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 juni måned 2022 og sidste frist for rettidig
indlevering af indlæg til bladet er medio maj. Bladet udkommer
i månederne marts, juni, september og december.

Forsiden: Da vi har pause i havturene på Øresund pga. fredning af torsken
har vi været i arkivet efter et billede af vores gæve havfiskere. Derfor prydes forsiden af Ole W, Erik og Bruno på Arresø en frisk 1. december 2018.
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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Bestyrelsens Hjørne
Orientering fra bestyrelsen.
Så er vi godt på vej ind i det nye år 2022, som samtidig er et fiskeår, som vi
allerede har taget fat på med kystture i januar og februar.
Inden årsskiftet rundede vi 2021 af med at holde både julefrokost og juleafslutning, og her i februar måned slap vi af med alle Coronarestriktionerne.
Når dette blad udkommer, har vi d. 21. februar afholdt vores generalforsamling 2022. Indkaldelsen med forslag, regnskab for 2021 og budget for 2022
blev udsendt til vores mailgruppe d. 12. februar.

Hvordan generalforsamlingen forløb er meddelt i det referat, som bestyrelsen udsendte også til vores mailgruppe kort tid efter afviklingen.
40 års jubilæum.
De to små mænd øverst til højre på siden sender os et signal om, at de to år
1982 og 2022 betyder noget for os, og det er i år faktisk 40 år siden, at Bjørnen blev stiftet. Bjørnens stiftende generalforsamling blev nemlig afviklet
torsdag d. 13. maj 1982 i beboerhuset i Bjørnens kvarter i Albertslund.
I år rammer jubilæumsdagen på en fredag, hvor
det er St. Bededag. 40 år er jo et pænt jubilæum,
men de rigtig ”store” er nu engang dem med 25 og
50 år imellem.
Bestyrelsen har derfor besluttet, at vi fejrer dagen
og os selv mandag d. 16. maj 2022 kl. 18.00, hvor
vi i klublokalerne hygger os sammen med smørrebrød og dertil øl/vand. Foreningen er selvfølgelig
vært. Af hensyn til spisningen vil der som sædvanligt blive bedt om tilmelding.
Vi melder senere ud herom ved opslag i klublokalerne og ved en invitation via vores mailgruppe.
Hvis du skulle have lyst til at læse vores 25 års jubilæumsblad vist herover,
så ligger det elektronisk på vores bladside på hjemmesiden. Der findes dog
endnu nogle få trykte eksemplarer, som det er muligt at låne.
Fisketurene i 2022.
På siderne 11, 12 og 13 her i bladet kan du se den nu gældende turplan for 1.
halvår. I forbindelse med årets første kysttur søndag d. 16. januar var alle
medlemmer inviteret til morgenkaffe i klubben. Formålet var dels at beslutte, hvor dagens og dermed årets første kysttur skulle afvikles henne, dels at
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give medlemmerne mulighed for at fremkomme med egne ønsker og forslag.
Otte medlemmer havde taget imod invitationen, og det resulterede i en
række ændringer i turprogrammet. Turplanen indeholder forsat en lang række kystture efter havørred, men er nu desuden suppleret med en tur til
Odense Å d. 13. marts. Laganturen d. 1. marts er droppet, men der er en ny
tur til Lagan på St. Bededag d. 13. maj. Havørredturen d. 29. maj er ændret
til en kysttur efter fladfisk, og tilsvarende er en havørredtur d. 1. juni ændret til en ekstra Put & Take tur, som går til Simons Put & Take Sø.
For så vidt angår havturene, må vi fortsat væbne os med tålmodighed. Turbådene har det svært pga. de nye regler for torskefiskeriet, og der er både,
der har valgt at lægge op, at sælge eller at flytte væk fra Øresund. Bruno er
i jævnlig kontakt med Skjold, og vi nærmer os mulighederne for trods alt at
komme ud på de salte bølger. Læs mere på side 16.
Hvor er de blevet af.
Det er naturligvis fiskene, det drejer sig om. Som Erik giver udtryk for i hans
gennemgang af Fiskeåret 2021, se side 19, så er fangsterne ikke ligefrem til
at juble over. Vi har i den grad manglet havørreder på kysten, og på Sundet
har torskefiskeriet heller ikke være noget at feste over. De store torsk er
væk, og vægten på de fleste torsk er ikke imponerende, dertil er den voldsomme reduktion af torskekvoten, som nu har ramt os, aldeles chokerende.
Der er mange, der mener at skarven og sælen er hovedårsager til, at vores
fiskebestande har det så dårligt, og det er ganske korrekt i visse områder,
men der er andre og mere alvorlige årsager. Erhvervsfiskerne har i årevis
fisket brutalt på fiskebestandene, og vi lystfiskere har på Sundet i mange år
fokuseret meget på at fange de helt store torsk, og vi har i mange år fisket i
gydetiden. Lægger vi oven i den tilstand vores hav– og kystområder befinder
sig i, og hvor det vigtige ålegræs er voldsomt reduceret, så er det ret logisk,
at det er tyndet ud i fiskene, og at kysttorsken og andre arter er ved at være
væk. Hovedårsagen til vores ringe havmiljø ligger i massive forureninger fra
primært landbruget, sekundært fra spildevand m.m. fra byerne. Så der skal
råbes alvorlig højt, hvis politikerne skal forstå behovet for ændringer.

Det gjorde rigtig mange lystfiskere
faktisk ved en demonstration d. 15.
januar i Københavns Havn med i
omegnen af 1.000 demonstranter og
over 100 både. De havde taget turen fra Oceankaj gennem havneløbet ned til Fisketorvet og retur for
at markere deres utilfredshed med
de betydelige skader, som slam fra
byggeriet af Lynetteholmen risikerer at påføre Øresund og Køge Bugt.

Venligst udlånt af Jens Bursell, Fisk & Fri
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Fisketegnet gik tilbage i 2021.
Efter en meget smuk fremgang i salget af fisketegn i 2020, gik salget tilbage
til ca. normalt niveau i 2021.
I 2020 gik salget af årsfisketegn frem med 23,9%, medens salget af ugekort
gik ned med 40,6%. Samlet gav det en merindtægt på ca. 5 millioner kroner.
Men festen er stoppet, for í 2021 er årstegnet gået tilbage med 10,7% og
ugetegnet med 15,9%. Det giver ca. 3,7 millioner kroner mindre i kassen.

Brancheforeningen Dansk Lystfiskeri.
Den 19. januar i år mødtes omkring 100 repræsentanter for den danske lystfiskerbranche til et møde i Kerteminde. Formålet var at danne en helt ny
brancheforening Dansk Lystfiskeri (DL), hvor man samler grejforretninger,
grossister, producenter af fiske- og outdoorudstyr, af både og motorer, og
også turbåde, ørredsøer, selvstændige guider, mediefolk, samt interessenter i lystfiskerturismen m.m., dvs. alle der har en økonomisk interesse i
lystfiskeri. Så der er således tale om en meget bred organisation, som dermed rummer en rigtig stor økonomi.
En af de væsentligste årsager til at danne DL er ønsket om at skaffe større
fremgang i lystfiskeriet, som jo er branchens grundlag. De senere års nedgang i fiskeriet og stramningen på torskefiskeriet har gjort dette yderst aktuelt. Man ser naturligvis gerne flere lystfiskere og mere lystfiskerturisme.
DSF er med i DL og endda med DSFs formand Torben Kaas i den nyvalgte
bestyrelse. DL har foreløbig base i Sportsfiskerforbundets hus i Vingsted. Af
DLs vedtægter kan man af formålsparagraffen bl.a. læse, at man vil arbejde
for, citat: ”at fremme danske rekreative fiskebestande”. I øvrigt er det målet at komme med i § 7- udvalget, hvilket kan give rigtig spændende muligheder for i fremtiden at påvirke fiskeplejen og dermed fiskeriets udvikling.
Vores klubliv er i fuld gang.
Foråret er på vej, Coronarestriktionerne er væk, og dermed er vores
klubaftener, fluebinding og fiskeri i gang, og der er masser af dejlige
ture at vælge imellem. Coronasmitten er dog langt fra væk, og
derfor passer vi fortsat godt på hinanden, og det kan vi godt.
Vi ses i Bjørnen
Venlig hilsen Bestyrelsen
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ÅRSKONKURRENCERNE 2021.
Herunder kan du se placeringerne i dysten om
Årets Bjørn, som for 9. år i træk blev vundet af
Bruno. På næste side får du vinderne i de øvrige
konkurrencekategorier. På bladets bagside kan
du se vindertavlen, som kommer op på pralevæggen i vores klublokaler. Vil du blande dig i
konkurrencerne i 2022, så kræver det, at du
kommer med ud sammen med dine klubkammerater, der hvor vi fanger fiskene.

Årets Bjørn

Årets Bjørn 2021

Point

1: Bruno Hansen

86,05

2: Erik Lund-Thomsen

78,75

3: Ejner Nielsen

36,00

4: Poul Seiler

24,40

5: Jan Hansen

18,60

6: Mogens Johansen

16,80

7: Ole Wohlgemuth

12,60

8: Henrik Poulsen

12,00

9: John Rasmussen

10,80

10:Søren Mathiesen

4,50
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Torskekonkurrence 2021
Søren Mathiesen

Største torsk

1,500 kg

Ejner Nielsen

Første torsk

1,000 kg

Ejner Nielsen

Samlet vægt

2,000 kg

Kystkonkurrence 2021

Point

1: Erik Lund-Thomsen

64,35

2: Bruno Hansen

40,80

3: Jan Hansen

12,00

Put & Take konkurrence 2021
1: Bruno Hansen

bækørred

1,300 kg

Hornfiskekonkurrence 2021
1: Bruno Hansen

73,5 cm

2: Erik Lund-Thomsen

71,0 cm

3: Ole Wohlgemuth

67,5 cm

Baggrundsbilledet på siderne med konkurrenceresultaterne viser
kysten ved Hundsted ved solnedgang. Billedet er venligst udlånt
af Jimmy Haug Andersen.
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November 2021
Aage Simon
Regnbueørred 2,600 kg

December 2021

Ejner Nielsen
Torsk 1,500 kg

Januar 2022
John Rasmussen
Brasen 1,900 kg
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¤ Ture til bl.a. Kyst, Sø og Å i 1. 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, - vi vil gerne have mange fotos. Turlederen sørger også for at indføre
fangsterne i fangstjournalen. Han oplyser også om evt. Corona-restriktioner.
¤ Turplanlægger Erik - Mobil 2063 0173 ¤
Lørdag den 5. marts – Kysttur efter havørred – Starttid kl. 10.00.
Det begynder at ligne forår. Vandet er blevet varmere, og det forøger naturligvis chancerne for at fange en af de stærke og blanke forårsfisk.
Søndag den 13. marts – Odense Å – Starttid kl. 07.00.
Turleder er Ole Pedersen, Sildeole, som tager os til Odense Å, hvortil der
skal købes dagkort, eller du kan også vælge at fiske uden for i fjorden.
Onsdag den 16. marts – Kysttur efter havørred – Starttid kl. 10.00.
Det bliver bedre og bedre. Vandtemperaturen stiger, og det giver flere byttedyr til havørreden og flere havørreder til os.
Lørdag den 19. marts – Kysttur efter havørred – Starttid kl. 10.00.
Foråret er over os, og vi dyrker vores kendte hot spots – eller måske nye.
Lørdag den 26. 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 30. marts – Kysttur efter havørred – Starttid kl. 10.00.
Vi har skiftet til sommertid, selvom det stadig blot er forår. Mon ikke havørreden er ligeglad.
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Lørdag den 2. 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 6. april – Kysttur efter havørred – starttid kl. 10.00.
Lige nu tænker havørreden ikke på andet end at æde, og det skal vi naturligvis benytte os af. Den hugger på alt, hvad den tror kan ædes.
Lørdag den 9. april – P & T Konkurrence nr. 1 – Starttid kl. 08.00.
Den første af vores 2-turs Put & Take Konkurrence. Vi tager grillen og et par
poser pølser med. Læs en mere fyldestgørende beskrivelse på side 18.
Onsdag den 20. april til søndag den 24. april – Kysttur til Ærø.
Der er stadig en enkelt ledig plads, men du skal være hurtig. Ærøtur er i høj
grad fiskeri, masser af hygge og god mad.
Onsdag den 27. april – Kysttur efter havørred – Starttid kl. 10.00
Havørreden æder selvfølgelig stadig, og der er masser af fødeemner, og vi er
der også. Så nu skal der nogle pæne på land.
Søndag den 1. maj – Kysttur efter havørred – starttid kl. 08.00
En fredelig forårsmorgen på kysten, og så en havørred eller to. Hvad kan mon
være bedre, næppe meget.

Onsdag den 4. maj – Kysttur efter havørred – Starttid kl. 08.00
Endnu en forårsmorgen på kysten, og vi er der før hornfiskene er vågnet rigtigt op. Så er der tid til et par havørred med hornfisk bagefter.
Lørdag den 7. maj – Kysttur efter havørred – starttid kl. 15.00
Så bliver det en eftermiddags– og aftentur. Aftenfiskeriet burde være super
godt lige nu. Så det skal naturligvis prøves af.
Onsdag den 11. maj – Kysttur efter havørred – starttid kl. 15.00
Eftermiddag– og aftenfiskeri. Der er med sikkerhed også hugvillige hornfisk i
vandet lige nu.
Fredag den 13. maj – St. Bededagstur til Lagan – starttid kl. 07.00
Poul Seiler er turlederen, som på denne tur til det svenske broderland kan
hjælpe dig med alle nødvendige informationer om dagkort, grej og hvordan
du bærer dig ad med at sikre dig fangster osv.
Onsdag den 18. maj – Kysttur efter havørred – Starttid kl. 15.00
Vi er tilbage på kysten og lægger ud med samme opskrift som sidste onsdag.
Det kan lige blive aftenen, hvor havørredfiskeriet går op i en højere enhed,
så kom afsted og nyd freden derude ved vandet.
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Lørdag den 21. maj – hornfiskekonkurrence – Starttid kl. 08.00
Vi mødes på fiskepladsen (som endnu ikke er fastlagt) kl. 08.00. Turlederen
har wienerbrød og grill pølser med. Vi fisker til kl. 15.00, hvorefter vi måler
og vejer os frem til vinderen. Når vi nærmer os den 21. maj, bliver der sat
navn på fiskepladsen. Læs mere på side 18.
Onsdag den 25. maj – kysttur efter havørred – Starttid kl. 15.00
Opskriften kender vi. Der er fangstgaranti for hornfisk. Der gives ikke garanti
for havørred, men vi har jo ofte fanget havørred mellem hornfiskene, så
hvorfor ikke også i dag.
Søndag den 29. maj – Kysttur efter fladfisk – starttid kl. 16.00
Fiskeri i aftenens gyldne time kan være givtigt. Om ikke andet, så kan vi da
være heldige at få en smuk solnedgang og selvfølgelig gerne nogle flade.
Onsdag den 1. juni – Put & Take tur – Starttid kl. 09.00
Fra flade til nærmest garanterede opdrætsfisk. Denne gang tager vi nemlig
en tur til Simons Put & Take, hvor vi fra kl. 09.00 til 13.00 kaster os ud i at
udfordre Simons fisk.
Onsdag den 8. juni – Kysttur efter havørred – Starttid kl. 16.00
I mørkningen begynder hornfiskene at gå i seng, og havørreden får fødeemnerne for sig selv. Så skal vi bare få den til at tro, at vores flue eller blink er
et lækkert aftensmåltid.
Lørdag den 11. juni – Kysttur efter havørred – Starttid 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 – Starttid kl. 16.00
Igen satser vi på aftenfiskeriet. Er vandet roligt, så er en ægte bladspinner
måske en udfordring, som havørrederne ikke kan afvise.
Lørdag den 18. juni – Kysttur efter havørred – Starttid kl. 16.00
Så slutter vi 1. halvårs kystture med endnu en aftentur, hvor vi naturligvis
fanger et par af de fede sommer havørreder. Efter denne tur holder vi sommerferie med kystturene frem til lørdag den 13. august.
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Aktivitetskalender
Marts
Marts 2022
2021

April
April 2022
2021

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Tir
Ons
Tor
Fre
Lør
Søn
Man
Tir
Ons
Tor

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Fre
Lør
Søn
Man
Tir
Ons
Tor
Fre
Lør
Søn

11
12
13

Fre
Lør
Søn

Odense Å

11
12
13

Man
Tir
Ons

14

Man

Uge 11

14

Tor

15
16
17

Tir
Ons
Tor

Kysttur

15
16
17

Fre
Lør
Søn

18
19
20
21
22

Fre
Lør
Søn
Man
Tir

18
19
20
21
22

Man
Tir
Ons
Tor
Fre

23
24
25

Ons
Tor
Fre

23
24
25

Lør
Søn
Man

26
27
28
29

Lør
Søn
Man
Tir

Kysttur
Sommertid begynder
Uge 13

26
27
28
29

Tir
Ons
Tor
Fre

30

Ons

Kysttur

30

Lør

31

Tor

Kysttur
Uge 10

Kysttur
Uge 12

14

Kysttur
Uge 14
Kysttur

P&T konkurrence Nr.1
Uge 15

Uge 16

Kysttur til Ærø

Uge 17
Kysttur

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

Maj 2022

Juni 2022
P&T-tur

1

Søn

Kysttur

1

Ons

2

Man

Uge 18

2

Tor

3

Tir

3

Fre

4

Ons

4

Lør

5
6

Tor
Fre

5
6

Søn
Man

Uge 23

7
8

Lør
Søn

Kysttur

7
8

Tir
Ons

Kysttur

9
10
11

Man
Tir
Ons

Uge 19

9
10
11

Tor
Fre
Lør

Kysttur

12

Tor

12

Søn

13

Fre

13

Man

14

Lør

14

Tir

15
16

Søn
Man

Jub.Spisning kl. 18,00

15
16

Ons
Tor

17
18
19
20
21
22

Tir
Ons
Tor
Fre
Lør
Søn

17
Kysttur
18
19
20
Hornfiskekonkurrencen 21
22

Fre
Lør
Søn
Man
Tir
Ons

23

Man

Uge 21

23

Tor

24
25
26

Tir
Ons
Tor

Kysttur

24
25
26

Fre
Lør
Søn

27
28

Fre
Lør

27
28

Man
Tir

29
30
31

Søn
Man
Tir

29
30

Ons
Tor

Kysttur

Kysttur

Fredag den 13, maj
St. Bededag
Bjørnen 40 år
Lagantur

Kysttur (Fladfisk)
Uge 22
15

Uge 24

Kysttur

Kysttur
Uge 25

Uge 26

Turleder er Bruno Hansen Tlf.: 6026 7118.
mail: kirstenlykke@dukamail.dk
Havture i 2022.
De nye regler for torskefiskeriet har jo som bekendt skabt en hel ny og
yderst vanskelig situation for turbådene.
Når dette blad udkommer, er den gode nyhed, at fredningen af torsk på
Øresund slutter med udgangen af marts måned, hvorefter reglerne siger, at
der max. må tages 1 torsk med hjem pr. dag.

Du kan godt komme ud for at fiske torsk allerede nu. Skjold ligger nemlig
frem til udgangen af april måned i Gilleleje Havn og tilbyder derfra 10 timers ture til området Store Middelgrund i Kattegat. En sådan tur omfatter 2
timers sejltur til fiskepladsen og 2 timer retur og der imellem 6 timers fiskeri. Prisen er sat til kr. 400. Der sejles både weekend og hverdage. Man er
helt fri af restriktioner på torskefiskeriet derude. Bruno laver gerne ture
derud, men i så fald bliver det ture, der aftales helt tæt på turdatoen, så
der er god sikkerhed for, hvordan vejforholdende bliver derude.
Kontakt Bruno, hvis du har lyst til at prøve en sådan tur.
Fra 1. maj vender Skjold tilbage til Vedbæk, hvor Skjold vil arrangere blandede ture efter årstidens fisk dvs. efter bl.a. fladfisk, hornfisk, makrel og
torsk, hvor sidstnævnte altså er begrænset til hjemtag af én torsk.

Når vi kender Skjolds planer fra Vedbæk, vil bestyrelsen udsende
en plan for havturene. Den kommer på hjemmesiden og på mail
til foreningens mailgruppe
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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Det er også konkurrencetid

Med den rette indstilling, held eller evne kan du blive mester.
Put & take Konkurrencen - Tur nr. 1

Den første konkurrencetur i år går formentlig igen til Ørsted Fisk & Golf i
Viby, Sjælland, hvor vi afvikler denne første af vores to P&T-konkurrenceture. Den der samlet på denne tur og tur nummer 2 i efteråret fanger største
fisk bliver Put & Take mester.
Dato lørdag d. 9 april - med start fra Roskilde Kro kl. 08.00.
Vi starter samlet kl. 09.00
og fisker i 4 timer.
Prisen for fiskeriet er sat
til kroner 150. Vi fisker
ørred, og der fiskes med én
stang og kun ét stk. krog
pr. stang og max. 4 fisk.
Vi har gasgrillen og en lækker pølsemenu med, og
den er sat til den gunstige
pris: Helt gratis.

Hornfiskekonkurrencen har også grillmenu m.m.
Den næste konkurrence i horisontalt fiskeri gælder den altid vildt fightende
hornfisk. Dagens vinder kan kalde sig Hornfiskemester.
Dato lørdag d. 21. maj med mødetid kl. 08.00.
Denne gang mødes vi på fiskepladsen, som vi beslutter, når vi kender vind og
vejr. Turlederen har wienerbrød og grill pølser plus fuldt tilbehør med. Vi
fisker til kl. 15.00, hvorefter vi måler og vejer os frem til vinderen.
Igen har vores kasserer været rigtig venlig mht. prisen for wienerbrød og
grillmenu, for den er også sat til helt gratis.

Den gennemgående Kystkonkurrence.
Den konkurrence er jo allerede startet med vores første
kysttur, men du kan sagtens nå at komme både i førertrøjen
og også vinde til slut. Vi skal jo helt frem til årets sidste
kysttur, før vi har den endelige vinder, og hvor vi den dag
starter med at spise morgenmad i klubben sat til helt gratis.
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Af: Erik Lund-Thomsen
Det har dog været et besynderligt fiskeår, - på flere måder. Først og fremmest på
grund af Corona situationen,
som har resulteret i lukning af
klubben i en lang periode, og
dernæst på grund af fangst
situationen, som ikke har været ringere siden vi begyndte
at registrere vore fangster.
Alle havture i perioden 1. januar til 1. juni blev aflyst, og
i samme periode var der helt
lukket for brug af vores klublokaler. Kystturene i januar og februar blev også aflyst, men dem kunne vi
da heldigvis genoptage i begyndelsen af marts. Resultatet af vore anstrengelser i hele 2021 kan ses herunder.

Torsk

Havørred

Makrel

Hornfisk

Flade

Ørred

Andre

Ialt

19

2

120

70

13

3

9

236

Flade består af 9 skrubber og 4 rødspætter. Ørred er 1 bækørred og 2 regnbuer. Andre er 4 aborrer, 2 brasen og 3 sej. Derudover er der i vores fangstjournal registreret 400 sild.

Tabellen viser antallet af fangster, som vi altså skulle bruge 30 kystture, 8
havture, 2 put ture og 1 Å tur for at fange. 2021 går næppe over i historien
som et super fangst år. Vi fangede ganske vidst færre fisk i 2018, men det
var på meget færre ture.
Oven i nedturen med de manglende fangster kom så chok meldingen om en
voldsom reduktion af torskekvoten, hvilket i praksis betyder en nedlukning
af torskefiskeriet i 2022. Det er rigtig træls for os lystfiskere, men det er
endnu værre for turbådene, som i værste fald risikerer at måtte lukke helt.
Vi håber for turbådene, at de kan finde alternative fangst muligheder.
19

Og lad os så komme i gang med at se lidt på de mange fisketure vi har haft
i det forgangne år, og lad os som sædvanlig begynde med havturene.

De første fire havture blev Corona aflyst, og første tur med Skjold blev derfor først gennemført lørdag den 12. juni, og det var vores torskekonkurrence. Vi havde store forventninger til torskefangsterne, dels fordi det som
sagt var årets første havtur og vi derfor var godt torskesultne, og dels fordi
vi jo kunne tænke tilbage på sidste års torskekonkurrence, hvor vi kunne
tage hjem med 30 fine torsk.
Præcis kl. 07.00 var der
afgang fra Vedbæk Havn,
og efter en lille times
sejlads var vi nået frem
til fiskepladsen. Det var
en nogenlunde fin sommerdag. Overskyet, lidt
blæsende og en anelse
køligt, men det var absolut til at holde ud.
Der skulle dog gå endnu
halvanden time før den
første torsk blev fanget.
Det er den du kan se her
ved siden af, og den blev,
ikke overraskende fanget af Ejner. Det var ikke en kæmpe torsk, men den
sædvanlige øresunds størrelse på 1,4 kg. Ejner fangede endnu en torsk, og
han endte således med at blive
præmieret for både første torsk
på dækket og den største samlede vægt.
I sidste ende blev det Søren, som
løb med sejren i årets torskekonkurrence, da han på sit sædvanlige lette grej landede vindertorsken på 1,5 kg.
Det blev en konkurrence, som
skuffede ganske meget med hensyn til antallet af fangne torsk.
Kun 5 stk. kunne det blive til, og
det var jo langt fra vores høje
forventninger til fangsten på årets første havtur. Nu er der sommerferie, og
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samtidig gør vi klar til makrel turen fra Havnebyen på Sj. Odde, som snart i
mange år har været første tur efter sommerferien.

Makrelturen begynder næsten altid med halvanden times sejlads op til
Schultz Grund, derefter 5 timers fiskeri og så halvanden times sejlads hjem
igen, og for de af jer der ikke ved det, kan jeg da godt røbe, at man føler
sig godt slidt efter 8 timer på Kattegat.
Vel ankommet til Schultz Grund
måtte skipper krydse lidt rundt for
at finde makrellen, men det lykkedes da. Stimerne var ret små, og
desværre opløstes de ret hurtigt når
vi fiskede på dem, men der blev
dog jævnligt fanget gode makrel,
også selv om vi ofte blev generet af
stimer af særdeles hugvillige små
sej.

6 mand fra Bjørnen deltog, og vi
kunne gå hjem med 120 makrel, og
det må da siges at være godkendt.
I løbet af efteråret har vi haft 4 havture, og de har alle været præget af
sild, lige med undtagelse af turen den
12. oktober, som var en hverdags tur
efter fladfisk. Vi fiskede mellem Oceankajen og vindmøllerne, og den
plads har tidligere givet godt med
flade, men lige netop den dag duede
pladsen ikke. 4 mand fra Bjørnen formåede kun at fange 4 rødspætter.
Den største blev fanget af Bruno, og
den fik vægten til at balancere på 0,8
kg.
Årets sidste havtur var turen efter
nytårstorsk den 27. december, og så
lykkedes det da endelig at fange et
par håndfulde torsk. 4 mand kunne
glæde sig til kogt nytårs torsk med
det hele. 11 torsk af øresunds størrelse kunne de tage med sig hjem, og så
blev det nytår alligevel.
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Som tidligere nævnt genoptog vi kystturene i begyndelsen af marts, og i
løbet af denne måned gennemførte vi 5 ture til en stor del af vore kendte
kystpladser lige fra Magleby Strand i syd til Nakkehage i nord, men ingen
af stederne lykkedes det os at finde fisk. Derimod mødte vi mange andre
lystfiskere, som var lige så frustrerede som os, over at de ikke kunne finde
fisk, men sådan går det jo en gang imellem. Optimismen havde vi dog i
behold, men før vi tog på
kysten igen, skulle vi lige
have gennemført den første af vore 2 Put & Take
konkurrence ture.
Første tur fandt sted den
10. april i Ørsted, og 10
deltagere kæmpede en
indædt kamp i samtlige 4
fiske timer. Vi havde et
flot forårsvejr den dag,
og det medførte også at
der var rigtig mange lystfiskere ved søen, og det
gjorde fiskeriet en anelse
anstrengt. Der lå røde
flåd med power bait næsten overalt i søen, og
det gjorde det altså lidt
vanskeligt at fiske med
spinner eller blink. Det
var dog ikke umuligt, og
det viste Bruno tydeligt
da han på sin lille spinner
fangede turens eneste
fisk. En flot bækørred på
1,3 kg.
Den anden konkurrence tur fandt sted
den 25. september, også i Ørsted, og der
lykkedes det os alle at undgå at fange
fisk, og hvordan vi gjorde det fremgår af
fotoet her ved siden af.
Resultatet af de 2 ture blev altså, at Bruno kunne blive kåret som klubbens nye
putmester.
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Lad os vende tilbage til kysten, nærmere betegnet den 24. april, som viste
sig at blive dagen, hvor årets første fisk fra kysten blev fanget. Det var en
flot dag med megen sol, men en frisk vind fra nord gjorde at dagen føltes
isnende kold. Frisk vind fra nord gør det vanskeligt at fiske fra mange af
vores sædvanlige pladser i fjorden, og derfor er det ikke mærkeligt, at
mange fiskere samles på pladser, hvor vind fra nord ikke gør det umuligt at
fiske. Nakkehage er netop sådan en plads. Og der var mange fiskere på
pladsen. Vi så dog ikke nogen, der fangede noget, og vi skulle da også langt
hen på eftermiddagen før det lykkedes Bruno at fange sæsonens og Årets
første fisk fra kysten, og det blev altså en hornfisk og ikke en havørred,
som vi havde håbet på.
De næste par ture blev betragtet som
opvarmningsture til den store hornfiske
konkurrence, som skulle løbe af stablen
den 8. maj. Især den sidste tur før dagen
for konkurrencen gav godt med hornfisk,
da vi først fandt ud af hvad der fik dem til
at hugge aggressivt og blive hængende på
krogen, - nemlig en lille Kobberbasse i
størrelse 8.
Vi var derfor parate og tændte da vi lørdag den 8. maj kl. 08.00 mødtes ved
Sandskredet i Kongsøre Skov. Konkurrencen var i år lidt anderledes end den plejer
at være. I år kunne medlemmerne nemlig
invitere familiemedlemmer og andre gæster med, og det var der da heldigvis nogen, der benyttede sig af. 10 medlemmer og 4 gæster var mødt frem.
Konkurrencen begyndte præcis kl.
08.00. kl. 12.00 holdt vi et større pølsegilde, hvor deltagerne fik energi depoterne fyldt op. Vi fik også lavet en
foreløbig indvejning/måling, og her
kunne vi konstatere, at der indtil da
kun var fanget 7 hornfisk, og den største af dem var på 73,5 cm og fanget af
Bruno. Der blev ikke indvejet flere
fisk, og dermed genvandt Bruno titlen
som klubbens hornfiskemester.
Ærgerligt at vi et par dage før havde
fanget de fleste af hornfiskene.
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I årets løb har vi gennemført ca. 30 kystture i klubregi, og der er naturligvis også gennemført nogle private
kystture. For de fleste af turenes
vedkommende har det drejet sig om
at fange havørred, men det har vist
sig at være mere end almindeligt
svært i år. Uanset hvordan man end
vender og drejer det, og hævder at
det vigtigste ikke er at fange fisk, at
det er sundt at få rørt sig og at masser af frisk luft er godt for ens helbred, så er det gammelkendte und-

skyldninger, som bliver
taget frem når vi ikke lykkes med det, det hele
drejer sig om, nemlig at
fange fisk og helst havørred, men en regnbue kan
også bruges.
Jeg er glad for, at jeg
med stor fornøjelse spiser
hornfisk (også en gammelkendt undskyldning, dog
med et strøg af sandhed i sig) ellers
ville mit kystfiskeri i år da være
den helt store fiasko. Året begyndte
ellers rigtig fint, idet Ole på en af
sine mange ture til Ishøj havn fangede, og genudsatte, den fine havørred du kan se øverst til højre på
denne side. Fisken var 75 cm lang
og vejede 5,5 kg.
I oktober begyndte der at cirkulere
rygter om et udslip af regnbuer fra
havbruget i Musholm bugten. Aage
Simon konstaterede, at det var rigtigt, da han på fluegrejet og med en Pattegris som ende flue fangede denne regnbue på 2,6 kg.
Til sidst, som afslutning på denne artikel min egen blanke overspringer på
51 cm og 1,35 kg fanget 6. okt. fra en af vores favoritpladser, - Unnerød.
24

rugbrød
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Så mistede jeg sgu min mangeårige fiskemakker Rene´. Konen og jeg sad og kiggede billeder
fra mine mange fisketure og konen spurgte så,
hvem fa´en er hun. Jeg svarede at det var Rene´, og så brød helvede løs.
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Som årstavlen her viser, er det igen Bruno, der har sat sig på førstepladsen i vores årskonkurrence om titlen Årets Bjørn. Det er dermed
9. år i træk, at Bruno tager denne titel, og helt som i 2020 snupper
Bruno samtidig titlerne som vinder i Hornfiskefiskeri og i Put & Take
fiskeri. Alle konkurrenceresultaterne står i bladet på siderne 8 og 9.
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