ikke indkommet en
eneste fangstrapport. De fleste af os har dog nok alligevel haft en god sommer.
Den første tur efter ferien er den efterhånden legendariske makrel tur fra
Odden Havn med Skjold. I gamle dage, da vi tog på morgenturen, var det
ofte en helt forfærdelig tur, men i dag da vi kun tager på eftermiddags/
aften turen er det kun en halvt forfærdelig tur — somme tider. Vi har haft
mange fremragende ture med fangst af mange og store makrel, men vi har
også haft en del ture, som vi godt kunne have været foruden.
Og nu, den 5, august er vi klar igen. Kl. 14.00 lagde Skjold fra kaj og satte
kursen mod Schultz Grund, som vi nåede efter ca. halvanden times sejlads.

Vi var 6 mand fra Bjørnen, og vi havde rigeligt med plads, da der kun var
15 mand om bord. Grejet var gjort
klar inden afsejlingen fra Odden, selv
om der jo var rigeligt tid til at gøre
det undervejs, men det er rart at
være i god tid, for tænk hvis skipper
skulle finde på at stoppe undervejs og
man så først skulle til at rigge grejet
til, så kunne man jo risikere at gå glip
af en makrel. Det kan jo ikke gå an.
250 makrel blev der fanget i alt, og vi
6 fra Bjørnen fangede de 75.
Det svarer til et gennemsnit på ca. 12 makrel pr. mand, og det er da et rimeligt
resultat.
Det dramatiske islæt stod Ejner for, idet
han på det skammeligste blev angrebet og
stukket at en hidsig fjæsing, hvilket resulterede i grove smerter og en hævet hånd.
Det meddeles nu fra sædvanligvis velunderrettet kilde, at Ejner og hans hånd har
det godt, og at han slipper uden mén.
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Lørdag den 8. august skulle vi have været på kysten, men da dagen kom
viste det sig, at der var tale om en sommerdag, og det vil i meteorologisk
forstand sige en dag med en temperatur på mindst 25 grader, og da der så
samtidig kun var et par mand, der kunne deltage blev turen aflyst.
Næste tur løb af stablen den 15. august, og det var en tur på Øresund med
Skjold, og den blev ikke aflyst, selv om der var godt vejr. Vi skulle egentlig
denne dag have været på vej til Vorupør i Thy, men der var gået lidt kuk i
planlægningen, så afrejsen til den nordlige ende af landet blev udskudt til
dagen efter, og så kunne vi tage på Sundet.
Der var nu ikke den helt store tilslutning til turen, kun 4 mand kunne vi
mønstre. Vi fik til gengæld en rigtig flot sommerdag, og så er det jo herligt
at være på Øresund.

Der blev ikke fanget mange torsk den dag. Kun 7 stk. kunne vi præstere, og

så et par håndfulde pæne sild.
Den største torsk var på 2,5
kg, og den fangede jeg selv,
resten var på de sædvanlige
ca. 1,5 kg. Jeg fik desuden en
bonus fisk, som i første omgang blev bedømt til at være
en sej, men efter min hjemkomst afslørede en nærmere
granskning at der var tale om
en kuller. 1,5 kg vejede den.
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Så bliver det søndag den 16. august, og kl. 09.30 er der afgang til Vorupør.
Og hvor ligger så lige det? Vi befinder os i Nationalpark Thy, som
strækker sig fra Hanstholm i nord
til Agger Tange i syd. Vorupør,
Nørre Vorupør og Sønder Vorupør,
ligger næsten midtvejs mellem
Hanstholm og Agger Tange. Vi er
flyttet ind i et hus, der er beliggende i Sønder Vorupør ca. 1 km
fra stranden og ca. 2 km fra
”bymidten” og molen i Vorupør,
som tilsyneladende er samlingsstedet for alle turisterne i området.
Vi ankom til vores bestemmelsessted ved fire tiden om eftermiddagen, og efter at være flyttet ind i sommerhuset på Kristines Vej 3, skulle
vi lige en tur i det lokale supermarked for at få købt mad og drikke således , at vi ikke behøvede at frygte sult og tørst i den kommende uges tid.
Og så var vi klar til at fiske. Og dog — ikke os alle. På vej over Fyn skulle
Lasse absolut løbe en tur på den fynske motorvej, og sådan noget må jo
ende galt. Lasse faldt og kom til skade med det ene håndled. Det var værre
end vi først antog, så der måtte professionel hjælp til, og den fandtes på
Thisted Sygehus, hvor de fandt en revne i en håndleds knogle, og så var det
på med gipsen Lasse, og det må han så acceptere i de næste 8 uger. Der
sker næsten altid noget uforudset når de gamle skal i byen.

Mandag fiskede vi fra høfte 72
på Agger Tange. Det er et særdeles vanskeligt sted at fiske
fra. De tider er forbi, hvor vi
som andre bjerggeder kunne
springe rundt på kæmpe store
og sommetider glatte sten. Et
under, at ingen af os kom til
skade. På fotoet her ved siden
af, holder vi en lang pause mens
vi spekulerer på, hvorfor fiskeri
skal være så vanskeligt. 3 makrel blev dagens resultat. Det
må vi kunne gøre bedre.
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Tirsdag besluttede vi at fiske fra molen i Vorupør, og det var heldigvis et
langt bedre sted at fiske end høfte 72 på Agger Tange. Her var der ikke
noget med at vi skulle springe rundt på stejle klippesider og lege bjerggeder. Og så var der flere fisk end i Agger. 15 makrel blev det til, og så havde
vi makrel nok til en god middag.

Næste dag, onsdag, ville vi fiske i Limfjorden, og vi kørte til Hanklit på
Mors, dels fordi vi mente, at vi kunne fange fisk der, og dels fordi det er en
rigtig smuk fiskeplads med den 60 meter høje og 55 millioner år gamle moler klint, som rejser sig 10 meter bag dig der hvor du står og fisker. Vi fik
ingen fisk, men en god oplevelse og en god frokost, og så er dagen da ikke
helt spildt.
Torsdag stod den på Det Gule Rev for
Bruno og Ole W. Kl. 4 om natten forlod de huset, de skulle sejle fra
Hanstholm kl. 5 om morgenen. Kl. 17
kom de tilbage til sommerhuset efter
en lang og våd dag på havet. Næsten
20 torsk havde de fanget, og de største vejede 5—6 kg. Bortset fra de par
kg de tog med hjem til aftensmaden
blev resten indlogeret i en dybfryser
på havnen i Hanstholm, og skulle så
hentes lørdag inden vi kørte hjem.
På grund af heldags regnen opgav vi
andre fiskeriet, og tog i stedet for på Bunker Museet i Hanstholm. Det var
interessant, men noget forstemmende og bestemt ikke det mest muntre
sted jeg har besøgt. En gang imellem har vi nok behov for at genopdage
hvad der er sket engang, og hvad der bestemt ikke må ske igen.
I morgen, fredag, skal vi på kysten, og det har de meget af i Thy.
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Vi startede sidst på formiddagen og kørte nordpå mod Klitmøller, eller Cold
Hawaii, som det hedder på lokalsproget. Det er i øvrigt et af de meget få
steder på kysten, hvor man kan køre helt ned til stranden og parkere 50
meter fra vandet. Og det er godt, for så kan man da komme hurtigt væk
igen. Klitmøller er uden tvivl et godt sted for surferne, som nok ikke stiller
store krav til andet end vind og bølger. For mig lignede stedet en nedslidt
og overbefolket sydeuropæisk turiststrand af værste skuffe. Jeg må retfærdigvis sige, at min opfattelse kun er baseret på en halv times ophold, så
Klitmøller kan jo vinde noget ved et længere ophold.
På tilbagevejen fra Klitmøller besluttede vi at prøve at fiske fra kysten ved
Vangså. Ole P. og Lasse kørte hjem til Vorupør for at fiske fra molen. Vi
fangede ikke noget ved stranden, men Ole fik da 4 makreller med sig hjem
fra Vorupør molen.

Og så blev det lørdag og hjemrejse dag. Kl. 16.00 landede vi på P-pladsen
ved klubben, og kunne så sige tak for en god tur til hinanden, og køre hjem
op sove i 12
timer så vi
kunne blive
friske til
sommerens
sidste kysttur, som
skulle finde
sted den 28.
august.
Fredagen
kom med
meldinger
fra meteorologerne om
meget dårligt vejr.
Det havde vi
heldigvis
vores egen
mening om,
og den harmonerede ikke helt med meteorologernes. jeg sagde Korshage og
Jan, Bruno og John sagde OK, og så mødtes vi deroppe ved 16.00 tiden, og
vejret var langt bedre end meteorologerne havde varslet. Resultat: 3 havørreder under målet, 5 hornfisk (1 taget med hjem), 10-15 fjæsinger og
Jans flotte ørred på 48 cm og 0,95 kg.
Og kan det være mere passende end at slutte denne artikel med et foto af
sommerens sidste havørred.
25

26

27

En glad og tilfreds turleder !
62 cm. Blank sølvtøj fanget fra Unnerød i maj måned. Vægt 2,5 kg.
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