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 svenske 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

Åbningstider og adresse

Seniorer
Ungdom
Juniorer
Familier

Mandag og torsdag kl. 19.00-22.00.

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

Bjørnens Sportsfiskerforening
Roskilde Kro
Egelundsvej 7-C - 1. sal
2620 Albertslund

Inklusive medlemskab i DSF.

¤ 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 2022.
Du kan sædvanligvis altid træffe et bestyrelsesmedlem
på vores klubaftener.
Bestyrelsens kontaktinformationer har du lige herunder
med telefon– og mailadresser:
Formand

Kasserer

Bestyrelsesmedlem

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

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

Bruno Hansen
Tel. 6026 7118
kirstenlykke@dukamail.dk

Suppleant til bestyrelsen: Mogens Johansen
Revisorer: Ole Pedersen og Lasse Jørgensen.
Revisorsuppleant: Jan Hansen
Næste klubblad udkommer i december måned 2022 og sidste frist for rettidig indlevering af indlæg til bladet er d. 7. november. Bladet udkommer
i månederne marts, juni, september og december.
Forsiden: Starten af maj måned. Vores to turledere Bruno og Erik tager sig
en slapper efter nogle timers hidsig jagt på hornfiskene, som jo tydeligvis
har meldt deres ankomst helt efter normal praksis.
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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Bjørnens julearrangementer 2022
Nyd julen med dine klubkammerater og gæster.
Vi runder året af med en rigtig hyggelig julefrokost og juleafslutning.
Bestyrelsen har planlagt vores julearrangementer således:
Julefrokosten afholdes lørdag d. 3. december med start kl. 14.00.
Igen juler vi i vores klublokaler på Roskilde Kro, hvor vi har pyntet op, og
hvor du kan pynte med din tilstedeværelse, og hvor du er meget velkommen til at medbringe din ægtefælle, kæreste, samlever etc. Prisen er
igen for medlemmer og gæster kroner 150 pr. person inklusive menu og de
dertilhørende drikkevarer.
Fremstilling af menuen har vi som altid en plan for. Alle er 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.
Erik spiller igen det berømte ”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. Jo flere vi bliver, jo
bedre og jo flere præmier kan Erik fremtrylle.
Reserver straks dagen, så du også kan deltage og meget gerne med en ledsager, som beskrevet herover. Tilmelding på listen som kommer op i klublokalerne, eller på mail til: lundthomsen@live.dk

Juleafslutningen 2022
Inviter igen ægtefælle, kæreste, samlever etc.
Traditionen tro slutter vi året med vores juleafslutning med julehygge, hvor
vi kan ønske hinanden en rigtig glædelig jul og et godt nytår. Samtidig nyder
vi som altid gratis Gløgg & Æbleskiver. Ingen tilmelding.
Juleafslutningen afholdes mandag d. 19. december kl. 19.00.
Når vi lukker klublokalerne den aften, holder vi juleferie frem til det nye år
2023, hvor vi starter igen mandag d. 9. januar. Vi åbner lige inden kl. 19.00,
og så tager vi fat på et helt nyt og aldeles ubrugt fiskeår.
Velkommen til Bjørnens Jul.

Venlig hilsen Bestyrelsen
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Bestyrelsens Hjørne
Orientering fra bestyrelsen.
Han klør sig i hovedet fyren til højre for fisken lige herover. Det gjorde han
også i vores juniblad, fordi det efterhånden er blevet virkelig svært at fange
havørreder på kysten. Denne gang klør han sig, fordi han har besøg af en
fisk, som ser temmelig trist ud. Det gør den, bl.a. fordi de seneste måneder
tydeligt har vist, at vores hav- og kystområder lider alvorligt. Sært at ingen
af de politikere som stolt bærer verdensmåls-nålen er vågnet op. Du kan læse mere om dette på side 9 under overskriften ”Havet er katastrofalt i nød”.
De seneste par måneder i Bjørneregi.
Livet har gået sin vante gang, og dog alligevel ikke. Mandag d. 16. maj samledes medlemmer som inviteret af bestyrelsen til luksussmørrebrød og passende drikkevarer, øl og snaps, eller vand til dem, der foretrak dette. Anledningen var jo som beskrevet i bl.a. martsbladet, at Bjørnen var blevet 40 år.

Hvordan vores fiskeri er forløbet i sommerhalvåret kan du læse om i Eriks
gennemgang ”Sommerfiskeriet 2022” på siderne 19 til 24 og desuden om en
tid, hvor det syntes sværere og sværere at finde fiskene.
Juni og juli er jo præget af, at der er sommerferie, som hos nogen starter
meget tidligt. August er vi her i skrivende stund først lige startet op på, så
der er faktisk ikke de helt store ting af berette om klublivet.
Det skal dog nævnes, at det lykkedes at gøre rent i vores værksted og i vores
gamle fryser dernede. Den blev gjort så ren, at da formanden med magisk
hånd satte strømmen til, gjorde det den helt død. Efter meget overvejelse
og grundige drøftelser er der nu indkøbt en hel ny 200 liters kummefryser, så
vi stadigvæk kan få vores fangster opbevaret under grove minusgrader.
Alle medlemmer er velkommen til at opbevare
fisk i fryseren, selvfølgelig forudsat, at der er
plads. Der er sat opslag op med vejledning
omkring opbevaringen både i vores lokale på
1. sal og på selve fryseren i kælderen.
For at gøre det behørigt håndterbart for bestyrelsen kan ind- og udlevering kun finde sted i
klubbens officielle åbningstider.
Vores fisketure.
Fisketurene for resten af året finder du her i bladet på siderne 12, 13 og 17
med havture, kystture, en tur til Lagan og endelig den afsluttende P&T-tur,
og selvfølgelig ikke at forglemme den afsluttende kystkonkurrencetur midt i
november. På side 11 kan du se situationen omkring vores konkurrencer.
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Konkurrencerne er ikke afgjort endnu, så det er bare om at sætte dagene af
til fisketure ude på Sundet, på kystpladserne, og hvor turene ellers sender os.
Eksterne aktiviteter.
Går vi tilbage til før-Coronatid afholdt Foreningshuset Roskilde Kro et Høstmarked i 2018 og Grøn Dag i 2019.

Da vi nu er helt uden Corona-restriktioner gentager foreningen begge aktiviteter her i 2022, hvor vi alle er velkommen begge dage, og hvor familie og venner også er
velkommen. Det gælder således også, selvom de ikke er
medlem af en af foreningerne på Roskilde Kro.
Høstmarked på Roskilde Kro.
afholdes søndag d. 4. september fra kl. 10.00 til 14.00.
Grøn Dag på Roskilde Kro.
afholdes søndag d. 9. oktober fra kl. 10.00 til 12.00.
Aktiviteter på Høstmarkedet.
Det er jo en hyggedag, hvor flere af husets foreninger viser deres aktiviteter
bl.a. i salen. Koret synger efterårssange og Linedancerne viser deres imponerende færdigheder. Gamerne viser deres aktiviteter også i salen.

I det grønne er der bl.a. loppesalg for husets foreninger, og der er desuden
eksterne kræmmere, som sælger deres produkter. Der kan købes kaffe, te,
saft, vand, grillpølser samt øl og sodavand. Betaling kontant eller Mobilepay.
Aktiviteter på Grøn Dag.
Det er jo til gengæld en arbejdsdag, hvor vi giver vores grønne område omkring kroen en kærlig hånd. I bedes venligst selv medbringe haveredskaber
og husk desuden et par solide havehandsker.

Vi låner dog også haveredskaber og værktøj hos Materialegården og hos vores KFUM spejdere, men tag også jeres eget med.
De to arbejdstimer belønnes med grillpølser og drikke bagefter.
Tilmelding til Grøn Dag på listen i klubben eller ved kontakt til Poul.
Mosens Dag.
Mosens Dag skal vi også lige omtale, selvom vores fiskevand dernede lider
gevaldigt under manglende vedligeholdelse.
Mosens Dag ved Tueholm Sø.
afholdes søndag d. 11. september fra kl. 11.00 til 15.00,
og foregår primært i området ved Spisestedet Mosen.

Vestegnens Sportsfisker Sammenslutning deltager ikke med aktiviteter i år.
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Vestegnens Sportsfisker Sammenslutning (VSS) - update.
Når vi nu er ved vores sammenslutning, som giver os fiskeretten i Tueholm
Sø og Vallensbæk Sø, og hvor VSS nu kun består af Ishøj Sportsfiskerklub og
Bjørnen, kan vi meddele, at ved et årsmøde afholdt i maj måned blev Kjeld
genvalgt som formand og Poul som bestyrelsesmedlem. Senere er Bruno
kommet til som suppleant.

Mosens tilstand.
Fiskevandet i de to søer har det fortsat rigtig dårligt og det primært på
grund af manglende vedligeholdelse. Søerne er hårdt ramt af trådalger, og
det er årsagen til, at det ikke giver mening at deltage i Mosens Dag. Mosens
administration overvejer en fysisk opsamling af trådalgerne, men erfaringsmæssigt ved vi, at det ikke holder ret længe, så er søerne groet til igen.
VSS mener, at trådalgeproblemet skal løses på en anden måde, nemlig ved
udsætning af græskarper og sølvkarper i første omgang i Vallensbæk Sø. Vi
er i gang med at udarbejde et forslag til sådanne udsætninger. Karpeudsætninger kræver dog godkendelse af de fire kommuner og ministeriet. Den helt
store oprensning, som omfatter bortskaffelse af det metertykke bundslam,
er der lange udsigter til. Det vil nemlig nu koste over 100 millioner kroner.
Sportsfiskerforbundet.
Forbundet afholder kongres d. 26. og 27. november i Vingsted. Også denne
gang har vores bestyrelse inviteret Søren Mathiesen til at repræsentere Bjørnen. Vi kender ikke forslagene til kongressen endnu, men i følge vores kontakter forventes der ingen kontingentændringer denne gang.

Medlemstallet, som steg noget under Coronarestriktionerne, er desværre
faldet med knap 500 medlemmer. Den udvikling skal naturligvis vendes.
Sekretariatsdirektøren har venligst forsynet os med det samlede tal for regionerne Hovedstaden og Sjælland. Det viser foreningsmedlemmer: 4.239 og
direkte medlemmer 1.279.
For at tiltrække flere medlemmer er Forbundet i gang med at styrke kommunikationen, og ser vi på medarbejdersituationen, er der nu ansat 11 fuldtidsmedarbejdere i sekretariatet.
Af dem er 5 i kommunikationsteamet, 2 i natur og miljø, 2 i medlemsadministration og bogholderi, 1 i kysthjælperprojektet og så i toppen sekretariatsdirektøren. Herudover er der tre deltidsmedarbejdere.
Medlemsudviklingen 2021-2022:
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Forbundets Kysthjælperprojekt.
Ålegræsset i vores fjord- og havområder er jo forsvundet voldsomt over en
årrække, og det er et kæmpe problem. Ålegræsset danner jo opvækstområder for fiskeyngel og byttedyr og er desuden afgørende for at hindre iltsvind.
Så manglende ålegræs er i høj grad medvirkende til det dårligere fiskeri.
Forbundet har igangsat et såkaldt kysthjælperprojekt, som omfatter både
udplantning af ålegræs, udlægning af mindre stenrev og muslingebanker.
Projektet er støttet økonomisk af Velux Fonden.
Selve udplantningen af ålegræs bliver udført af flaske- eller fridykkere, som
placerer hvert eneste ålegræsskud manuelt i havbunden. Man har bl.a. gennemført en prøveudplantning af ålegræs i Kalø Vig nord for Aarhus, hvor syv
frivillige dykkere på en enkelt dag udplantede 1.350 ålegræsskud monteret
på søm. Ingen af deltagerne havde erfaring med udplantning af ålegræs.
Erik Haar Nielsen, som er biolog og leder
af Kysthjælperprojektet fortæller:
”Vi udplantede i et område, der gik fra
ca. 1 meters dybde og ud til ca. 2,5 meters dybde. Længden af området langs
kysten var ca. 20 meter og området var
omkring 140 m2. Vi planter et sted mellem 8 og 10 skud per m2.

Foto: Morten Rasmussen.

Forskning har vist at en sådan udplantning kan blive til omkring 1.000 skud per
m2 efter to år, og det håber vi selvfølgelig også bliver tilfældet her.”

Et tilsvarende projekt er planlagt i Odense Fjord, hvor biologer fra Odense
Universitet skal udplante ålegræs i fjorden. Odense Byråd har bevilgede to
millioner kroner til projektet.
Der er alvorligt behov for det. For 60-70 år siden var ca. 50% af fjorden dækket med ålegræs. Nu er der kun ca. 3%, og fiskemæssigt er fjorden stendød.
Havet er katastrofalt i nød.
I juli måned kom der flere og flere
meldinger om, at fjordene rundt omkring i landet var hårdt ramt af det
irriterende og ulækre ”Fedtemøg”.

Det fik Forbundet til at sende biolog
Kaare Manniche Ebert på bl.a. TV2
med budskabet om det triste syn.
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”I år er det specielt slemt med disse slimede og gulbrune alger langs
flere af de danske kyster”, var budskabet fra Kaare.
Det har også store konsekvenser for
havets økosystem. Problemet ved
store algeblomstringer er, at de
vokser oven på tangen. Dermed
kvæler fedtemøget bl.a. ålegræs og
vandplanter. Resultatet bliver så
iltsvind og til sidst forsvinder levestederne for fisk og smådyr.

Foto: Alex Syrik TV2 Fyn

Desværre optræder det nu også i vores vandløb, også i de små vigtige gydevandløb som så dør. Der er ingen tvivl om, at drivmidlet for fedtemøget er
de massive udledninger af næringsstoffer, som primært landbruget står for.
Det er dermed yderst tvivlsomt, om de nuværende vandplaner er nok til, at
Danmark når EU-målet om god økologisk tilstand i 2027. Kom nu politikere!
§ 7-udvalget møde om Handlingsplan 2023-2025.
Forbundet har i juni været til møde i § 7-udvalget, som rådgiver for, hvordan
fisketegnsmidlerne skal bruges, altså grundlaget for den nye handlingsplan
for fisketegnsmidlerne. Forbundet har tidligere bl.a. peget på, at fisketegnsprisen bør hæves, og at pensionister også skal betale fremover.

Til spørgsmålet om fisketegnsmidlerne kan bruges til støtteudsætninger, som
dem vi ser f.eks. i Hvidovre har forbundets formand udtrykt følgende:
”Fisketegnsmidlerne skal i mine øjne ikke gå til udsætninger, som alene
handler om at skabe noget at fiske på. De skal have et lidt højere formål om
bestandsophjælpning. Det er ikke det samme som, at jeg er imod kystudsætninger - det skal i min optik bare ikke finansieres af fisketegnsmidlerne.”
Ret aktuelt har den nye brancheforening Dansk Lystfiskeri, som nu er i § 7udvalget, annonceret 100.000 stk. ørredsmolt til salg. Det er en overskudsproduktion hos Fyens Laksefisk, som man beder branchen og lystfiskerne betale med frivillige bidrag til udsætning på Sjælland og i Jylland i april 2023.
Hermed til slut en høflig påmindelse om julefrokosten.
Tilmeld dig til vores hyggelige julefrokost lørdag d. 3. december. Det bliver
igen en rigtig hyggelig dag med en dejlig julefrokostmenu. Læs mere
på bladets side 5. Tilmeld dig gerne med en gæst, som så også
kan opleve en hyggelig dag med dine klubkammerater.

Venlig hilsen
Bestyrelsen - Vi ses i Bjørnen
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Hvem vinder årskonkurrencerne?
”Det er ikke forbi, før den fede dame synger…”

Breaking Kyst Jan...P&T Bruno...Horn Martin...

Det med den fede dame
stammer fra opera, hvor
den ikke sjældent ret så
vægtige sopran afslutter
opførelsen med en skjønsang. På almindeligt
sprog betyder det, at
man ikke kan forudsige
resultatet af en igangværende begivenhed, før
den har nået sin konklusion. Det gælder selvfølgelig også i vores løbende fiskekonkurrencer.

Når dette blad udkommer har vi kun afsluttet en af vores konkurrencer, nemlig hornfiskekonkurrencen. Den tog Martin sig fint af d. 21. maj. Vores
Torskekonkurrence har vi i år desværre måtte sætte på pause pga. reglerne
om kun hjemtagelse af én torsk pr. dag.
Tilbage har vi så 3 konkurrencer som afvikles med først Put & Take konkurrencen og dernæst ved fiskeårets udgang Kystkonkurrencen og Årets Bjørn.
Lige nu oplyser vores konkurrenceleder hr. Lund-Thomsen, at de to brødrene
Hansen foreløbig har sat sig med Bruno på Put & Take konkurrencen med en
regnbue på begrænsede 1,130 kilo, medens Jan ser ud til at føre Kystkonkurrencen, hvor hans 3 havørreder fylder rigtig meget. Årets Bjørn kender vi
ikke den foreløbig placering på. Men der er tid endnu til at overhale de to
brødre, den fede dame har jo ikke sunget endnu.
Du kan nemt blande dig i konkurrencerne.
Du skal bare melde dig til og så komme med ud på turene. Du skal selvfølgelig også gøre dig umage for at fange fisk, de flyder jo ikke bare rundt omkring, som den på billedet herover.
Put & take konkurrencen.
har allerede haft 2 ture, så der er kun en chance tilbage. Det er på vores tur
lørdag d. 17. september med mødetid kl. 08.00, og hvor du har alle muligheder for at kaste dig ud i en nervepirrende dyst med grillmenu bagefter.
Kystkonkurrencen og Årets Bjørn.
Du kan fighte helt frem til den afsluttende kystkonkurrencetur søndag d. 13.
november og Nytårstorsketuren tirsdag d. 27. december.
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¤ Ture til bl.a. Kyst, Sø og Å i 2. halvår 2022 ¤

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 ¤
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.
Onsdag den 14. september – Kysttur efter havørred – start kl. 14.00
Havørreden er begyndt at tænke på artens formering og dermed den fortsatte tilstedeværelse i de danske vande, men der er stadig blanke torpedoer.
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 gives 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 andre arter end havørred. Spændende hvem der bliver årets mester.
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Aktivitetskalender
September 2022

Oktober 2022

1

Tor

1

Lør

2

Fre

2

Søn

3
4
5
6

Lør Lagantur
Søn Høstmarked Roskilde Kro
Man Uge 36
Tir

3
4
5
6

Man
Tir
Ons
Tor

Kysttur

Kysttur
Uge 40

7
8
9
10

Ons
Tor
Fre
Lør

7
8
9
10

Fre
Lør
Søn
Man

11
12
13

Søn Mosens Dag - Tueholm Sø 11
Man Uge 37
12
Tir
13

Tir
Ons
Tor

14
15
16
17

Ons
Tor
Fre
Lør

14
15
16
P&T-Konkurrencetur (3) 17

Fre
Lør
Søn
Man

18
19
20
21

Søn
Man
Tir
Ons

18
19
20
21

Tir
Ons
Tor
Fre

22
23
24

Tor
Fre
Lør

Havtur - Skjold

22
23
24

Lør
Søn
Man

25
26
27
28

Søn
Man
Tir
Ons

Kysttur
Uge 39

25
26
27
28

Tir
Ons
Tor
Fre

29
30

Tor
Fre

29
30

Lør
Søn

Kysttur

31

Man

Uge 44

Kysttur

Kysttur

Uge 38
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Kysttur
Grøn Dag - Roskilde Kro
Uge 41
Kysttur

St. Vejle Å - Ishøj Havn
Uge 42
Kysttur

Kysttur
Uge 43
Kysttur
Havtur - Skjold

Se også kalenderen på www.bjoernenfisker.dk
Husk at tilmelding til havturene er bindende fra 14 dage før turdato.

November 2022
1

Tir

2
3
4

Ons
Tor
Fre

Kysttur

5
6
7

Lør
Søn
Man

Kysttur

8
9
10
11

Tir
Ons
Tor
Fre

12
13
14

Lør
Søn
Man

15
16
17
18

Tir
Ons
Tor
Fre

19
20
21

Lør
Søn
Man

22
23
24
25

December 2022
1

Tor

2
3
4

Fre
Lør
Søn

5
6
7

Man
Tir
Ons

8
9
10
11

Tor
Fre
Lør
Søn

12
13
14

Man
Tir
Ons

15
16
17
18

Tor
Fre
Lør
Søn

19
20
21

Man
Tir
Ons

Tir
Ons
Tor
Fre

22
23
24
25

Tor
Fre
Lør
Søn

26
27
28

Lør
Søn
Man

26
27
28

Man
Tir
Ons

29
30

Tir
Ons

29
30

Tor
Fre

31

Lør

Uge 45
Kysttur

Kystkonkurrenceturen
Uge 46

Havtur - Skjold

Uge 47

Uge 48
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Julefrokost
Uge 49

Uge 50

Juleafslutning Uge 51

Uge 52
Nytårstorsketur - Skjold

Sejler det meste af året fra Vedbæk, men i månederne
Januar, februar og marts sejles der fra Helsingør.

Lystfiskerture - Firmature o.l.
Fra Vedbæk Havn
Nordre Mole
Firmainformation:
Rederiet SKJOLD
Henrikshøj 8, 2. dør 1
2950 Vedbæk

Skipper Kim

Tel. 3020 2019
Mail: skjold@skjold-vedbaek.dk
web: www.skjold-vedbaek.dk
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Turleder er Bruno Hansen Tel.: 6026 7118.
mail: kirstenlykke@dukamail.dk
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.
Husk tilmelding i god tid, så Bruno om nødvendigt kan skaffe flere pladser og senest 14 dage før turdatoen. Derefter er tilmelding bindende.
På alle nævnte priser får du 50 kroner i rabat fra klubben.
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Maj 2022

Martin Larsen
Hornfisk 67 cm
Vinder af Årets
Hornfiskekonkurrence.

Juni 2022
John Rasmussen
Makrel og hornfisk.

Juli 2022
Fedtemøg gjorde
fiskeriet i juli mere end
svært. Så det får dermed månedens plads.
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Af: Erik Lund-Thomsen
Juni måneds, og dermed sommerens første fisketur var vores årlige torskekonkurrence på Øresund. Som sædvanligt blev konkurrencen afholdt om
bord på Skjold, og også som sædvanligt viste vejret sig fra sin venlige side.
Omtrent med disse ord har artiklen om sommerfiskeriet hvert år siden 1995
kunnet indledes. Blot ikke i år. Den gældende torskekvote indebærer jo, at
lystfiskerne kun må hjemtage 1 torsk, og derfor giver det ikke nogen mening
at afholde vores traditionelle torskekonkurrence. I øvrigt er der ikke nogen
af turbådene, der sejler deciderede torsketure. Der sejles og fiskes efter alle
arter, som ikke er fredede eller på anden måde omfattet af et fangstforbud.

Fotoet herover er fra sommeren 2012, og er altså 10 år gammelt. Den sommer registrerede vi 65 torsk i vores fangstjournal. Den største var på 7,5 kg,
og er den som Ole Bisgaard viser frem herover. Jeg tror desværre, at det
varer mange år før det igen bliver almindeligt. at vi kan fange sommertorsk
på den størrelse, men lad os da i al beskedenhed håbe, at torskebestanden
retter sig så meget i løbet af de næste to tre år, så vi i det mindste kan få
lov til at hjemtage mere end 1 torsk fra en fisketur, - måske 5 - man har vel
lov til at drømme.
I skrivende stund, hvor vi har taget hul på årets sidste sommermåned, kan vi
se tilbage på et fiskeri som, - nå ja, det kunne have været bedre, og så er
det sagt på den pæne måde. Der er dog stadig en håndfuld ture tilbage
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her i august måned, og mon ikke det kan lykkes at få lidt flere fisk med
hjem, således at vi kan slutte sommeren med at sige, at fangstmæssigt gik
den da rigtig godt.
Da det nu ikke var muligt at holde vores torskekonkurrence, som sommerens
første fisketur, så måtte vi jo finde på noget andet, og det endte så med at
blive en put tur, som skulle holdes i Simons Put Sø. Og hvorfor så lige der?
Det korte, og sande, svar er, at vi skulle simpelthen bare prøve noget andet
end Ørsted. Det betød også, at vores to-turs put konkurrence nu blev udvidet
til en tre-turs konkurrence, og dermed er chancerne for at fange vinderfisken væsentligt forøget.
Turen fandt sted onsdag d. 1. juni, og det forhold, at der var tale om en
hverdagstur i stedet for en lørdagstur som normalt, havde ikke nogen negativ
indflydelse på antallet af deltagere. Klokken 9.00 stod en halv snes medlemmer klar til at begynde dysten om at fange den største ørred.
Det var en nogenlunde god sommerdag. En anelse kølig, men masser af sol og
drivende skyer, kun svag vind, og der blev spottet masser af ørreder i søen.
Betingelserne for et godt fiskeri var altså til stede, resten var op til os selv.

Søren Mathiesen var også med i konkurrencen, og han plejer jo altid at være
god for at fange en ørred eller to. Og det var han da også denne gang. Søren
fisker oftest med små kobberfarvede Mepps spinnere, og konkurrencen var
ikke mere end 12 minutter gammel, da denne flotte regnbue på trekvart kilo
forgreb sig på hans lille Mepps og endte sine dage som turens største (og
eneste) fangst.
Det kan jo nok få en og anden til at miste lidt af det gode humør, når det
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Ikke lykkes at fange fisk, men humøret vender straks tilbage, når der kommer melding om, at grillpølserne er færdige. Denne gang var de ekstra gode,
idet Poul Formand var udnævnt til Chefkok, og han havde medbragt Christian
som Cheflærling, og de to havde så godt styr på hele grillseancen, at de får
lov til at gentage succesen ved den tredje konkurrence puttur, som finder
sted lørdag d. 17. september i Ørsted.
Sommerfiskeriet fortsatte i juni måned med en 4-5 ture til forskellige pladser i Isefjorden. Der blev fisket i Lammefjorden, ved Skansehage, ved Unnerød og ved Nakkehage. På alle pladserne blev der fanget godt med hornfisk
og nogle få makrel, men ingen antydning af havørred nogen af stederne.
Herunder får du nogle få indtryk af sommerfiskeriet på de nævnte pladser.
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Som bekendt arrangeres der ingen klubture i juli måned, men i begyndelsen
af august starter vi op igen, og første tur efter sommerferien plejer at være
eftermiddags makrelturen med Skjold fra Odden Havn. Sådan har det i hvert
fald været siden 2015, og sådan blev det også i år.
6 mand mødte op i Havnebyen på Sj. Odde, hvorfra Skjold skulle sejle kl. 14.
Det er en tur, som somme tider byder på pragtfuldt sommervejr med høj sol,
ingen vind og så et par håndfulde makrel, men da vi jo desværre, eller måske heldigvis, ikke selv er herre over vejret og fiskene, så kan det også være
en tur, som kun er for de søstærke og dem, som både kan fiske og holde sig
fast på samme tid, og som accepterer, at det både blæser og regner og, at
de ikke fanger nogen makrel.
Da Skjold var kommet ud af Odden Havn, og havde sat kursen mod Schultz
Grund, kunne vi godt mærke, at der var noget mere vind, end vi havde mærket, mens vi stadig lå i havn. Vi blev klar over, at så snart vi ikke mere lå i
læ af Sj. Odde, og var kommet fri af revet, så ville vi blive mødt af en helt
anden slags vejr.

Efter halvanden times sejlads, hvor vejret efterhånden blev dårligere og dårligere, nåede vi endelig frem til Schultz Grund, og der blev vi ramt af en meget frisk vind og masser af regn, og det kan vel også ses på det våde foto her
ovenfor. Nu skulle skipper så i gang med at finde makrel, og det viste sig at
være noget vanskeligt.
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En betingelse for at finde makrel på Schultz Grund er jo, at der er makrel i
området. Og det var der da, men slet ikke i de mængder, vi havde håbet på,
og der blev på intet tidspunkt fundet stimer af makrel. Dem der blev fanget
var tilsyneladende enkelte makrel, som mere eller mindre tilfældigt kom
forbi vores forfang, og så huggede.
På fotoet her ved siden af holder
Mogens og Aage en velfortjent
pause mens skipper søger efter
makrel.
Godt at man i disse søgepauser
kunne gå under dæk, og få lidt
varme i kroppen igen. I kabyssen
havde høker Per i øvrigt nok at
gøre med at holde pølsegryden på
kogepladen. Det lykkedes naturligvis, og alle der havde bestilt pølser fik dem da den tid kom, og det
gjorde den efter ca. 4 timers
træls fiskeri, og nu var det efterhånden snart ved at være tid til at sætte
kursen hjem mod Sj. Odde. På vejen hjem blev der tid til lidt fiskeri på revet. Situationen der var den samme som på Schultz Grund, ingen stimer og
der blev kun fanget enkelte makrel.

20 makrel blev det til for os 6 mand fra
Bjørnen, og det er ikke helt godkendt,
men vi gjorde det så godt, som vi kunne under svære forhold.

Kl. 22 ankom vi til Havnebyen, og det
var rart at få fast grund under fødderne. Hvis Skjold igen sejler eftermiddagstur til næste år, og vi stadig kan
tåle søgang, så deltager vi jo nok igen.
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Det havde selvfølgelig været rart med lidt flere makrel, men vi får heldigvis
en chance mere, da vi jo har en makreltur med Skjold igen torsdag d. 25.
august. Resultatet af den tur når desværre ikke at komme med i dette nummer af bladet.
Det, der kan nå at komme med, er resultatet af kystturen onsdag d. 10. august, som i øvrigt blev flyttet til tirsdag d. 9. august. Vi besluttede, at vi på
grund af den tiltagende sommervarme ville ud på den åbne kyst, og så var
det jo nærliggende at vælge Korshage.
Vi var klar over, at vi kunne
risikere at blive voldsomt generet af fjæsinger. Korshage
er jo netop kendt for at holde
mange fjæsinger om sommeren. Vi har imidlertid prøvet
det så ofte, at vi har tilpasset
vores fiskeri, så vi for det
meste undgår dem. Vi kan
ikke helt undgå at fange dem,
men vi kan minimere fangsterne temmelig meget.
Det drejer sig blot om at fiske lidt hurtigere og lidt højere i vandsøjlen end
vi plejer, især når der fiskes over ren sandbund. Der var ellers mange af
dem. Så snart vi gik ud på ren sandbund var der straks 4-5 fjæsinger omkring
benene på os.

Det er Bruno og Jan, der fisker i tusmørket, og herover har Bruno fået hug.
Han tror først, at det er en hornfisk, men da han langt ude opdager, at den
ikke har noget horn, gætter han på, at det er havørred, og så kommer
fangstnettet frem. Det var dog hverken hornfisk eller havørred, men derimod
en fin makrel.
Vi fik i alt 8 hornfisk,1 makrel og 8 fjæsinger, og det var så den sommer.
24

Efterårs ret til 4 personer
Ingredienser:
4 porrer
3 gulerødder
Sauce:
2 dl fløde 13%
1 spsk. olie
2 spsk. eddike
1 spsk. dijonsennep
5 spsk. ketchup
1 tsk. karry
salt, friskkværnet peber
400 g fuldkornspasta
600 g torske- eller kulmulefileter.

Fremgangsmåde:
Dup fileterne tørre og drys dem med lidt salt.
Skær grønsagerne i skiver og kog dem halvmøre i letsaltet vand.
Lad dem dryppe godt af og læg dem i bunden af et ovnfast fad.
Læg fiskefileterne ovenpå. Rør alle ingredienserne til saucen
sammen og hæld det over fisk og grønsager, så det er dækket.
Sæt fadet i en 225 grader varm ovn og bag i 25 minutter. Server
straks med nykogt fuldkornspasta til.
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Efter et par år med pause på grund af Corona-restriktioner starter vi
nu igen Grøn Dag på Roskilde Kro. Kom med og giv vores grønne område en kærlig hånd i de to timer arbejdet varer, så kan vi bagefter
hygge sammen. Husk at du er velkommen til at tage gæster med.
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