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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 2022 
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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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 2022.  

Du kan sædvanligvis altid træffe et bestyrelsesmedlem 
på vores klubaftener.  

Bestyrelsens kontaktinformationer har du lige herunder 
med telefon– og mailadresser: 

Suppleant til bestyrelsen: Mogens Johansen                                          
Revisorer: Ole Pedersen og Lasse Jørgensen. 
Revisorsuppleant: Jan Hansen 

Næste klubblad udkommer i september måned 2022 og sidste frist for ret-
tidig indlevering af indlæg til bladet er medio august. 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: 

E-mail:  ibrasm01@gmail.com  - Ring evt. på 3032 1567. 

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

Forsiden: De to brødre Hansen tog sig en slapper fra den bevægelige jagt 
efter havørred på Ærøturen. Her er de fanget i et fredeligt fiskeri med 
Bruno til venstre og Jan til højre. Der er også en stund til store tanker.  

Bestyrelsesmedlem 

 Bruno Hansen  
Tel. 6026 7118                   
kirstenlykke@dukamail.dk            
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Bestyrelsens Hjørne 

Orientering fra bestyrelsen. 

 

Han klør sig i hovedet ham fyren til højre for havørreden lige herover. Det er 
der egentlig god grund til, for det er ganske tydeligt, at det i de senere år er 
blevet sværere og sværere at fange havørred på åben kyst og ligeledes i fjor-
dene. Det vender vi tilbage til under overskriften ”Hvor er de blevet af”. 

Et hurtigt tilbageblik på starten af 2022 viser, at vi fik klaret vores general-
forsamling, hvor bestyrelse forblev uændret, og hvor vi fik vedtaget en min-
dre kontingentstigning på kr. 50. For familiekontingentet dog det dobbelte, 
da der er mindst 2 medlemmer. Stigningen kommer først på fra og med 2023.  

Referatet fra generalforsamlingen blev udsendt til vores mailgruppe d. 27. 
februar. Har du ikke modtaget det, så kan det tænkes, at vi skal bede om at 
få bekræftet din mailadresse. 

Fisketurene i 2022 nu også med havture. 
På siderne 11, 12 og 13 her i bladet kan du se den nu gældende turplan for 

kystture, P&T og Lagan gældende fra starten af juni, hvor P&T-turen d. 1. 

juni ikke er med, da den ret sikkert er afviklet, når bladet udkommer. Deref-
ter er der 28 forskellige ture at komme ud på. 

På siderne 16 og 17 er der mere godt nyt, for nu er der havture på, og den 
første afvikles allerede torsdag d. 23. juni med Skjold fra Vedbæk. Der skal 
fiskes blandet fiskeri. Tirsdag d. 2. august bydes der på den lange makreltur 
med Skjold fra Odden, og torsdag d. 25. august er der igen med Skjold en tur 
med Robby-Dobby fiskeri, og der er sandelig flere ture med vertikalt fiskeri i 
månederne året ud. Det bliver til i alt 7 havture.  

Læg mærke til, at alle havture i år er på hverdage. Igen giver vores flinke 

kasserer et tilskud på kr. 50 på turprisen. K&B derude.  

Ligeså er der godt nyt fra Sundet, idet der meldes om fangster af flere og 
også større torsk, end vi har været vant til i nogle år. Kan tænkes, at den 
nye fredning virker. 

Nu vi er ved fisketure, så beretter Mogens om Ærøturen i år på siderne 7-9, 
medens Erik på siderne 20 til 24 beskriver hans oplevelse af Forårets Fiskeri. 

Hvor er de blevet af. 
Under den overskrift omtalte vi i vores marts blad, at vi i den grad savner 
havørreder på vores kystture. Det er en melding, som vi nu hører om fra det 
meste af landet. Der er massive problemer med skarver og sæl, men de 

manglende havørreder skyldes især landbrugets massive forurening. Landbru-
get står for omkring 70% af kvælstofudledningerne, og det skaber ekstremt  
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dårlige levevilkår for fiskene og dermed mindre overlevelse, blandt andet 
fordi det vigtige ålegræs er væk i store fjord- og havområder. 

Vi kan anbefale, at du ser YouTube videoen ”Ørken under vandet” Læser du 

bladet i PDF-fil på internettet, kan du klikke dig ind på linket herunder. Læ-
ser du den trykte udgave, så gå ind på YouTube og skriv titlen i søgefeltet. 
Det er et overordentlig trist syn, hvor også vores Isefjord omtales.  

Link: Ørken under vandet - YouTube  

Lokale havørredudsætninger 2022. 
En løsning, indtil politikerne er vågnet op og har sørget for de helt nødvendi-
ge miljøforbedringer, er at gennemføre markant flere udsætninger. Det vil 
dog kræve ændret udsætningspolitik hos både DTU og Sportsfiskerforbundet.  

Man kan dog selv tage fat og vise initiativ med hensyn til udsætninger, men 
det er dog ikke ligetil at få lov til at sætte flere fisk ud. At det godt kan lade 
sig gøre viste de to københavnske lystfiskere Per Fischer og Christian Balle, 
da de i april måned i år udsatte 20.000 havørredsmolt ved Harestup Å. 

Der var både 1 års og 2 års smolt med i udsætningen. 2 års smolt har klart 
største overlevelse og vil allerede i efteråret ramme mindstemålet. Man kan 
ønske, at de officielle udsætninger skifter over til netop 2 års smolt. De er 
selvfølgelig dyrere, men overlevelsen berettiger det. En 1 års smolt koster 
ca. 5 kr. og en 2 års ca. 40 kr. Per og Christian skal fortsat samle penge ind. 
Indsamlingen findes på Hvidovreforeningens hjemmeside www.hslf.dk 

Venligst udlånt af Fisk og Fri. 

 

Pengene skaffede de ved indsamlinger, 
hvor både private, foreninger og firmaer 
har bidraget. En kæmpe indsats. De har 
tænk sig at fortsætte med udsætninger-
ne i de kommende år.  

Der stilles krav til fiskenes oprindelse, 
de skal være lokale, og i dette tilfælde 
var der tale om Køgefisk. 

Var Havørred Sjælland, som vi startede i 2010, ikke blevet ændret til Fishing 
Zealand, så havde vi for længst haft mange flere af den slags udsætninger. 

Vi har heldigvis andre gode udsætningsinitiativer i om-
rådet. Vores naboer i Ishøj udsætter ca. 25.000 smolt i 
Ishøj, samt ved Harrestrup Å og Lille Vejle Å. 

Køgeforeningen udsætter ca. 27.000 ved Tryggevælde 
Å, Køge Å og Skensved Å, samt Karlstrup Møllebæk.  

Ishøj og Køge har udført de udsætninger i mange år. 

https://www.youtube.com/watch?v=ooKcxZDJXFA
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Fangstmæssigt er vi langt fra de gyldne år, som flere af os oplevede den-
gang, hvor man gennemførte egentlige kystudsætninger af pæne havørreder, 
altså hvor der ikke var tale om de små sårbare 1 års smolt.  

Fiskeplejens nuværende mundingsudsætninger på Sjælland finansieret af 
fisketegnsmidlerne ligger på ca. 500.000 smolt. Sportsfiskerforbundet har 
selvfølgelig fokus på det dårligere fiskeri, og vil arbejde på forbedringer, 
men desværre er man klart imod kystudsætninger. Den nye brancheforening 
Dansk Lystfiskeri ser derimod kystudsætninger som en positiv mulighed. 

Hvordan udsætningerne fremover skal tilpasses på Sjælland bliver givetvis et 
emne for debat mellem de sjællandske DSF-foreninger. Desværre afviser 
Sportsfiskerforbundet at involvere de Sjællandske ikke-medlemsforeninger. 

Sidstnævnte var ellers inviteret med, da Sportsfiskerforbundet i 2021 afholdt 
et møde om Sjællandsbekendtgørelserne. Det betyder dermed, at foreninger 
som f.eks. Hvidovre, Ishøj, Køge med flere ikke får en invitation denne gang.  

Sommerpause i vores torsdagsklubaftener -  
Vi nærmer os sommerferien, og derfor vil bestyrelsen informere følgende: 
Der kommer ikke mange medlemmer på vores torsdagsklubaften i perioden, 
hvor skolerne holder sommerferie. Ofte kommer der kun et eller to medlem-
mer en sådan torsdag aften, og det kræver hver gang, at der er et bestyrel-

sesmedlem, som stiller op midt i ferietiden. Vi har tidligere holdt sommer-
lukket om torsdagen, og bestyrelsen har nu besluttet, at det gør vi igen i år. 
Det håber vi, at der er forståelse for. Fluebindingsholdet styrer selv, hvornår 
der er fluebinding. Pauseperioden for torsdagsklubaftener ser sådan ud: 

 

Brug redaktørens kalender til din planlægning. 
Den finder du på midtersiderne 14 og 15. Åbner du siderne, så de ligger i et 
opslag i A4 format, kan du tage en fotokopi med de kommende fire  
måneder juni til september f.eks. lige til at sætte på køleskabet.  

Rigtig god sommer til alle. 
Venlig hilsen  
Bestyrelsen - Vi ses i Bjørnen  

Men inden vi skifter over til sommerferie, så er der, som du kan se på tur-
planerne flere ture, som du kan komme med ud på. Vores konkurrencer er 

der skam også med både den løbende Kystkonkurrence, P&T konkurrencen 
og Årets Bjørn. Hornfiskekonkurrencen afvikles d. 21. maj, hvem der vinder, 
ved vi jo ikke her d. 17. maj, hvor redaktionen lukker for stof til dette blad. 
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Jeg mener, at denne tekst er nogenlunde korrekt citeret fra et eller andet 
blad/bog som, vidst nok, har ligget i Bjørnens klublokale. Det vil så i mit 
afgrænsede territorium betyde, at jeg har forlænget mit liv med 5 dage ef-
ter en netop overstået 5-dages fisketur til Ærø. Vel nok, for nogen aldrende, 
en meget typisk og lidt teatralsk eftertanke, især, når man som nu står et 
eller andet sted nede i fodenden af den tilmålte levetid.  

Det var, uden at overspille, en rigtig god tur. Ikke fordi der var fisk til alle, 
men fordi turen var omgærdet af hygge, mandehørm, herlige samtaler samt 
fisketure. Der blev vitterligt fisket igennem de fleste af dagene.  

For ikke at spilde tiden blev vi enige om, at spise frokosten i planlagte fiske-
pauser på stedet. Ikke noget med at tage hjem for at holde frokost. Vejret 
var vi i den grad heldige med, så det var ikke noget problem at indtage felt-
rationerne under åben himmel på den i dagens anledning valgte fiskeplads. 
Tiden ved kysten blev til fulde udfyldt med det vi var på øen for – nemlig at 
fiske vand af.  

De forventede ”anstrengelser” langs kysten afslørede de daglige 15 til små 
20.000 tællerskridt. Så er det værd at bemærke, at det er skridt, hvor en 
overvejende del af den personlige fremdrift foregår på vådt sand, glatte 
sten og i vand til hoften. Og så skal det da lige nævnes, at 5 af de 7 lystfi-
skere for længst har nået pensionsalderen. Det er faktisk rigtigt godt præ-
steret.  

Onsdag den 20. april om morgenen mødtes vi ved parkeringspladsen foran 
klubben. Det var nu ikke min opfattelse, at de samlede forventninger til et 
kommende ørred-eldorado på Ærø, var det som fyldte mest i hovedet.  

Men alligevel sad der et ønske inderst inde, der tændte den lille flamme, 
som nærede håbet om at Ærøs kyster, denne gang, kunne indbringe et godt 
fiskeri.  

At optimismen var helt oppe at ringe i de øverste klokker ved ankomsten,  

Min mobiltelefon frem-
lagde lysende klare 
beviser på, at det kræ-
ves at en lystfisker skal 
være i en rimelig god 
form, hvis han skal hol-
de distancen i mange 

timer.  

Den tid, der er gået med lystfiskeri, trækker 

guderne ikke fra et menneskes tilmålte levetid. 
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herskede der ingen tvivl om. Kort tid efter at vi var indlogeret i Drejhuset, 
stod næsten alle mand på den anden side af vejen og fiskede, det bedste 
man havde lært. Nå, men ingen fisk. Til gengæld var der bred enighed om, 
at denne lille begynderoplevelse blot var en mindre opvarmning til dagene 
derpå.  

Selv vejret var med os resten af ugen, intet kunne gå galt. Således opildnede 
satte vi os til bords for at indtage det første måltid mad på Ærø. Aftenen 
hengik med hyggesnak og ikke mindst at lægge anseelige planer for næste 
dags fiskeri.  

De fleste havde børsteorme med, for der var fanget pæne flade et par år 
før, og dette skulle så prøves igen.  

Trods ihærdig indsats med at dyppe de velduftende børsteormene i Ærøs 
vande fik vi stort set kun flade undermålere endda i et meget begrænset 

omfang.  

Nu var vi ikke helt på månen, fordi vi var omgivet af store forekomster af 
vand og lidt bidelystne fisk. Det fik både Ole og Aage at mærke. Aage havde 
en undermåler i hånden - altså en ørred. En stor tobis fik han ligeledes kro-
get, begge røg tilbage i baljen med livet i behold.  

Ole fik en havørred på krogen, og størrelsen var ikke til at tage fejl af, for 
der blev rykket godt til i snøren. Aage, som stod ved siden af, konstaterede 
lynhurtigt, at det var en ørred af rigtig god størrelse. Meeen desværre, den 
nybundne Rapala-knude holdt ikke og fisken stak sprællevende af med kro-
gen i kæften.  

Ole havde en ørred mere på krogen, men den mistede 
han i indtaget. Ærgerligt, javel, men det er en del af 
de velkendte vilkår ved lystfiskeriet. Ved nærmere ef-
tertanke bør man måske konkludere at fiskene var til 
stede, men teknikken er, at udover at bruge sin erfa-
ring, skal der bruges meget energi på at overliste hav-
ørrederne.  

Bevisførelsen på, at vandet omkring Ærø, også i år 
gemte på større havørreder, faldt prompte, da Jan, 
nogle få meter fra hvor vi var indlogeret, trak 2,8 kg 
sølvtøj i land. Aage havde anbefalet, at man skulle 
bruge noget med noget gult på for at lokke fiskene.  

Denne videndeling gjorde Jan nytte af ved at ekvipere 
snøren med en grøn Wobler med gul farve. Netop den-
ne oplevelse løftede turen til nye højder for os alle.  
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Man skal et godt stykke væk fra storbyerne for at opleve at folk fra egnen, 
på den fede måde, blot dukker op og stiller spørgsmål. Wooow - tænker 
man, sikken en god oplevelse og snakken gik. Vi fik hans telefonnummer og 
navn.  

Eller næsten alle – jeg tog mig selv i at tænke lidt halvhøjt: ’Hvorfor fanden 
var det ikke lige, mig som fangede sådan en tyksak’. Men flot var den og til-
lykke til Jan.  

Vi sad et par stykker i 
Drejhuset og hyggede, 
da døren pludselig gik 
op, og ind kom en ven-
lig snakkesagelig, men 
vildt fremmed mand.  

Han havde hørt, at der var en, 
som havde fanget en pæn ørred, 
og den ville han da gerne høre lidt 
om. . Øhh-ok, men hvem er du.  

Han svarede, at han var en gammel skolekammerat 
til Aages svigerinde og havde læst på Facebook om 
fangsten.  

Håber at deltagerne har samme 
mening som jeg, og hvorfor 
skulle de ikke have det –  
Vi havde nogle rigtigt gode  
dage sammen.  

Tak alle - Mogens  

Denne flagningspligt betyder, at postbåde har en særlig status i henhold til 
søloven og dermed sejler med post bestemt af en eller anden kongelig reso-
lution. Så ved du det.  

Hvis vi besøger Ærø igen, skal vi blot ringe 
til William for at få de sidste proklamatio-
ner om hvor på Ærø, man tager hen og 
snupper et par havørreder så’n midt i 
april. Det er altid godt med noget lokal-
kendskab.  

Da vi sejlede hjemad og forbi de farverige 
små strandhuse, bemærkede jeg agter-
stavnens splitflag med posthorn.  
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 ¤ Ture til bl.a. Kyst, Sø og Å  i 1. og 2. halvår 2022 ¤ 

Onsdag den 8. juni – Kysttur efter havørred – Start kl. 16.00 

I mørkningen begynder hornfiskene at gå i seng, og havørreden får fødeem-
nerne for sig selv. Snyd den til at tro, at vores flue eller blink er guf, som 
den må smage på med et hårdt hug. 

Lørdag den 11. juni – Kysttur efter havørred – Start kl. 16.00 

Den samme fremgangsmåde som i onsdags, så lad os prøve, om vi igen kan 
overliste en eller flere havørreder. 

Onsdag den 15. juni – Kysttur efter havørred – Start kl. 16.00 

Igen satser vi på aftenfiskeriet. Er vandet roligt, så er en ægte bladspinner 
måske en udfordring, som havørrederne slet ikke kan afvise. 

Lørdag den 18. juni – Kysttur efter havørred – Start kl. 16.00 

Så slutter vi 1. halvårs kystture med endnu en aftentur, hvor vi naturligvis 
fanger et par af de fede sommerhavørreder, som vi kan fortære i ferietiden.  

Herefter holder vi sommerferie, men allerede i august starter vi med: 

Onsdag den 10. august – Kysttur efter havørred – start kl. 16.00 

Sommerferien er overstået for de fleste, og vi skal igen i gang på kysten. 
Vandtemperaturen er formentlig i den høje ende af havørredens optimale 
temperatur, og derfor kan det være relevant at satse på noget aftenfiskeri.  

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 følgende: 

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 13. august – Kysttur efter havørred – start kl. 16.00 

Vi fortsætter med endnu en aftentur efter havørred, men der er sikkert også 
fjæsinger derude, så husk velegnet udstyr til afkrogning. 

Onsdag den 17. august – Kysttur efter havørred – start kl. 16.00 

Forholdene har ikke ændret sig siden de første par augustture, og det bety-
der, at der er blanke havørreder i super kondition derude, og måske er der 
også stadig nogle få gode hornfisk tilbage, så vi skal nok få fisk med hjem. 

Lørdag den 20. august – Kysttur efter havørred – start kl. 16.00 

Det er stadig aftenture, og vi fisker ind i de første par mørke timer. Det er 
også stadig vores gode pladser, som betyder Isefjord og Nordvestsjælland. 

Onsdag den 24. august – Kysttur efter havørred – start kl. 16.00 

Vind og strøm afgør på hvilken af vores gode pladser, vi møder havørred.  

Lørdag den 27. august – Kysttur efter havørred – start kl. 16.00 

Det bliver så sidste kysttur i august, men det bliver naturligvis ikke en tur 
uden havørredfangst. De er nemlig stadigvæk derude, og det er vi også. 

Lørdag den 3. september – Tur til Lagan efter laks – start kl. 07.00 

Det er snart længe siden, at vi har fanget laks i Lagan, men hvis der ellers er 
en fornuftig lakseopgang, satser vi på, at vi kan få en god laks med hjem. 

Onsdag den 7. september – Kysttur efter havørred – start kl. 14.00 

Så er vi tilbage på den danske kyst, men et par timer tidligere end i august, 
og det er kun fordi, at solen jo også forsvinder tidligere og tidligere.  

Lørdag den 10. september – Kysttur efter havørred – start kl. 14.00 

Vi holder fast ved eftermiddags-/aftenturene et stykke tid endnu, vi skal jo 
på den anden side af kl. 20, før det bliver mørkt, og indtil det sker, er der 
stadig gode muligheder for at få en havørred i tale. 

Onsdag den 14. september – Kysttur efter havørred – start kl. 14.00 

Selv om havørreden så småt er begyndt at tænke på artens formering og der-
med den fortsatte tilstedeværelse i de danske vande, så er der stadig blanke 
muskelbundter i vandet, og det er stadig muligt at lokke dem til at hugge. 

Lørdag den 17. september – 3. P&T konkurrencetur – start kl. 08.00 

Når vi nærmer os datoen, får du endelig besked om tid, sted og pris, men 
reserver allerede nu datoen til en vældig nervepirrende dyst. 

Søndag den 25. september – Kysttur efter havørred – start kl. 14.00 

Første gang vi har en søndagstur i dette efterår, og selv om der ikke kan gi-
ves nogen fangstgaranti, så er der gode muligheder for sølvtøj med hjem. 
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Lørdag den 1. oktober – Kysttur efter havørred – start kl. 12.00 

Så er det slut med de sene aftenture. Det bliver en eftermiddagstur, og vi 
slutter nok omkring ved 19.00 tiden. Så er der sikkert blevet mørkt. Mon ikke 
vi skal fiske oppe i den nordlige ende af fjorden. 

Lørdag den 8. oktober – Kysttur efter havørred – start kl. 10.00 

Jagten på de svære efterårsørreder er nu gået ind. Vi skal nok finde dem i 
den ydre del af fjorden. Det er de blanke overspringere, vi skal finde. 

Onsdag den 12. oktober – Kysttur efter havørred – start kl. 10.00 

Hvis vi ikke fandt dem i den ydre del af fjorden, så kan det jo være, at vi 
skal ud på den åbne kyst, så det prøver vi. 

Lørdag den 15. oktober – St. Vejleå / Ishøj Havn – start kl. 08.00 

Vi prøver det lokale fiskevand. Der er mulighed for at fange fede aborrer og 
elskovssyge havørreder. Turlederen oplyser om priser og fiske regler. 

Onsdag den 19. oktober – Kysttur efter havørred – start kl. 10.00 

Vi prøver den åbne kyst igen. Hvis vinden tillader det, kunne Korshage være 
stedet. Havørrederne skal jo forbi pladsen for at komme ind i fjorden. 

Lørdag den 22. oktober – Kysttur efter havørred – start kl. 10.00 

Hvis ikke Korshage gav fisk, så er det måske i Sejerø Bugten, at vi skal finde 
dem. Vi prøver det. 

Onsdag den 26. oktober – Kysttur efter havørred – start kl. 10.00 

Yderfjorden eller den åbne kyst. Vind og vejr bestemmer det. 

Lørdag den 29. oktober – Kysttur efter havørred – start kl. 10.00 

Det bliver en gentagelse af turen fra i onsdags. Yderfjorden eller åben kyst. 

Onsdag den 2. november – Kysttur efter havørred – start kl. 10.00 

Vi skal ind i fjorden, og vi skal fiske på et af vore hotspots. Det er blanke 
overspringere, det drejer sig om. 

Lørdag den 5. november – Kysttur efter havørred – start kl. 09.00 

Vi tager i fjorden igen, men denne gang en time tidligere. 

Onsdag den 9. november – Kysttur efter havørred – start kl. 09.00 

Det er ved at være sidste chance for at få en blank overspringer. 

Søndag den 13. november – Årets sidste kystklubtur – start kl. 09.00 

Så skal vinderen af den gennemgående kystkonkurrence findes og kåres. Der 
er masser af point at få, selv for små fisk (ikke undermålere) og også for an-
dre arter end havørred. Spændende hvem der bliver årets mester. 
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 1 Ons P&T-tur  1 Fre  

 2 Tor   2 Lør  

 3 Fre   3 Søn  

 4 Lør   4 Man Uge 27 

 5 Søn   5 Tir  

 6 Man Uge 23  6 Ons  

 7 Tir   7 Tor  

 8 Ons Kysttur  8 Fre  

 9 Tor   9 Lør  

10 Fre  10 Søn  

11 Lør Kysttur 11 Man Uge 28 

12 Søn  12 Tir  

13 Man Uge 24 13 Ons  

14 Tir  14 Tor  

15 Ons Kysttur 15 Fre  

16 Tor  16 Lør  

17 Fre  17 Søn  

18 Lør Kysttur 18 Man Uge 29 

19 Søn  19 Tir  

20 Man Uge 25 20 Ons  

21 Tir  21 Tor  

22 Ons  22 Fre  

23 Tor SKJOLD / Vedbæk 23 Lør  

24 Fre  24 Søn  

25 Lør  25 Man Uge 30 

26 Søn  26 Tir  

27 Man Uge 26 27 Ons  

28 Tir  28 Tor  

29 Ons  29 Fre  

30 Tor  30 Lør  

   31 Søn  

Marts 2021 April 2021 

Aktivitetskalender  

Juni 2022 Juli 2022 
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 1 Man Uge 31  1 Tor  

 2 Tir SKJOLD  / Odden  2 Fre  

 3 Ons   3 Lør Tur til Lagan  

 4 Tor   4 Søn  

 5 Fre   5 Man Uge 36 

 6 Lør   6 Tir  

 7 Søn   7 Ons Kysttur 

 8 Man Uge 32  8 Tor  

 9 Tir   9 Fre  

10 Ons Kysttur 10 Lør Kysttur 

11 Tor  11 Søn  

12 Fre  12 Man Uge 37 

13 Lør Kysttur 13 Tir  

14 Søn  14 Ons Kysttur 

15 Man Uge 33 15 Tor  

16 Tir  16 Fre  

17 Ons Kysttur 17 Lør P&T– konkurrence (3) 

18 Tor  18 Søn  

19 Fre  19 Man Uge 38 

20 Lør Kysttur 20 Tir  

21 Søn  21 Ons  

22 Man Uge 34 22 Tor Skjold / Vedbæk 

23 Tir  23 Fre  

24 Ons Kysttur 24 Lør  

25 Tor SKJOLD / Vedbæk 25 Søn Kysttur 

26 Fre  26 Man Uge 39 

27 Lør Kysttur 27 Tir  

28 Søn  28 Ons  

29 Man Uge 35 29 Tor  

30 Tir  30 Fre  

31 Ons     

August 2022 September 2022 

Se også kalenderen på :  www.bjoernenfisker.dk 

og husk så at tilmelding til havturene er bindende . 
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Havture i 2022. 
Efter en lang pause i havturene, hvor vi ventede på Skjolds planer, er Bruno  
nu tilbage med gode tilbud til det vertikale fiskeri. 

 
Torsdag d. 23. juni - blandet fiskeri 
Skjold fra Vedbæk. 
Sejltid: Kl. 8-15. 
Antal pladser: 4. 
Pris kr. 300 excl. transport. 

 
Tirsdag d. 2. august - makrelfiskeri 

Skjold fra Odden. 
Sejltid: Kl. 14-22. 
Antal pladser: 4. 
Pris kr. 400 excl. transport. 

 
Torsdag d. 25. august - Robby-Dobby fiskeri 
Skjold fra Vedbæk. 
Sejltid: Kl. 6-13. 

Antal pladser: 4. 
Pris kr. 350 excl. transport. 
 

Turleder er Bruno Hansen  Tel.: 6026 7118.  
mail: kirstenlykke@dukamail.dk 

Vi fisker efter årstidens fisk, så medbring altid noget grej, som gør det 
muligt for dig at fiske optimalt. Altså både let og lidt tungere grej.  
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Torsdag d. 22. september - blandet fiskeri  
Skjold fra Vedbæk. 
Sejltid: Kl. 8-15. 
Antal pladser: 4. 
Pris kr. 300 excl. transport. 
 

Torsdag d. 27. oktober - blandet fiskeri 
Skjold fra Vedbæk. 
Sejltid: Kl. 8-15. 
Antal pladser: 4. 
Pris kr. 300 excl. transport. 
 

Torsdag d. 17. november - blandet fiskeri 
Skjold fra Vedbæk. 
Sejltid: Kl. 8-15. 
Antal pladser: 4. 
Pris kr. 300 excl. transport. 
 

Tirsdag d. 27. december - blandet fiskeri - Nytårstorsketuren 

Skjold fra Helsingør. 
Sejltid: Kl. 7-12 
Antal pladser: 4. 
Pris kr. 300 excl. transport. 

 

 
 
 

På alle nævnte priser får du 50 kroner i rabat fra klubben. På nogle af 
turene er der måske mulighed for 50 kroners pensionistrabat. 

Husk tilmelding i god tid, så Bruno om nødvendigt kan skaffe flere plad-
ser og senest 14 dage før turdatoen. Derefter er tilmelding bindende. 

Suk...nu kommer dem 
fra Bjørnen igen.  
Så er freden forbi.  
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Februar 2022 

Fisk der ikke blev 

fanget 

 

 

 

Marts 2022 

Ole Pedersen 

Havørred 3,040 kg 

 

 

 

April 2022 

Jan Hansen 

Havørred 2,800 kg 
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Af: Erik Lund-Thomsen 

Før vi går i gang med forårsfiskeriet skal vi lige have afsluttet vinterfiskeri-
et, og det vil sige fiskeriet i januar og februar. 

I de to vintermåneder plejer torskefiskeriet jo at fylde ganske meget, men 
ikke i år. Det fylder faktisk ikke noget som helst, hvilket primært skyldes 
den indførte fredningsperiode fra 15. januar til udgangen af marts, samt 
kvoten på kun 1 torsk pr. mand/dag i resten af året. 

For at I nu ikke helt skal glemme hvor-
dan det kunne se ud den gang der var 

torsk i Østersøen får I lige fotoet her 
til venstre,  som stammer fra en af 
vores ture til Bornholm. Kan sådan 
noget måske have medvirket til, at 
torsken blev fisket helt i bund? 

Nu er det jo ikke helt forbudt at fange 
torsk i det område, hvor vi normalt 
fisker, vi skal bare nøjes med at tage 1 

torsk med hjem. Det bliver spændende 
at se hvordan det udvikler sig, når der 
skal forhandles nye kvoter og fred-
ningsperiode for 2023. 

Vi begynder med havture med Skjold 
igen efter sommerferien, hvor det bli-
ver fiskeri efter 1 torsk samt fladfisk, 

makrel, sild og hvad der ellers måtte hugge på vores krog. Det kan du læse 

meget mere om andetsteds i dette nummer af bladet.  

Nu har januar og februar jo altid været andet end havfiskeri, - det har også 
været kystfiskeri efter havørred. 5 ture var planlagt. 1 blev aflyst på grund 
af kold heldags regn. De øvrige 4 ture var præget af iskoldt vand, - under 5 
grader- og absolut ikke antydning af fisk. Kun John Rasmussen formåede at 
fange en enkelt fisk på en tur til Ishøj Havn den 30. januar. En brasen på 
næsten 2 kg blev det til. 

Og det var så den vinter. Nu kunne vi gå 
ind i foråret med grej, som ikke var til-
smudset af fiskeskæl og slim. Det måtte 
kunne give masser af forårsfisk. 
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Og foråret kom da også. Marts og april var præget af kulde, masser af sol, 
svage vindforhold og næsten ingen regn. Først i maj måned kom varmen og 
vandtemperaturen kom over 10  grader, og nu begyndte det at blive ganske 
behageligt at komme på kysten. 

Fotoet her ved siden af er 
fra Sandskredet og viser 
netop en af de kolde solri-
ge forårsdage i marts må-
ned.  

Det vigtige spørgsmål er 
naturligvis, om der også 
blev fanget havørred.—Og 
det blev der, ikke mange, 
men foråret har dog indtil 
nu i skrivende stund givet 6 
fine havørreder, og 1 af 
dem netop fra Sandskre-

det. En fin fisk på 0,69 kg fanget af Jan den 26. marts. Det var dog ikke 
Jans første forårsfisk. Ugen før var vi i Lammefjorden, og der landede jan 
klubbens og hans egen første havørred i 2022. Den fisk kan du se på fotoet 
herunder til venstre. Den til højre fangede Ole dagen efter i Ishøj Havn. 
Den vejede 3,04 kg og var 67 cm lang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Og det var så marts måned. Årets første forårsmåned, og den gav altså 3 
havørreder, og selv om det var flere end i både marts 2020 og marts 2021 
med henholdsvis 1 og 0 fisk, så syntes vi nok, at det var lige lovlig lidt. 
Samtidig kunne vi begynde at læse på Facebook på de sider, der drejer sig 
om havørredfiskeri, at der kom flere og flere opslag, som drejede sig om 
manglen på havørreder i vore vande, og der kommer flere ønsker om at 
der nu skal laves flere og større kystudsætninger. Spørgsmålet der stilles 
er: hvor er havørreden blevet af. Er vandområderne ved at dø? Noget kun-
ne måske tyde på det, men et endegyldigt svar har vi endnu ikke. 
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Så nåede vi frem til april, måneden som ofte bliver beskrevet som den 
absolutte topmåned for fangst af havørred. De første par ture tydede dog 
ikke på, at denne beskrivelse også passede i 2022. I hvert fald kunne vi 
kun præstere et par 0-ture. Men før vi kunne komme videre i kystprogram-
met skulle vi lige have afviklet første tur af vores 3-turs Put & Take kon-
kurrence. 

Den fandt sted i Ørsted put sø, hvor vi jo i de senere år altid har holdt vo-
res put konkurrence. I år blev turen en af de køligere af slagsen, hvilket 
skyldtes en hård vind fra nordvest, som bragte kold polarluft med sig og 
afleverede den lige i hovedet på os. 

Vi mødtes ved 9-tiden ved søen, og efter at alle havde konstateret, at de i 

hvert fald ikke gik ned af mangel på grej, og så var det bare med at kom-
me i gang. 

 

 

 

 

 

 

Den kolde blæst var selvfølgelig noget generende, især for os, som ikke 
fangede fisk, og selvfølgelig mindre for dem, der formåede at fange fisk, 
og det var der da heldigvis nogen der gjorde. 

Den første, der fik fisk på land var vores formand, en regnbueørred på lidt 
under 1 kg. Lidt efter var det Ole, som ikke kunne dy sig og fik en fisk også 
på lidt under 1 kg, og kun få minutter senere kunne han lande endnu en 
regnbue på nogenlunde samme størrelse. 
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Men vi skulle jo have fundet en vinder af dagens delkonkurrence, og længe 
så det ud til, at det skulle blive enten Poul eller Ole, men så slog Bruno til. 
Han havde jo lært, at søens regnbuer skulle fanges på sorte mikrofluer, og 

netop en sådan fiskede han ef-
ter et Bombarda flåd, og det 
gav også denne gang resultat. 

En fin regnbue huggede på den 
lille sorte, og blev sikkert lan-
det. 1,3 kg vejede den, og så er 
Bruno igen i spidsen for put 
konkurrencen. 

I år bliver konkurrencen gen-
nemført lidt anderledes end 
den plejer. Hidtil har den jo 
bestået af to ture, men i år har 
vi udvidet den til tre ture. 

Tur nr to vil finde sted onsdag 
den 1.  juni i Simons ørred sø. 
Bemærk at det er en hverdag. 

3. konkurrence tur vil finde sted lørdag den 17. september 2022. Hvor det 
bliver, er endnu ikke besluttet. 

Så er vi tilbage ved kystfiskeriet, og den første tur på programmet efter 
påske er den traditionsrige tur til Ærø, og den tur kan i læse meget mere 
om andetsteds i bladet. 

For en gangs skyld var jeg ikke selv med på ærøturen, så jeg måtte nøjes 
med de hjemlige fiskevande, og med lidt held og masser af tålmodighed 
kan de jo også vise sig at blive ganske gode. Efter et par nul ture til en af 
vores ellers så gode pladser 
i Fjorden, besluttede jeg 
den 23. april at tage en tur 
til Vestsjælland, nærmere 
betegnet en af pladserne 
ved Vindekilde Strandvej, 
en plads som vi ikke har 
dyrket særlig meget i de 

senere år, men nu skulle 
den prøves. Tålmodigheden 
belønnedes med en fin lille 
fisk på 42 cm og 0,78 kg. 
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Før Vindekilde fisken var Torben en 
tur i Ishøj, hvor han fiskede i den 
yderste del af havnen. Der blev han 
belønnet med denne flotte havørred 
på 1,7 kg og 52 smukke cm. 

Vi er nu i slutningen af april måned, 
og det betyder hornfisk. Vi er dog 
endnu ikke stødt på dem, men det må 

da snart ske. Og det gjorde det så den 27. april ved Nakkehage. Der var 
ikke mange, og dem der var der var ikke specielt interesserede i at hugge. 
Men vi fik da de første 2 hornfisk med hjem, og herefter blev de mere og 
mere hugvillige og vi kunne  næsten ikke undgå fange dem, og det er da 
fint nok, hvis man gerne vil have 
dem. 

Kom maj du søde milde, og det må 
man sige at den gjorde. Masser af sol 
og varme og herligt fiskevejr. Og 
stadig masser af hornfisk, og mellem 
hornfiskene kunne man da være hel-
dig at få sig en havørred, og det er 
jo nok værd at kæmpe for. 

Søndag den 1. maj skulle Vindekilde Strandvej prøves igen. Hornfiskene var 
der, men de var endnu ikke så hugvillige som de bliver lidt senere på sæso-
nen. Vi fik da 3 hver plus en lille havørred under målet. Den kom naturlig-
vis ud igen. Et par dage senere stod der Korshage på programmet, og jeg 

kan bekræfte, at der både var hornfisk og 
havørred i vandet, og langt ude patrulje-
rede marsvinene, men fjæsingerne var 
ikke dukket op endnu. 

16 hornfisk fik vi med hjem, og desuden 
fik både Jan og Bruno havørred. Jans 
holdt mindstemålet, men blev alligevel 
genudsat, og det blev Brunos også. 

Jeg har lige plads til at nævne turen lør-
dag den 7. maj, hvor John og Aage var 

ved kalkværket på Stevns, hvor de tilsam-
men fik 10 hornfisk med sig hjem. 

Til sidst vil jeg ønske jer alle en god og 
fiskerig sommer. 
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De ringer fra fiskeforretningen og 
siger at du har glemt din pung ! 

 

De næste par dage kan jeg desværre ikke tage med 

på fisketur da nabokonen hjælper mig med at male 

loftet ! 
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På Ærøturens sidste dag fik Jan lyst til at holde fri fra endnu en tur 
med de andre deltagere. Alligevel sneg Jan sig ned til vandet, og i det 
efterhånden verdensberømte sidste kast snuppede Jan denne smukke 
havørred på 2,8 kilo og dejlige 63 cm. Ensomheden ved fiskevandet 
giver ofte effektiv koncentration. Det virkede i hvert fald sådan. 


