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Om Bjørnens Sportsfiskerforening 

Bjørnens Sportsfiskerforening er en mindre meget aktiv lystfiskerforening 

på Københavns Vestegn, hvor vi dyrker vores fiskeri og foreningsliv med 

vægt på et godt kammeratskab, sammenhold og hyggeligt samvær.  

Vi har to klubaftener hver uge, idet vi mødes hver mandag og torsdag aften 

i vores hyggelige klublokaler. Vi mødes desuden i lokalerne til fluebinding 

hver tirsdag formiddag.  

Vi er ret alsidige i vores fiskeri og vores turplan indeholder hvert år et væld 

af kystture i jagten på havørreden, og samtidig tager vi med turbåde bl.a. 

på Øresund primært efter torsk. Desuden indeholder turplanen Put & Take 

ture og fladfisketure, ligesom vi tager på ture til de øvrige landsdele, hvor 

vi fisker på kysten eller i åerne. Vi har hvert år også ture til f.eks. det sven-

ske vandløb Lagan. Alle medlemmer har mulighed for at være med til at 

arrangere vores fiskeri og at præge vores foreningsliv. 

Bjørnen blev stiftet helt tilbage i 1982 og har siden 2012 haft lokaler på den 

gamle Roskilde Kro i Albertslund. 

Vi har i alle årene været medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund (DSF), og 

er desuden medlem af Vestegnens Sportsfisker Sammenslutning, som giver 

os fiskeret i de to lokale søer Tueholm Sø og Vallensbæk Sø. 

 

Læs mere om os på vores hjemmeside www.bjoernenfisker.dk, hvor du kan 

se vores turplan, aktiviteter, vores klubblade elektronisk m.m.  

Kontingenter helårligt 2023 
Seniorer  kr.   650 

Ungdom  kr.   515  

Juniorer  kr.   350 

Familier  kr. 1.000 

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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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 2022.  

Du kan sædvanligvis altid træffe et bestyrelsesmedlem 

på vores klubaftener.  

Bestyrelsens kontaktinformationer har du lige herunder 

med telefon– og mailadresser: 

Erik Lund-Thomsen 

Tel. 2063 0173 

lundthomsen@live.dk 

Kasserer  

Suppleant til bestyrelsen: Mogens Johansen                                          

Revisorer: Ole Pedersen og Lasse Jørgensen. 

Revisorsuppleant: Jan Hansen 

Næste klubblad udkommer i marts måned 2023 og sidste frist for rettidig 

indlevering af indlæg til bladet er d. 16. januar. Bladet udkommer  

i månederne marts, juni, september og december.  

Redaktør og bladsnedker Kjeld Willerslev gør hermed opmærksom på, at 
indlæg til klubbladet kan fremsendes til: 

kwiller@webcontact.dk - Spørgsmål kan rettes på telefon 2640 2630. 

Poul Seiler 

Tel. 2095 7571 

poul.s@hotmail.com 

Forsiden: Makrelturen fra Sjællands Odde i august måned i år lokkede 6 

Bjørnemedlemmer til havs. I læ af Odden var vejret ret fredeligt, men ude 

på Schultz Grund rykkede det. Erik støtter sig derfor til både skib og fisk. 

Bestyrelsesmedlem 

 Bruno Hansen  

Tel. 6026 7118                   

hugo1949bruno@icloud.com  

mailto:hugo1949bruno@icloud.com
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Ordinær generalforsamling 2023. 
Bjørnens bestyrelse indkalder hermed til ordinær generalforsamling 2023. 

Dato: Mandag d. 20. februar 2023 kl. 19.00.  

Generalforsamlingen afholdes som sædvanlig i vores klublokaler og med 

nedenstående dagsorden. 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent. 

2. Bestyrelsens beretning. 

3. Regnskab 2022. 

4. Indkomne forslag. 

5. Budget 2023. 

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. 4. Eventuelt indkomne forslag. 

Ad. 6. Poul Seiler er på valg og modtager genvalg for 2 år.  

Ad. 7. Bruno Hansen er på valg og modtager genvalg for 2 år.   

 Har du lyst til at stille op til valg som bestyrelsesmedlem,  

 hører vi meget gerne fra dig.  

Ad. 8. Mogens Johansen er på valg og modtager genvalg for 1 år.  

Ad. 9. Lasse Jørgensen er på valg og modtager genvalg for 2 år. 

Ad.10.Jan Hansen er på valg og modtager genvalg for 1 år.  

 

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være  

formanden i hænde senest mandag d. 6. februar 2023. 

Forslag kan sendes til mailadressen: poul.s@hotmail.com 

Regnskab for 2022, budget for 2023 og eventuelt indkomne forslag  

udsendes pr. mail lige efter d. 6. februar til foreningens mailgruppe,  

men kan, ifald du fremsætter ønske om det til formanden, fremsendes 

pr. post, og foreligger desuden på dagen. 

Venlig hilsen  

Bestyrelsen 

 Husk at alle skal have betalt 
kontingentet for 2023 for at 
kunne deltage i general- 
forsamlingen. 
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Kontingentbetaling for 2023.  
Igen to måder at betale dit kontingent på. 

Vi nærmer os igen årsskiftet, hvilket betyder, at der igen 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 pas-

ser dig bedst. Vi vedtog en kontingentstigning på den ordinære general-

forsamling i 2022, som betyder at kontingentet er steget med 50 kroner 

pr. medlem. Det er første gang siden 2016, at vi hæver kontingentet. 

Du betaler dit årskontingent via netbank til vores konto i Danske Bank: 

Reg. Nr. 1551 konto nr. 10683971, og vi beder dig venligst om at gøre 

det senest onsdag den 1. februar 2023.  

Hvis ikke du har mulighed for at betale via netbank, så får du her en an-

den mulighed. Kom en tur i klubben en mandag eller torsdag aften og 

betal kontant til kasserer, formand eller et bestyrelsesmedlem, som så  

vil forsyne dig med en passende kvittering. Også her er sidste frist for 

betaling onsdag den 1. februar 2023.  

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 2023. Modta-

ger du ikke dit medlemskort umiddelbart efter den 1. marts, så kontakter 

du blot Bjørnens kasserer, som så vil sørge for, at du får det.  

Kontingentsatserne er nu følgende:  

Senior: kr. 650 - Junior: kr. 350 - Ungdom: kr. 515 - Familie: kr. 1.000 

Til Bjørnens konto i Danske Bank - Reg.nr. 1551 konto nr. 10683971 

Dit medlemskort kan du altid hente på www.sportsfiskeren.dk 
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Bestyrelsens Hjørne 

Orientering fra bestyrelsen. 
Pbv: Kjeld Willerslev 

 

Et folketingsvalg er afsluttet, og vi kender i skrivende stund resultatet med 

mandatfordelingen, men vi kender ikke partisammensætningen af regerin-

gen. Der forhandles endnu. Det kan komme til at vare længe, men forhå-

bentlig når man snart frem til en regering og et regeringsgrundlag. Målet er 

jo en bred regering, så det er ret spændene, hvem den kommer til at bestå 

af både mht., hvilke partier der kommer med, hvem der tildeles de enkelte 

ministerposter, og hvad regeringsgrundlaget så indeholder.  

Desværre har der kun været meget lidt fokus på vores natur i denne valg-

kamp, i hvert fald ikke specielt på vandløb og havområderne. Der blev talt 

rigtig meget om klimakrise sat i relation til verdenssituationen og det til 

trods for, at vi jo blot er en lille prik på verdenskortet. Det er som om, at en 

hel del politikere tror på, at lille mikro Danmark, den lille røde prik, hvor 

pilen på kloden herunder ender, er en kæmpe faktor i løsning af klimakrisen, 

og dermed er fokus væk fra vores egen rigtige natur. 

Den natur, der særligt blev drøftet, har 

bl.a. været Naturnationalparkerne, 

hvor der i en periode var en hel del 

debat omkring dyrevelfærden for de 

store græssende dyr, som sættes ud i 

indhegnede områder. Men vores fisk i 

havet, og hvordan de har det, er stort 

set forduftet ud af politikernes interes-

ser og ligeså havområdernes tilstand.  

Det er ret tydeligt, at vi lystfiskere ikke rigtig formår at skabe interesse for 

vores problemer. Vi skal for at komme på dagsordenen udvise langt større 

aktivitet over for politikerne på Borgen. Ser man på en af de helt tunge lob-

byvirksomheder Landbrug & Fødevarer, så har de populær sagt lagt fødderne 

ind i maskinrummet hos den minister, der regulerer landbrugserhvervet. 

De råder over enorme ressourcer, og vi kan naturligvis ikke sammenligne os 

med dem, men en eller anden form for øget påvirkning for at få større fokus 

på vores interesseområder, er der brug for. Vi har i dag Sportsfiskerforbun-

det og brancheorganisationen Dansk Lystfiskeri. De må i fællesskab kunne 

gøre noget mere effektivt for at få vores interesser gjort mere synlige. 

Ser vi tilbage på regeringsperioden for den nu afgående socialdemokratiske 

regering, så har den ikke ryddet op med hensyn til at forbedre vores del af 

naturen. Der er heller ikke kommet løsning på flere af de gamle sager. 
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Tangeværket ligger der stadig-

væk, hvilket nok også var for-

ventet, men Gudenåen er ikke 

sluppet løs, sådan som lystfi-

skerne har ønsket i efterhån-

den rigtig mange år. 

Tange Sø ligger der altså fort-

sat, så selv om den afgående 

miljøminister besøgte omgivel-

serne og nedsatte arbejdsgrup-

per, så er der intet sket. Foto venligst udlånt af fotograf Jakob Stigsen Andersen  

Man må nok erkende, at når selv en socialdemokratisk regering støttet af 

øvrig rød blok ikke kan skabe den ønskede løsning for Gudenåen ved at afvik-

le Tange Sø, så begynder det at virke tvivlsomt, om det nogensinde sker. 

Tange Sø har ligget der så længe, at der i dag er rigtig mange lokale bruger-

grupper, som selvfølgelig kæmper hårdt for at bevare søen. Dronebilledet 

herover viser også et smukt område. Det vil nok være mere resultatoriente-

ret, hvis lystfiskerne går efter en løsning med et velfungerende omløb. Ellers 

kan vi ende i, at Gudenåen og fiskene aldrig opnår en bare brugbar løsning. 

Vi har masser af uløste sager omkring vores natur. I vores drikkevand finder 

vi konstant mere og mere giftigt indhold, og ingen melder ud om kombinatio-

nen af stoffer, og nu har vi også PFAS-forurening. Der er fortsat urensede 

giftdepoter, udledning af urenset skadeligt spildevand, massive udledninger 

af sprøjtemidler fra landbruget og hvert år endnu flere alger og stigende ilt-

svind. Køge Bugt bliver brugt som losseplads, og man fjerner mere og mere 

sand, man vil have muslingeproduktion i Isefjord osv. osv. Vi har fortsat hav-

brug og lige nu udslip af 70.000 stk. 3-4 kilos IHN smittede regnbueørred.  

Alt afhænger af hvilken regering og regeringsgrundlag, vi får, 

og om det indeholder planer for vores natur. Under valgkam-

pen fik vi løfter om rent drikkevand, om en bindende natur-

lov, om styr på landbrugets CO2 udledninger osv. Men meget 

af det kan jo desværre ende i kategorien ”valgflæsk”.  

Og så til Bjørnens fisketure -  
Bestyrelsen har planlagt de første ture på kysten og til P&T søerne. Turene i 

de første fire måneder kan du læse på siderne 12 og 13. Havture står på side 

17 med foreløbig kun en enkelt fladfisketur i 2023. Vi afventer udviklingen, 

inden vi planlægger flere havture. Efterårsfiskeriet beskriver Erik fra side 18. 

Kontingentbetaling og generalforsamling -  
Hr. kasserer Erik har på side 5 afleveret en venlig påmindelse om kontingent-

betalingen for 2023, og på side 4 inviterer bestyrelsen til generalforsamling. 
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Sportsfiskerforbundet - 
Som meddelt i september bladet afholder Forbundet kongres d. 26. og 27. 

november i Vingsted, og hvor vores bestyrelse har bedt Søren Mathiesen om 

at repræsentere Bjørnen.  

Vi har i starten af november modtaget kongresmaterialet, hvori man bl.a. 

beskriver de forskellige emner, kongressen skal behandle.  

Der fremlægges således regnskaber for 2020 og 2021 til godkendelse. Bud-

gettet for 2022 blev godkendt på seneste kongres, så denne gang skal der så 

godkendes budgetter for 2023 og 2024.  

I opstillingen ”Den økonomiske udvikling” nederst på siden får du hovednøg-

letal for regnskaberne og de tilsvarende budgettal for de pågældende år.  

Resultaterne for 2020 og 2021 ser jo nydelige ud med pæne overskud begge 

år, men de to år har jo også været påvirket af Coronakrisen, som var årsag 

til, at en del initiativer blev sat på pause. Uanset hvad, så er det rart med 

overskud, så Forbundet har mulighed for klare sig uden kontingentstigninger. 

Forbundsbestyrelsen har fremlagt en række vedtægtsændringer, hvoraf en 

del er praktiske opdateringer, andre omhandler f.eks., at de direkte med-

lemmer, som noget nyt, får et familiekontingent. Der er også forslag om, at 

kongressen ikke længere skal godkende de kommende 2 års rammebudget-

ter. I stedet vil forbundsbestyrelsen fremlægge indsatser og de økonomiske 

konsekvenser heraf, og på den baggrund kan kongressen så fastsætte kontin-

gentgrundlaget for de kommende 2 år. Spændende om det bliver vedtaget.  

Kontingenter 2023-2024 - 
Forbundsbestyrelsen vil alligevel gerne have vedtaget kontingentstigninger  

for 2024 for samtlige kontingenttyper. Der er således stillet to forslag, hvor 

2023 i begge forslag holdes uændret men med en stigning for 2024. 

For 2024 foreslår man i forslag I, at kontingentet for 2023 hæves med netto-

pristalsindekset oktober 2022 - oktober 2023, og dermed følger prisudviklin-

gen. Der er forinden under vedtægtsændringerne forslag om, at metoden  

Den økonomiske udvikling: 
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Tak til Ib for rigtig mange år på redaktionen - 
I rigtig mange år, har vi nederst på side 3 kunne læse, at vores redaktør og 

på et tidspunkt gamle redaktør hed Ib Rasmussen. Nu er det sådan, at Ib har 

ladet sig pensionere og dermed ikke længere står for den opgave. 

Derfor ønsker bestyrelsen at udtrykke en stor tak til Ib for indsatsen. 

”Ib du har påtaget dig redaktøropgaven for vores blad 

i ca. 35 år, en periode hvor udviklingen har sendt dig 

fra klistre-klippe-blade til efterhånden mere og mere 

computerfremstillede blade med it-programmer, som 

gav helt nye muligheder og masser af nye udfordrin-

ger. Samtidig har du med godt humør måtte håndtere 

skiftende bestyrelser og deres forskellige finurlige 

idéer. 35 år er en enestående flot præstation. Vi siger 

dig kæmpe tak og ønsker dig alt godt fremover”. 

 

Husk at juleferien står for døren -  
Vores julefrokost er ret sikkert afviklet, når du læser dette blad. Den var 

nemlig sat på til lørdag d. 3. december. Vi mangler så kun den traditionelle 

juleafslutning med gløgg og æbleskiver. Datoen for den er mandag d. 19. 

december kl. 19.00. Husk at du er velkommen til at medbringe din ægtefæl-

le, kæreste, samlever eller anden dig lignende tæt knyttet person. 

Når juleafslutningen er overstået holder vi juleferie og dermed er klubloka-

lerne lukket helt frem til mandag d. 9. januar. Der tager vi så fat på det helt 

nye ubrugte fiskeår 2023, hvor vi håber på, at fiskeguderne vil være os gun-

stige og berige os med dejlige fangster og tilsvarende oplevelser. 

I ønskes alle en rigtig Glædelig Jul og et Godt Nytår. 
 

Venlig hilsen  

Bestyrelsen - Vi ses i Bjørnen  

skal være gældende fremover, så kongressen beslutter kontingentet for det 

første år, som følger efter kongressen, hvorefter andet år bliver samme kon-

tingent men reguleret efter nettoprisindekset fra oktober til oktober. 

Vedtages dette ikke i vedtægterne, stiller forbundsbestyrelsen forslag II om 

en forhøjelse på kr. 15 og kr. 30 på de forskellige kontingenttyper. Vi nøjes 

med her at vise virkningen på seniorkontingentet, som jo er vores vigtigste 

kontingent. Den er på kr. 30. Resultatet kender vi, når kongressen er slut.  
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August 2022 

John Rasmussen 

Torsk 3,800 kilo 

 

 

 

 

September 2022 

John Rasmussen 

Regnbueørred 1,600 kilo 

Vinder af Årets  

Put & Take Konkurrence. 

 

 

 

Oktober 2022 

Bruno Hansen 

Havørred 1,800 kilo 
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 ¤ Ture til bl.a. Kyst, Sø og Å  januar til og med april 2023 ¤ 

Lørdag den 21. januar – Kysttur efter havørred – Starttid kl. 08.30. 

Årets første klubtur på kysten efter havørred finder sted ca. en uge efter at 

fredningen i saltvand er ophørt. Vi mødes i klubben kl. 8.30 til morgenkaffe. 

Her skal vi også finde ud af, hvor vi skal fiske på denne fiskesæsonens første 

tur. Vi skal også gennemgå turprogrammet for 1. halvår, og her vil der, i lig-

hed med sidste år, være mulighed for, at du kan komme med dine egne øn-

sker til ture, tidspunkter, fiskepladser eller noget helt andet. Det foreliggen-

de turprogram er ikke mere fast, end at der er mulighed for ændringer. 

Lørdag den 28. januar – Kysttur efter havørred – starttid kl. 11.00. 

Det er stadig vinter, og vi må forudse, at dagen bliver en kold en af slagsen, 

både i vandet og i luften. Det vil normalt indebære, at havørreden sparer på 

energien, og derfor skal endegrejet nok præsenteres lige foran dens snude. 

Lørdag den 4. februar – Kysttur efter havørred – Starttid kl. 11.00. 

Find det varme tøj frem. Det er koldt derude på kysten. 

Søndag den 12. februar – Kysttur efter havørred – Starttid kl. 11.00. 

Det bliver med sikkerhed endnu en kold vinterdag med træge havørreder. 

Det kræver megen tålmodighed af fiskerne, men det er vi jo fyldt med. 

Lørdag den 25. februar – Kysttur efter havørred – Starttid kl. 11.00. 

Ingen forskel fra sidste tur. Så lunt tøj, gode fingervanter, og termokanden 

fyldt op med noget varmende. Der er fisk derude. 

Startsted, de endelige starttidspunkter og turledere. 

Turene starter sædvanligvis på parkeringspladsen foran Roskilde Kro, men 

check altid startsted og de endelige starttidspunkter på opslagene i klubben, 

eller spørg turlederen, som fremgår af opslagene og hjemmesiden.  

Turlederen sørger for at fotografere fangst og fanger, men tag gerne selv 

fotos, så vi får mange fotos. Turlederen registrerer også fangsterne.  

 ¤  Turplanlægger Erik - Mobil  2063 0173 ¤ 
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Lørdag den 4. marts – Kysttur efter havørred – Starttid kl. 10.00. 

Det begynder måske at ligne forår. Vandet er blevet varmere, og det forøger 

naturligvis chancerne for at fange en af de stærke og blanke forårsfisk. 

Søndag den 12. marts – Odense Å – Starttid kl. 07.00.       

Der er afgang fra P-pladsen ved klubben kl. 07.00. Prisen bliver kr. 350,- pr. 

person og dækker transport og fiskekort til Odense Å. Prisen er baseret på 3 

mand pr. bil. Hvis dette ændres, vil der ske en mindre justering af prisen. 

Yderligere info kan fås ved henvendelse til Sildeole, som er turleder. 

Onsdag den 15. marts – Kysttur efter havørred – Starttid kl. 10.00. 

Det bliver bedre og bedre. Vandtemperaturen stiger, og det giver flere bytte-

dyr til havørreden og flere havørreder til os. 

Lørdag den 18. marts – Kysttur efter havørred – Starttid kl. 10.00. 

Foråret er over os, og vi dyrker vores kendte hotspots eller søger måske nye. 

Lørdag den 25. marts – Kysttur efter havørred – Starttid kl. 10. 00. 

Vi går stadig målrettet efter de pladser, hvor vores erfaring fortæller os, at 

der er eller bør være havørreder. 

Onsdag den 29. marts – Kysttur efter havørred – Starttid kl. 10.00. 

Så har vi sommertid, selv om det stadig blot er forår. Havørreden venter os. 

Lørdag den 1. april – Kysttur efter havørred – starttid kl. 10.00. 

Vandtemperaturen nærmer sig det optimale, og det gør havørreden mere 

sulten, og så er det med at være der med vores fluer eller blink. 

Onsdag den 12. april til søndag den 16. april – Årets Ærøtur. 

Fiskeri, god mad, hygge og sikkert også store havørreder bare 25 m fra huset. 

Onsdag den 19. april – Kysttur efter havørred – starttid kl. 10.00. 

Lige nu tænker havørreden ikke på andet end at æde, og det skal vi naturlig-

vis benytte os af. Det er næsten ligegyldigt, hvilken slags endegrej du benyt-

ter, bare havørreden tror det kan ædes, så hugger den. 

Lørdag den 22. april – P & T Konkurrencen tur nr. 1 – Starttid kl. 08.30. 

Den første af vores tre-turs Put and Take Konkurrence. Vi tager grillen og et 

par poser pølser med. I får mere information, når vi nærmer os den 22. april. 

Onsdag den 26. april – Kysttur efter havørred – Starttid kl. 10.00. 

Havørreden æder stadig, og der er masser af fødeemner derude, og vi er der. 

Søndag den 30. april – Kysttur efter havørred – Starttid kl. 08.00. 

En forårsmorgen på kysten, og så en havørred. Det kan da ikke være bedre. 
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Aktivitetskalender  

December 2022  Januar 2023 

 1 Søn Nytårsdag 1 Tor  

 2 Man Juleferie til og med 8.1. 2 Fre  

 3 Tir              Uge 1 3 Lør Julefrokost 

 4 Ons  4 Søn  

 5 Tor  5 Man Uge 49 

 6 Fre  6 Tir  

 7 Lør  7 Ons  

 8 Sø  8 Tor  

 9 Man Første klubaften 2023 9 Fre  

10 Tir Uge 2 10 Lør  

11 Ons  11 Søn  

12 Tor  12 Man Uge 50 

13 Fre  13 Tir  

14 Lør  14 Ons  

15 Søn  15 Tor  

16 Man Uge 3 16 Fre  

17 Tir  17 Lør  

18 Ons  18 Søn  

19 Tor  19 Mán Juleafslutning  Uge 51 

20 Fre  20 Tir  

21 Lør Kysttur og morgenkaffe 21 Ons  

22 Søn  22 Tor  

23 Man Uge 4 23 Fre  

24 Tir  24 Lør Juleaften 

25 Ons  25 Søn Juledag 

26 Tor  26 Man  2. Juledag        Uge 52 

27 Fre  27 Tir Nytårstorsketur - Skjold 

28 Lør Kysttur havørred 28 Ons  

29 Søn  29 Tor  

30 Man Uge 5 30 Fre  

31 Tir  31 Lør Nytårsaften 
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Se også kalenderen på www.bjoernenfisker.dk 

Husk at tilmelding til havturene er bindende fra 14 dage før turdato. 

Februar 2023 Marts 2023 

 1 Ons  1 Ons  

 2 Tor  2 Tor  

 3 Fre  3 Fre  

 4 Lør Kysttur havørred 4 Lør Kysttur havørred 

 5 Søn  5 Søn  

 6 Man Uge 10 6 Man Sidste dag forslag til GF 

 7 Tir  7 Tir Uge 6 

 8 Ons  8 Ons  

 9 Tor  9 Tor  

10 Fre  10 Fre  

11 Lør  11 Lør  

12 Søn Odense Å havørred 12 Søn Kysttur havørred 

13 Man Uge 11 13 Man Uge 7 

14 Tir  14 Tir  

15 Ons Kysttur havørred 15 Ons  

16 Tor  16 Tor  

17 Fre  17 Fre  

18 Lør Kysttur havørred 18 Lør Fladfisketur Skjold 

19 Søn  19 Søn  

20 Man Uge 12 20 Man Generalforsamling = GF 

21 Tir  21 Tir Uge 8 

22 Ons  22 Ons  

23 Tor  23 Tors  

24 Fre  24 Fre  

25 Lør Kysttur havørred 25 Lør Kysttur havørred 

26 Søn Sommertid 26 Søn  

27 Man Uge 13 27 Man Uge 9 

28 Tirs  28 Tir  

29 Ons Kysttur havørred    

30 Tor     

31 Fre     
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Skipper Kim 

Firmainformation: 

Rederiet SKJOLD 

Henrikshøj 8, 2. dør 1 

2950  Vedbæk 

 
Kontakt Kim på: 

Tel. 3020 2019 

Mail:  skjold@skjold-vedbaek.dk  

web:  www.skjold-vedbaek.dk 

 

Skjold sejler det meste af året ud fra Vedbæk Havn. 

Nogle ture kan dog udgå fra andre havne. Check derfor 

altid på Skjolds hjemmeside, hvor der sejles fra. 

www.skjold-vedbaek.dk 
 

     Lystfiskerture - Firmature o.l. 

            Fra Vedbæk Havn 

                 Nordre Mole                                                                                          

http://www.skjold-vedbaek.dk/
http://www.skjold-vedbaek.dk/
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Turleder er Bruno Hansen  Tel. 6026 7118.  
mail: hugo1949bruno@icloud.com 

Husk tilmelding i god tid, så Bruno om nødvendigt kan skaffe flere plad-

ser og senest 14 dage før turdatoen. Derefter er tilmelding bindende.  

På alle nævnte priser får du 50 kroner i rabat fra klubben.  

Resterende ture for 2022 

Der resterer nu kun nytårstorsketuren for 2022. Læg mærke til, at den nu 

starter fra Vedbæk. Turens rammer: 

Tirsdag d. 27. december - blandet fiskeri - Nytårstorsketuren 

Skjold fra Vedbæk. 

Sejltid: Kl. 7-12 

Antal pladser: 4. 

Pris kr. 300 excl. transport. 
 

Foreløbig turplan for 2023. 

Der er foreløbig kun planlagt en havtur i 1. halvår 2023. Turens rammer:  

Lørdag d. 18. februar - Fladfisketur 

Skjold fra Vedbæk. 

Sejltid: Kl. 7-12. 

Antal pladser: 4. 

Pris kr. 300 excl. transport. 

Vi venter med at arrangere flere ture, til vi ved noget mere om, hvordan 

fiskeriet udvikler sig i det nye år, og til vi ved noget mere om turbådenes 

herunder Skjolds situation. Torskefiskeriet er jo desværre fortsat fredet fra 

15. januar til 31. marts. 

Når vi har den nødvendige viden, udsender bestyrelsen en plan for havture-

ne. Den kommer på hjemmesiden, på Facebook og desuden på mail til for-

eningens mailgruppe. 

mailto:hugo1949bruno@icloud.com


18 

Af: Erik Lund-Thomsen 
 

I skrivende stund, og det vil sige den 20. november, er efteråret ved at lakke 

mod enden. Både kyst– og havturene er godt overstået, - eller i hvert fald 

overstået, og tilbage har vi kun turen med Skjold den 27. december på Øre-

sund. Det var den tur, hvor vi i de gode gamle dage fangede den eftertragte-

de nytårstorsk, og hvor vi fik sagt godt nytår til alle vore havfiskevenner. Det 

sidste skal vi også nok få klaret i år, men det med nytårstorsken er nok mere 

tvivlsomt. Jeg tror dog på, at det nok skal lykkes, selv om jeg må erkende, 

at i den sag er jeg nok mere optimist end realist. -  Men lad nu det ligge, det 

var jo efterårsfiskeriet denne artikel skulle dreje sig om, så lad os komme i 

gang med det. Allerførst får I dog en lille appetitvækker med en fin efterårs-

torsk. Fotoet er næsten 10 år gammelt, men både fisk og fisker ser da rigtig 

godt ud. 

 

Det har været småt med havturene i dette efterår. Kun 3 har været planlagt, 

og kun 2 af dem blev gennemført. Skipper aflyste den tredje på grund af for 

dårligt vejr, og det gjorde ikke noget, - 2 sildeture er faktisk nok. De 30 - 40 

sild man med rimelighed synes man kan tage med hjem til fryseren, er jo 

fanget i løbet af et par timer, og resten af tiden står man så og fisker efter 

torsk, som ikke er der. At være skipper på en turbåd i disse kvotetider, er 

nok verdens mest utaknemmelige job. På de to ture vi har haft, har vi nok 

hjemtaget noget i retning af 400 sild og så 1 torsk på 1,5 kg. Heldigvis er sild 

jo en herlig spisefisk. 
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Den enlige torsk, som begik sit livs 

fejltagelse ved at komme for tæt på 

Brunos pirk, kan du se på fotoet her 

ved siden af. Det er jo en nydelig fisk, 

som har den størrelse, som de fleste 

af de torsk, der bliver fanget i dag 

har, nemlig lige omkring de 1,5 kg.  

Det bliver dejligt når/hvis torsken i 

Øresund bliver 2-3 kg større. 

Indtil det sker, må vi  glæde os over 

de andre fiskearter vi kan fange, og 

det er jo her om efteråret primært 

sild. Henrik, som var med på sin første 

tur med Bjørnen, glædede sig da også 

over de ca. 40 sild, som han kunne 

tage med hjem.  

På de 2 fotos herunder ses en tilfreds 

Henrik både fange og afskælle de fine 

høstsild.  

Netop den tur var en af de mere be-

hagelige af slagsen, og selv om der var 

tæt tåge det meste af tiden, så var 
 

der til gengæld næsten helt vindstille, og det er nu en gang mere behageligt 

at fiske, når Skjold ikke opfører sig som en korkprop på oprørt hav, men lig-

ger så roligt, at man næsten kan spille billard på dækket uden at kuglerne 

triller væk. 
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På grund af det begrænsede antal havture, vi har haft i dette efterår, var 

der blevet plads i turprogrammet til en anden tur, og det blev så til en eks-

tra put and take konkurrencetur. Hidtil har P&T konkurrencen jo bestået af 

to ture, men nu blev det altså tre ture, og det vil alt andet lige, give den 

dygtige og flittige P&T fisker en større chance for at fange den største ørred, 

og dermed vinde konkurrencen. Der er ikke noget krav om, at man skal del-

tage i alle tre ture, man skal blot fange den største ørred. 

Første konkurrencetur blev afviklet i Ørsted, 2. tur var flyttet til Simons og 

tredje tur, som fandt sted lørdag den 17. september, var tilbage i Ørsted. Vi 

mødtes ved søen kl. 8.30 og var klar til at begynde fiskeriet kl. 9.00. Før vi 

gik i gang, førtes konkurrencen af Bruno med en ørred på 1,130 kg, som blev 

fanget på første tur i Ørsted. 

Bruno var fast besluttet på at vinde 

konkurrencen, og han havde derfor 

placeret sig på den plads ved søen, 

hvor han sidste gang fangede fisk. Det 

viste sig at være en god ide. Som sid-

ste gang fiskede han med en sort 

mikroflue efter et bombardaflåd, og 

det varede ikke længe før den lille 

flue havde lokket en ørred til at hug-

ge. Bruno kunne så lande dagens før-

ste fisk. Den vejede lidt over 1 kg, og 

var altså knap så stor som første turs 

fisk. Det gjorde nu ikke så meget, for 

Bruno førte stadig konkurrencen. 

 

Mens Deres udsendte kanonfotograf 

var i fuld gang med at få Bruno rig-

tigt stillet op til det traditionelle 

trofæfoto, kom der melding om, at 

også Jan havde fanget fisk, og Deres 

udsendte måtte sporenstregs ile til 

en ny krævende fotoopgave.  

 

Resultatet ser du her til højre, - Jan 

med en fin ørred på 1,240 kg, og nu 

var det pludselig Jan, der førte kon-

kurrencen. Det tegnede til at blive 

en spændende konkurrence. Og vi 

var kun halvvejs. 2 timer tilbage. 
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Søren og hans kobberfarvede Mepps 2 

spinner (de to er uadskillelige) var natur-

ligvis også med i konkurrencen, og som 

de plejer, fangede de da også fisk i dag. 

Sørens bidrag til festlighederne blev en 

ørred på ca. 0,5 kg, og det var således 

ikke en fisk, der på nogen måde kunne 

true Jans førerposition. 

 

Jeg var begyndt at spekulere over, om 

det ikke snart ville blive min tur til at 

fange fisk. Hverken jeg selv eller andre 

af deltagerne kunne huske, hvornår jeg 

sidst havde fanget fisk i en put sø. Jeg 

må indrømme, at det var meget længe 

siden. -  Men nu skulle det være, - og det 

blev det. Uden at jeg er helt klar over, 

hvordan det skete, så havde jeg altså 

pludselig fast fisk på min spinner, og med 

stor hjælp fra Jan og hans langskaftede 

fangstnet, fik jeg den på land. Dagens 

fjerde fisk og den største, en fin guldør-

red på 1,520 kg, og så var det pludselig 

mig, der var i spidsen for konkurrencen. 

Mon det virkelig kunne vare ved? Og det 

kunne det naturligvis ikke. 

 

John var jo også med i konkurrencen. 

Han har det med at gå og gemme sig 

lidt, så man ikke rigtigt kan holde øje 

med, hvad han går og laver, og så 

pludselig, som trold af en æske, duk-

ker han op med en stor fisk, som han 

gerne vil have indvejet, og så måtte 

vægten jo findes frem igen.  

På med fisken, og uanset hvor mange 

gange den blev vejet, så viste vægten 

hver gang det samme, nemlig 1,600 

kg. Nu var den så dagens største, og 

dermed var John favorit til at vinde 

titlen som årets put mester.  

Men der var fortsat en halv time tilba-

ge af konkurrencen, så meget kunne 
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nå at ændre sig, men det var ved at være sidste udkald. 

Bruno var flyttet op til den lille sø, lige ved det sted, hvor vi havde stillet 

grillen op, og der skulle de sidste kast tages og vinderfisken gerne fanges. 

Ingen som kender Bruno undrede sig 

det mindste over, at han fik hug igen, 

og var det så vinderfisken?  

John hjalp loyalt til med at lande 

den, og allerede der kunne det ses, at 

det ikke var vinderfisken, og John 

dermed kunne beholde værdigheden 

som putmester. Og så var konkurren-

cen slut. Tilbage var så blot at ønske 

John tillykke med titlen, og så nyde 

de veltilberedte grillpølser. 

 

Efteråret har budt på 12 gennemfør-

te kystture og derudover er 4 blevet 

aflyst. De gennemførte ture fordeler 

sig med 4 ved Unnerød, 3 ved Nakke 

Hage, 2 ved Korshage og 1 tur til 

hver af pladserne Vindekilde Strand-

vej, Kyndby Nord og Havnemark.  

Vi har fanget havørred under målet 

på alle pladserne undtagen Havne-

mark. Fotoet her til højre er fra en 

aftentur til Korshage. 
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Unnerød var den plads, hvor der blev fanget flest undermålere, og det var på 

hele strækket lige fra revet nord for badebroen og ned til Englandshusene. 

Vi må håbe, at de overlever at blive fanget og genudsat, så de kan vokse sig 

store og stærke til sæsonen begynder i 2023. 

Udover disse undermålere var det meget få af andre arter, der blev fanget. 

På en enkelt aftentur til Korshage i september blev det til 3 hornfisk og 6 

makrel. På fotoet herover har Bruno 1 af hornfiskene samt 5 makrel hængen-

de i praleringen. 

Til sidst skal vi lige have Brunos flotte havørred fra oktober måned. Det var 

på en eftermiddagstur den 26. oktober til Nakke Hage. Det var en rigtig fin 

efterårsdag med svag vind fra syd, overskyet og lidt diset. Der var god bevæ-

gelse i vandet, som også var ganske klart. Lufttemperaturen var 12 - 13 gra-

der og vandet ca. 11 grader. Bruno var gået op til det første rev til venstre 

for P-pladsen, og der skete det. Kl. 15.30 huggede den på Guldbassen. 

 

Den var fisket efter 

Bombardaflåd.  

Den var kroget godt, så 

landingen foregik hur-

tigt og sikkert. Mål og 

vægt viste 56 cm og 1,8 

sølvblanke kg. 

Tilbage er der nu kun at 

ønske jer alle en rigtig 

glædelig jul samt et 

godt nytår.  

Vi ses derude i 2023. 
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Sådan laver du nemme julesild 

 DRYS sildefileterne indvendigt 

med salt og peber. 

 LUK sildefileterne, og læg dem i 

en bradepande med bagepapir. 

 SKRÆL ingefæren, og skær den 

i meget tynde strimler. Pil hvid-

løgsfeddene, og snit dem fint. 

Rens chilien, og snit den fint. 

 KOG en lage af vand, sukker, 

eddike, salt, ingefær, hvidløg og 

chili. PIL rødløget, skær det i 

tynde skiver, og rør dem i den 

kogende lage. 

 HÆLD den varme lage med fyld 

over sildene, og sæt fadet i ov-

nen ved 180 grader i 10-12 min. 

 SERVÉR sildene varme, lune 

eller kolde med groft rugbrød til. 

Tilberedelsestid: 18 minutter 

Arbejdstid 25 minutter 

Total 43 minutter.  

Ingredienser: 

8 sildefiletter 

salt & peber 

10 g frisk ingefær 

2 fed hvidløg 

1 frisk chili 

2 dl vand 

2 dl sukker 

2 dl eddike 

½ tsk. Salt 

1 rødløg 

Tilbehør:  

Groft rugbrød 

 

Hertil f.eks. en julebryg og 

måske en dejlig gylden snaps. 

 

Velbekommen. 

Foto Matin Dyrløv 

Nemme julesild med ingefær til 8 personer 
Nemme sild til jul: Sådan laver du hjemmelavede sild med ingefær til 

jul. Disse gode frokostsild er hurtigt lavet, hvis du kan skaffe friske 

sildefileter eller har nogle i fryseren. Her får du opskriften på nemme 

og lækre julesild til julefrokosten.  
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Før stavefejlen 

Pas på  
i julen 
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Turlederen havde forud for turen lovet en nervepirrende dyst om-

kring den 3. konkurrencetur udi P&T-fiskeri. Bruno førte konkurren-

cen inden turen, som blev afviklet d. 17. september, men det afholdt 

ikke flere af deltagerne fra at fange fisk. Største fisk snuppede John 

Rasmussen med en regnbue på 1,6 kilo og blev med den årets mester. 

 


