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Bjørnens Sportsfiskerforening er en meget aktiv lystfiskerforening med 
mange fisketure, og samtidig har vi et meget aktivt foreningsliv med to 
klubaftener hver uge, idet vi mødes hver mandag og torsdag aften i vores 
hyggelige og velindrettede klublokaler. Vi benytter desuden lokalerne til 
bl.a. fluebinding i dagtimerne.  
 

Året igennem har vi ture til de Sjællandske kyster. Vi har også havture og 
åture, ligesom vi arrangerer ture til de øvrige landsdele, hvor vi fisker på 
kysten eller i åerne. Vi har hvert år også ture til f.eks. den svenske å Lagan. 
 

Vi fisker både kyst, hav, vandløb, sø og Put & Take, og i vores klublokaler 
afholder vi kurser og har forskellige foredrag, ligesom vi både fremstiller og 
vedligeholder grej, og naturligvis hygger vi sammen. Gennem teoretiske og 
praktiske kurser videreudvikler vi medlemmernes viden og færdigheder. 
Med vores mentorordning sikrer vi, at hvert nyt medlem kommer hurtigt ind 
i vores sociale netværk, og er der behov for det, hjælper vi med at få det 
nye medlems grej fuldt optimeret, ligesom vi guider det nye medlem på de 
første ture. Vi arbejder også med vandløbs– og fiskepleje ved Store Vejle Å, 
hvor vi gennem et naturskolekoncept involverer Albertslunds skoleelever. 
 

Bjørnen blev stiftet helt tilbage i 1982. I starten var vi en lokal forening i 
Bjørnens Kvarter i Albertslund. I dag har vi medlemmer også fra andre kom-
muner. Vi flyttede i januar 2012 til den gamle Roskilde Kro i Albertslund. 
 

Bjørnen har i alle årene været medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund, og 
vi er desuden medlem af Vestegnens Sportsfisker Sammenslutning, hvilket 
giver os fiskeret i de to lokale søer Tueholm Sø og Vallensbæk Sø.  
 

Du kan læse mere om Bjørnen her i bladet samt i vores informationsfolder 
og desuden på vores hjemmeside www.bjoernenfisker.dk - På hjemme- 
siden kan du på delsiderne Kalenderen, Turplan og Aktivitetsplan se vores 
kommende aktiviteter, herunder også vores forskellige ture. På delsiden, 
der hedder ”Vejen til Bjørnen” kan du på et kort se vejen til Roskilde Kro. 
Adressen har du herunder, og du er meget velkommen til at besøge os, så 
du kan få et indtryk af vores hyggelige klubliv.  

Kontingentsatser årligt 2017 
Seniorer  kr. 600 
Ungdom   kr. 465 
Juniorer  kr. 300 
Familier  kr. 900 
 
Det er inkl. medlemskab i DSF. 

¤  Vi deler vores viden, og vi deler vores oplevelser  ¤ 

Foreningens 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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Kjeld Willerslev 
Tel. 2640 2630 

Lund-Thomsen 
Tel. 2063 0173 

Kasserer Erik 

Henrik Torp 
Tel. 2261 5410 

Formand 

¤  Læs mere på www.bjoernenfisker.dk  ¤ 

Bjørnens bestyrelse m.m. 
Herunder har du Bjørnens bestyrelse, som den har set 
ud siden vores generalforsamling i februar 2016.  
 
Du kan sædvanligvis altid træffe et bestyrelsesmedlem 
på vores klubaftener.  

 Suppleant til bestyrelsen er Bruno Hansen 
 Revisorer Henrik Møller og Helge Apollo Jönsson 
 Revisorsuppleant Ole Pedersen 

 Næste klubblad udkommer i september måned 2017 og sidste frist for  
 rettidig indlevering af indlæg til bladet er torsdag den 17. august 2017. 

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 

Hans Nielsen 
Tel. 4024 8401 

John Rasmussen 
Tel. 4082 3081 

Kjeld: kwiller@webcontact.dk 
Erik: lundthomsen@live.dk 
Hans: hn@adr.dk 
Henrik: ht@enitek.dk 
Nick:  famlundahl@webspeed.dk 

Poul:  poul.s@hotmail.com 
John:  ibrasm01@gmail.com    

Nick Lundahl  
Tel. 6017 7376 

  Herover har du bestyrelsens mailadresser. 

 Forsiden: Grillmad hører med på en del af vores klubture og vores  
skift fra engangsgrill til gasgrill er et kæmpe fremskridt. Nu er det  
nærmest en fornøjelse at tilberede grillpølser og hakkebøffer. 
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Formandens Hjørne 
Orientering fra formanden. 

 

Så er vi ude med endnu et klubblad, og jeg vil her i Formandens Hjørne dels 
se lidt bagud, dels se på hvad der sker lige nu, og som kan få ret så markant 
betydning for vores fiskeri fremover. 
 
I marts bladet sluttede jeg Formandens Hjørne med henvise til, at vi holdt 
ordinær generalforsamling d. 27. februar, så lad os lige tage de vigtigste 
emner fra den generalforsamling. 
 
Generalforsamlingen 2017 -  

Søren Mathiesen blev endnu engang valgt som aftenens dirigent. Søren kunne 
konstatere, at generalforsamlingen var lovformeligt indkaldt. Søren foreslog 
Erik som referent samt Nick og John R. som stemmetællere. De blev naturlig-
vis valgt, og så var vi på banen. 
 
Formanden aflagde sin mundtlige beretning, som bl.a. indeholdt en gennem-
gang af udviklingen i Roskilde Kro foreningen, om de gennemførte renove-
ringsarbejder, og hvad der kan forventes at ske på Roskilde Kro fremadret-
tet. Total set, så er her jo blevet aldeles meget pænere, mildt sagt, efter at 
der nu er renoveret flere steder. Faktisk er vi allerede kommet ret langt med 
den 4. års renoveringsplan, som alle kan se på den store planche på gangen i 
stueetagen. Erik og jeg har foretaget et skifte på vores bestyrelsespost i Ros-
kilde Kro foreningen, så jeg nu igen sidder med den opgave.  
 
Beretningen fortsatte omkring vores eget klubliv, vores ture, konkurrencer, 
om klubaftenunderholdning, hvor bestyrelsen gerne ser flere aktiviteter. Vi 
har dog på det seneste haft besøg af Heinz Gerhard, som fortalte om og viste  

Som vi har tradition for 
startede vi med spis-
ning, som foreningens 
havde inviteret til, og 
ret præcis kl. 19.00 ind-
ledte vi, hvad der vel 
kan kaldes endnu en ret  
fredelig generalforsam-
ling i Bjørnen. 
 
Toogtyve fremmødte 
medlemmer medvirkede 
til dette, så her er de 
vigtigste emner. 
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gammelt grej, Fiskerikontrollen har underholdt om deres arbejde, og i maj 
måned har vi haft besøg af Kaare Manniche Ebert fra Sportsfiskerforbundet, 
som rigtig spændende fortalte om havørredens liv og hemmeligheder.  
 
Beretningen kom også rundt om Sportsfiskerforbundet, om forbundets kon-
tingentstigninger i 2017 og 2018, som vi godt kunne undvære, men som vi 
har valgt ikke at følge med egne kontingentstigninger. Vores kontingenter er 
således uændrede. Andre Sjællandske foreninger med tilsammen 550 med-
lemmer har valgt at forlade forbundet med udgangen af 2016 bl.a. på grund 
at de konstant stigende forbundskontingenter. Det er en trist udvikling, som 
sendte forbundets medlemstal på Sjælland ned under 1.900 medlemmer.  
 
Endelig rundede beretningen også emnet begrænsninger på vores fiskeri, 
hvor vi jo lige har fået en fangstbegrænsning på Øresund på 5 torsk pr. mand 
pr. dag, i februar og marts kun 3 torsk. Desværre ser der ud til at komme 
mere af den slags. Det skrev jeg om i vores marts blad, og der er mere på de 
efterfølgende sider. Så meget fra beretningen, som blev godkendt. 
 
Regnskab 2016 og budgettet for 2017 blev godkendte. Regnskabet endte på 
det budgetterede underskud. Det skyldes primært de penge, som vi giver i 
tilskud til bl.a. vores fisketure. Deltager man f.eks. i samtlige havture, så 
svarer tilskuddet på årsbasis til stort set årskontingentet for en senior. De 
samme penge er medtaget i budgettet for 2017, hvor der er tilsvarende ra-
batter på havturene og ligeledes tilskud til mad m.m. på andre ture. Så også 
2017 må forventes at give underskud. Vi tærer altså på formuen, og det er 
logisk ikke noget, vi kan fortsætte med i evigheder.  
 
Alle der stillede op blev genvalgt, således blev formanden genvalgt for en ny 
2 års periode, Poul og Nick som bestyrelsesmedlemmer også for 2 år, ligele-
des Bruno som bestyrelsessuppleant for 1 år, Henrik Møller, Vallensbæk, som 
revisor for 2 år og Ole P. som revisorsuppleant for 1 år. 
 
Under eventuelt behandlede vi to emner. Det første, hvor Ole P. havde stil-
let forslag om gennemførelse af en afstemning om udmeldelse af Sportsfi-
skerforbundet. Det kom til skriftlig afstemning, men der var ikke flertal for 
en afstemning om medlemsskabet i forbundet. Forslaget dermed forkastet. 
 
Ved det andet emne havde Preben Cavour, kort fortalt, stillet forslag om, at 
vi får skabt mere aktivitet på vores mandagsklubaften. Fluebindingen ligger 
jo på en tirsdag formiddag, hvor ikke alle har mulighed for at deltage. Besty-
relsen var for forslaget. Efter nogen debat og en afstemning endte forslaget 
ud i denne opgavetekst, som bestyrelsen nu arbejder ud fra:  
 
”Generalforsamlingen pålægger bestyrelsen, at den skal tilstræbe at lave 
minimum én månedlig aktivitetsaften.” Det gør vi så. 
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På generalforsamling uddelte Erik præmierne til Årets Bjørn samt til vinder-
ne af årskonkurrencerne. De er alle udførligt omtalt i marts klubbladet. 
 
Så meget om generalforsamlingen, som vi lukkede ned kl. 20.45 med tak til 
dirigenten og til deltagerne for god ro og orden. 
 
Klubaftenaktiviteter - 
På vegne bestyrelsen har Erik d. 3. april, som opfølgning på vedtagelsen på 
generalforsamlingen, holdt møde med medlemmerne om klubaktiviteter.  
 
Det blev besluttet, at der arbejdes videre med følgende aktivitetsemner: 
 
 Release takler. Tovholder: Torben. 
 Fremstilling af knive. Tovholder: Bruno. 
 Genopfriskning af fluebindingsteknik. Tovholder: Erik. 
 Løkker på flueliner. Tovholder: Erik. 
 Info om flueliner, alle typer. Eventuelt ekstern instruktør. 
 Fluekastekursus. Ekstern instruktør. Måske først forår 2018.  
 Film og ’Skøre ideer’ med Glenn. 
 Eventuelt besøg af en grejpusher. Næste år. 
 Info om trolling. Næste år. 
 
De nævnte aktiviteter begynder ikke før til efteråret i år, men bestyrelsen 
arbejder nu videre med emnerne. 
 
Bæredygtig Lystfiskerturisme - 
Fredag d. 24. marts samlede miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen 
interessenter fra fiskeriet, turismebranchen og kommunerne til temadag om 
lystfiskeriet. De skulle komme med input til en ny national strategi for lystfi-
skeri, stod der skrevet på Miljø- & Fødevareministeriets hjemmeside. Det var 
ved et møde i Maribo, og lystfiskerne var bl.a. repræsenterede ved Sportsfi-
skerforbundet og Ferskvandsfiskeriforeningen. 
 
Det handlede meget om at skabe såkaldt bæredygtig lystfiskerturisme. Ingen 
har endnu givet en logisk definition på det udtryk. De forklaringer jeg til nu 
har hørt, har været noget tom ordslyng. Jeg har set et par billeder fra mø-
det, og især et har fanget min interesse. På det billede står Esben Lunde 
Larsen foran et skærmbillede med teksten: ”Lystfiskeri - Hvad er guldet, og 
ligger der mere…”. Jeg føler mig absolut ikke rigtig tryg ved det grundlag.  
 
Som jeg skrev om i marts klubbladet, så er der stillet forslag om begrænsnin-
ger på vores havørredfiskeri på Sjælland. Der er meddelt, at der kommer en 
offentlig høring baseret på forslagene fra Sportsfiskerforbundet og Fishing 
Zealand. Høringen var forventet at komme i maj måned, det gjorde den så 
ikke, dermed kender vi stadigvæk ikke det endelige indhold. 
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I mellemtiden har DSF-medlemsforeningerne fået en indkaldelse fra Sportsfi-
skerforbundet til et møde d. 7. juni i Korsør. Der kommer et tilsvarende mø-
de i Jylland d. 14. juni. Mødeemnerne er: 
 

 Bedre udnyttelse af naturen og udvikling af potentialet inden for  
lyst– og fritidsfiskeriet. 

 Tiltrækning af flere lystfiskerturister til Danmark. 

 Fiskeriregulering, der befordrer den ønskede udvikling af fiskeriet  
mellem de forskellige former for fiskeri. 

 
Der er noget, som klinger forkert hos mig, når man på den ene side har afle-
veret forslag til Naturerhvervsstyrelsen om indførelse på Sjælland af en 
fangstbegrænsning pr. mand på 3 havørreder pr. dag, heraf maksimum en 
over 60 cm, og desuden en fredning af farvede havørreder i saltvand i en 
periode på 5 måneder af året, fra 1. oktober til 1. marts, og så vil man på 
den anden side tiltrække flere turister. De får selvfølgelig samme begræns-
ninger i fiskeriet. Jeg kan fristes til at kalde det for omvendt markedsføring! 
Det er vel heller ikke logisk for de sjællandske lystfiskere, at der skal indfø-
res begrænsninger, samtidig med at der arbejdes for øget turisme. 
 
Vil man skabe en turistindustri, så skal man jo ikke lægge ud med begræns-
ninger. Man skal starte med at skabe flere fisk og så vente med at ”sælge” 
fiskene, til der er nok af dem. Det er altså mere logik! 
 
Blandt de, der arbejder for at skabe turisme, er der folk, som kan tjene, og i 
nogle tilfælde ganske mange penge på at skabe lystfiskerturisme. Fishing 
Zealand, som er et kommunalt finansieret turistprojekt, bruger i 2016, ifølge 
Steen Ulnits, 85% af budgettet på 1,725 millioner kroner på fisketurisme – på 
konsulentbistand og markedsføring, medens kun 15% bruges på fiskepleje. 
Det er den omvendte fordeling af, hvad der praktiseres hos Havørred Fyn. 
Her bruger man nemlig 85% af budgettet på fiskepleje. Måske er lyset bare 
skarpere på Fyn! 
 
Jeg deltager i mødet i Korsør. Desværre er det kun for DSF-foreninger. Jeg 
havde meget gerne set, at alle sjællandske foreninger var inviteret.  

 

Klubaftener i skolesommerferien - 
Vi fortsætter vores klubaftener både mandag og torsdag. Fluebindingen 
om tirsdagen gennemføres, hvis deltagerne beslutter det indbyrdes.  
Bladet indeholder denne gang de planlagte ture for 2. halvår. Har du  
forslag til andre ture eller andet, så lad os høre fra dig. 
 
Rigtig god sommer til alle. 
Venlig hilsen Kjeld - Vi ses i Bjørnen 
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Vi skal igen på Brølertur… 

På en P&T-tur skal vi 
naturligvis have noget 
at spise. Vi skal også 
beslutte hos hvilken 
Put & Take sø, vi vil 
lægge turen denne 
gang. 
 
Når vi har styr på de 
to spørgsmål kommer 
der en tilmeldingsliste 
op i klubben. Det er 
en rigtig hyggelig tur, 
så meld dig til. 

Sådan takserer Fiskerikontrollen det!  

Vi kom på en klubaften til at diskutere spørgsmålet: ”Får man en eller flere 
bøder, hvis Fiskerikontrollen snupper en lystfisker med f.eks. fem undermå-
lere som fangst.” For at være sikre på svaret, spurgte vi Fiskerikontrollen.  
 
Svaret lød: ”Vi takserer hver overtrædelse. Så hvis du som lystfisker bliver 
taget med fem ørreder under målet, får du en bøde på 2.500 kr. Hvis du 
derimod bliver taget i at fange de samme fem ørreder under målet inde i et 
fredningsbælte, så får du en bøde på 5.000 kr. Det er jo to overtrædelser. 
 
De samme regler gælder for fritidsfiskerne. De får ligesom lystfiskerne også 
kun en bøde pr. overtrædelse.”  

Vores årlige Put & Take tur med Stimen er i september. 
Vi har jo tradition for hvert år i efteråret at konkurrere i Put & Take fiskeri 
med vores venner fra Stimen i Ågerup. Det er på den tur, at den skrækkeli-
ge Brøler bliver afleveret, så den hvert andet år bor hos Bjørnen og hvert 
andet år hos Stimen. For tiden bor den hos os, så på den kommende 
”Brølertur” skal vi derfor aflevere Brøleren til Stimen.  
 
Hvert år er det den ”afleverende” forenings opgave at montere endnu en  
metalplade med foreningsnavn og årstal på siden af den træplade, Brøleren 
står på. Faktisk er vi godt på vej til at nå hele vejen rundt på træpladen.  
 
I år afvikler vi Brølerturen på datoen: 
 

Lørdag d. 23. september - Start omkring kl. 08.00.  
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Det er turen, hvor du får mulighed for at fiske i fjord, i Å og på havet.  
 
Tilmeldingerne har været i gang i nogen tid, og der er nu kun plads til et par 
mand mere.  
 
Den endelige tidsplan ser sådan ud: 
 
Afrejse 26-8-2017 - Hjemrejse 2-9-2017. 
Vi skal bo i hus ved Tranum Strand, 9460 Brovst. Geografisk er vi så oppe i det 
nordjyske ud mod Skagerrak. 
 
Prisen bliver ved:  
7 mand i 3 biler 2580,00 kr. 
8 mand i 3 biler 2390,00 kr. 
9 mand i 3 biler 2240,00 kr. 
Alt inklusive dog uden pris på fiskekort og eventuel  
havtur. 
 
Vil du tilmelde dig, eller vil du vide mere om turen, så kontakt Bruno, som du 
sædvanligvis kan træffe i klubben mandag aften.  

To pladser tilbage til 9460 Brovst... 

Vil du med på flerdagestur til Jylland 
slut i august, så er der endnu et par 
ledige pladser. Så tag en rask beslut-
ning, hvis du vil med. 
 
 

Bruno, vores havtursleder, har, som 
vi tidligere har gjort opmærksom på, 
sat en flerdagestur til det jyske på 
programmet. God mad, råhygge, for-
skelligt fiskeri alt efter dine behov. 

Sidst vi var på en sådan blandet fisketur, var vi ved Hvide Sande, hvor vi 
nåede meget forskelligt fiskeri og noget interessant turisme m.m. 

Tag fat i 
Bruno, hvis 
du vil med 
til 9460... 
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”Hvis man i bakspejlet ser på de erfaringer, der er gjort på vores Ærø-tur 
2017, så er der faktisk ikke ret meget positiv lystfiskeri at berette om.  
 
Meningsløst revet ud af et sammenhæng skal blot 4 efterfølgende punkter 
nævnes:  
 
Turen bød på nulture i stribevis. 
Kokken kunne periodisk ikke selv klare den mad, som han serverede. 
Konstant iskold pivende vind på langs af øen. 
De store forventninger til Ærøs Single Malt Whisky blev skudt i sænk grundet 
prisen på 2.000 kr. Det blev så til en lille pose Ærø-salt i stedet for. Hvor 
sjovt er det lige. 
 
Prøv at forstille dig, at disse punkter blev nævnt som de helt sikre oplevelser 
i forbindelse med tilmeldingen til Ærø-turen 2017. 
 
Men det var bestemt ikke på denne baggrund, at 8 Bjørnemedlemmer dukke-
de op den 19. april på Egelundsvej 7-C med toptunet fiskegrej og optimisme.  
 
Alle var indstillet på, at nu skulle der fiskes igennem de næste dage smukt 
indrammet med forventningerne om gode oplevelser og rå mandehørm. Ef-
terfølgende behøver man ikke at tænde for det lange lys for at se, at sådan 
blev det.  

Ærø som havørredvand er i top. 
Vores Lystfiskeri er i verdensklasse, melder de fra Ærø. Uanset vind og 

vejr, kan du altid finde en god fiskeplads på Ærø. Øen er 30 km lang og 

kun 9 km på det bredeste sted, men med 80 km kystlinje. Det var dog 

ikke kæmpefangster, der prægede årets tur, ikke når man læser Mogens 

beretning fra turen i april måned i år. 

Her er hele turhol-
det samlet foran 
Roskilde Kro. 
 
De ligner absolut en 
flok lystfiskere, 
som har mod på at 
fange havørreder 
på Ærø. 
 
Hvordan gik det så, 
ja lige netop det 
beretter Mogens om 
herunder. 
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Grejet med tilhørende personer blev fordelt i bilerne, og så var det bare af-
sted. Da vi efter noget tids kørsel ankom til Svendborg, kørte vi direkte til 
færgelejet, hvor vi skulle vente på … ja - færgen.  
 
Vente længe nok til at kunne nå at smutte over til grejbutikken på modsatte 
side af gaden. En grejbutik, som stort set lever af at sælge lidt udstyr, som 
man kan købe over alt. Meeen nu kunne det så godt være, at de havde noget 
grej, som man ikke var klar over, at man manglede. Det havde de så ikke, 
men vi købte noget alligevel.  
 
Vel ombord på færgen faldt jeg med det samme over en reklame, hvorpå der 
stod ”Ærø – Your Favorite Fishing Spot” og et andet sted stod der ”Alt vand 
er ved siden af Ærø”. Lige der og med disse input var man vildt tilfreds med, 
at man havde købt noget såkaldt nyt fiskegrej. Men det viste sig senere, at 
det nærmest var en direkte klon af noget af det, man havde i grejboksen i 
forvejen. 
 
Da vi sejlede forbi øens kendte og farverige badehuse, skulle der ikke gå 
mange minutter, før vi, via højtalerne, fik besked på at gå ned til bilerne. 
Det gjorde vi så.  
 

Ved ankomsten til Drejhuset, som de næste dage skulle være vores perma-
nente værested, skulle der, som det allerførste, tændes for de elektriske 
varmepaneler. Fuld knald på panelerne - og dem var der mange af. I bade-
værelset var der i løbet af aftenen så varmt, at hvis man smed en såkaldt 
”måler” i håndvasken, ville den være gennemstegt på 12 minutter.  
 
Vores chefkok, finansminister og min helt private sengeven samt bærende på 
det borgerlige navn Hans, fremstod næste dags formiddag med følgende ad-
varende panderynken med følgende meddelelse: ”Vi har ikke været her i et 
døgn endnu, og el-måleren fortæller, at indtil nu er regningen på små 300 
kr.” Det må have skabt lidt myldretid omkring radiatorerne, for regningen 
kom ned på det forventede cirka beløb, så vidt jeg har forstået. Under alle 

omstændigheder var der dejligt lunt i alle værelserne.  
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Vores fiskestænger kom flittigt i brug. I Lasses tilfælde så meget i brug, at 
stangen nærmest flækkede midterstykket til ukendelighed. Men en sand lyst-
fisker går ikke ned på udstyr. Inden for en halv time var han klar igen. Da 
kunne man ved kysten se Lasse med usvigelig elegance kaste mesterligt, med 
største selvfølgelighed, med en anden medbragt stang i det han rettede et 
dybt koncentreret blik mod bølgen blå. 
 
De manglende fangstresultater påvirkede Ole voldsomt. Så voldsomt, at Ole 
direkte røg ind i en lille privat retorisk rundkørsel ved navn Hospitalsstykket. 
Det er der, at havørrederne er, påstod han. Det var der ingen, der sådan gad 
høre på.  
 
Men hospitalsstykket blev gentaget så mange gange, at man bøjede sig for at 
få lidt fred efterfølgende. Men Ole havde fuldstændigt ret. Som det eneste 
sted på Øen, blev der fanget 2 havørreder - dog under målet. Dette job del-
te Ole og jeg i alt beskedenhed. 
 
Vi kom da lidt rundt på øen, men det meste af fiskeriet foregik ved vandet 
tæt på Drejhuset. John kæmpede bravt med sin fluestang i pivende sidevind 
og let påklædning. Jeg ved ikke, om Jan fik ret meget brug for sin fluestang 
på turen. Bruno brugte kyststrækningen med stor mobilitet, som han tæppe-
bombede med sine fluer og bombarda. Flemming, der på sin stille måde og 
fine humor deltog i kampen for at finde sølvtøjet, så ud til at hygge sig. Og 
hyggen ved kysten var der også plads til.  
 
De store sten blev flittigt brugt til at sidde på for at kunne diskutere årsager-
ne til de manglende ørredfangster. Nå ja, og nyde en øl og fumle med lidt 
dertil fremstillet linekludder.  
 
Hans havde så til gengæld travlt med indkøb og madlavning. En enkelt gang 
bad han om forslag til aftensmad. Den aften blev der så serveret metertyk 
piskeflødesovs, rødkål, brunekartofler og flæskesteg med blød svær. Det 
smagte uforskammet godt. Stor tak til Hans for din store medvirken til læk-

ker aftensmad ugen igennem. Genvalg. 
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Personligt er jeg en slags socialromantiker - især når det er mænd, som er 
samlet i nogle dage. Små giftige spydigheder, godt humør og fornemmelsen 
af, at vi er et team, som fungerer trods forskelligheder, er vel noget, som de 
fleste giver en ”thumbs up” på. 2017 er ingen undtagelse.  
 
Om aftenen gik snakken. Der blev drukket lidt øl og rødvin, men spiritussen 
var der vist ikke nogen, der gik til. Den sidste aften havde trætheden meldt 
sin ankomst. Nogle sad i korte perioder i stolen og sofaen med hovedet bag-
over og kiggede gennem næseborene.  
 
Der blev truet med Irsk Whisky, men nej, det havde ingen interesse. Jeg er 
meget sikker på, at alle deler en fællesoplevelse af, at vi havde nogle gode 
dage og aftener på Ærø i hinandens selskab. Hvis klubben havde en konkur-
rence om, hvem der er bedst til råhygge, så havde der for længst været 
hængt et billede op af de 8 ambrosiske Ærø-drenge på klubbens æresvæg.  
 
Stor tak for nogle gode dage på Ærø.”   
                Mogens   

 

Red.: Mogens er også producenten af den 8-9  
minutter lange billedfilm fra turen. Den ligger  
både på vores Facebookprofil og på vores PC. 
 
Der blev da også tid til en slags Selfie. 
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    Februar 2017 
     
    Emil Lundahl 
    Regnbue 4.000 kg.  

 

    Marts 2017 
 

   Henrik Johnsen 
   Torsk 3.500 kg. 

 

    

  April 2017  
 

  Torben Christensen 
  Havørred 4.600 kg. 
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Lørdag d. 17. juni - Kysttur - Havørred - Starttid cirka kl. 16.00. 
Det er 1. halvårs sidste klubtur på kysten. Det er også tid til at prøve aften 
og måske nat derude. Skal vi fiske gennem sommernatten, er der vel god 
grund til, at vi tager grillen med. Viser det sig, at vi kan bryde koden til flere 
havørreder, så er friskfanget grillet havørred lækker natmad. Vi kan dog som 
en sikkerhed medbringe pølser. Kom med ud til naturens natteliv på kysten.  
 
Er du til flere ture med sommerfiskeri, så inviter dine klubkammerater med. 
 

Søndag d. 6. august - Kysttur - Havørred - Starttid cirka kl. 16.00. 
Så er vi i gang med 2. halvår, og vi er på den anden side af sommerferien, 
hvor kystvandet stadigvæk ligger højt temperaturmæssigt. Derfor satser vi 
igen på en aftentur. Vi skal ud på den åbne kyst, og vi slutter fiskeriet kort 
efter mørkets frembrud. Grillen kan komme med, så vi undervejs eller til slut 
kan hygge os med noget grillmenu. Fiskene virker nok knap så hugivrige nu, 
så tiden er kommet til at afprøve det ekstrahurtige turbofiskeri. 

 

¤  Turlederne fremgår af turopslagene og hjemmesiden   ¤ 

 

Startsted og de endelige starttidspunkter - 
Turene starter sædvanligvis på parkeringspladsen foran Roskilde Kro, 
men check altid startsted og de endelige starttidspunkter på opslagene i 
klublokalerne og på Turplanen på hjemmesiden, eller spørg turlederen. 
 

Præmiefotografering - 
Turlederen har bl.a. opgaven med at fotografere på turen. Det omfatter 
således fisk med den glade fanger, men du må også meget gerne selv 
skaffe nogle billeder på turene. Aflever i klubben eller på mail til Kjeld.  
 

Grillmenu på turene - 
Vi kan altid aftale, om der skal grilles på en tur, og i så fald vil det være 
ønskeligt, at vi på skift tilbyder at stå for indkøb og tilberedning, hvor 
turlederen naturligvis også gerne hjælper til med gode råd etc.   

¤ Ture til bl.a. Kyst, Sø og Å  i 1. og 2. halvår 2017 ¤ 
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Lørdag d. 19. august - Kysttur - Havørred - Starttid cirka kl. 16.00. 

Opskriften er hel den samme som på turen d. 6. august, blot tager vi her ud 

på en lørdag. Ellers er det igen ud på den åbne kyst, og vi slutter fiskeriet 

kort efter mørkets frembrud. Grillen kan komme med, så vi undervejs eller 

til slut kan hygge os med noget grillmenu. 

 

Lørdag d. 16. september - Kysttur - Havørred - Starttid cirka kl. 04.00. 

Turlederen har tænkt sig, at morgenfiskeriet skal prøves af. Det har på den-

ne årstid ofte vist sig fangstmæssigt som en rigtig god idé. Vi gør det ved at 

tage af sted meget tidligt. Vi slutter fiskeriet omkring kl. 10.00 formiddag.  

 
Lørdag d. 23. september - Brølerturen P&T - Starttid cirka kl. 08.00. 

Så er det den årlige Put & Take tur med vores venner fra Stimen i Ågerup. 

Det gælder principielt dysten om Brøleren, men da den jo flytter mellem 

vores foreninger på skift, er det nærmere håneretten, det gælder. Hvilken 

P&T sø vi vælger denne gang overvejes p.t. Der er selvfølgelig grillmenu. 

 

Lørdag d. 30. september - Kysttur - Havørred - Starttid cirka kl. 04.00. 

Vi prøver endnu en gang det tidlige morgenfiskeri på den åbne kyst. Det gør 

vi ved at tage af sted meget tidligt. Igen er planen, at vi slutter fiskeriet 

omkring kl. 10.00 formiddag. Forhåbentlig med fine fangster. 

 

Søndag d. 15. oktober - Kysttur - Havørred - Starttid cirka kl. 12.00. 

Så vender vi tiden på hovedet, vi starter ved middagstid, og planen er, at vi 

fisker igennem til omkring 20-tiden. Turen går igen ud på den åbne kyst, 

hvor vi forhåbentlig møder nogle fede blankfisk.   

 

Lørdag d. 21. oktober - Kysttur - Havørred - Starttid cirka kl. 12.00. 

Vi har ændret opskriften til en lørdag, men ellers er planen, at vi også den-

ne dag starter ved middagstid, og at vi fisker igennem til omkring 20-tiden. 

Målet er igen den åbne kyst i håbet om, at vi træffer på noget tungt sølvtøj. 

 

Søndag d. 5. november - Kysttur - Havørred - Starttid cirka kl. 06.00. 

Turlederen anbefaler denne dag en morgentur, og hvor planen siger, at vi 

slutter ved middagstid, altså ved 12-tiden. Vi er fremme på en årstid, hvor 

denne fisketid kan vise sig at være et rigtig godt valg. 

 
Lørdag d. 11. november - Kystkonkurrencen - Starttid cirka kl. 06.00. 

Så er vi fremme ved den afsluttende kystkonkurrencetur, som jo er årets 

sidste officielle kysttur. Det er turen, hvor du kan hente flere slags ekstra 

point, som måske kan ændre fuldkommen på din placering i vores gennem-

gående kystkonkurrence. Vi har naturligvis grillen med ud, så vi kan styrke 

os undervejs. Efter turen kender vi vinderen af årets kystkonkurrence.  
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 1 Tor   1 Lør  

 2 Fre   2 Søn Familieturen  

 3 Lør   3 Man Uge 27 

 4 Søn   4 Tir  

 5 Man Uge 23  5 Ons  

 6 Tir   6 Tor  

 7 Ons   7 Fre  

 8 Tor   8 Lør  

 9 Fre   9 Søn  

10 Lør Torskekonkurrencen 10 Man Uge 28 

11 Søn  11 Tir  

12 Man Uge 24 12 Ons  

13 Tir  13 Tor  

14 Ons  14 Fre  

15 Tor  15 Lør  

16 Fre  16 Søn  

17 Lør Kysttur 17 Man Uge 29 

18 Søn  18 Tir  

19 Man Uge 25 19 Ons  

20 Tir  20 Tor  

21 Ons  21 Fre  

22 Tor  22 Lør  

23 Fre  23 Søn  

24 Lør  24 Man Uge 30 

25 Søn  25 Tir  

26 Man Uge 26 26 Ons  

27 Tir  27 Tor  

28 Ons  28 Fre  

29 Tor  29 Lør  

30 Fre  30 Søn  

   31 Man Uge 31 

Juni 2017 Juli 2017 

Aktivitetskalender sommeren 2017 
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 1 Tir   1 Fre  

 2 Ons Havtur med Skjold  2 Lør  

 3 Tor   3 Søn  

 4 Fre   4 Man Uge 36 

 5 Lør   5 Tir  

 6 Søn Kysttur  6 Ons  

 7 Man Uge 32  7 Tor  

 8 Tir   8 Fre  

 9 Ons   9 Lør  

10 Tor  10 Søn Mosens Dag 

11 Fre  11 Man Uge 37 

12 Lør Havtur med Skjold 12 Tir  

13 Søn  13 Ons  

14 Man Uge 33 14 Tor  

15 Tir  15 Fre  

16 Ons  16 Lør Kysttur 

17 Tor  17 Søn  

18 Fre  18 Man Uge 38 

19 Lør Kysttur 19 Tir  

20 Søn  20 Ons  

21 Man Uge 34 21 Tor  

22 Tir  22 Fre  

23 Ons  23 Lør BRØLEREN ( P&T-tur) 

24 Tor  24 Søn  

25 Fre  25 Man Uge 39 

26 Lør  26 Tir  

27 Søn  27 Ons  

28 Man  28 Tor  

29 Tir  29 Fre  

30 Ons  30 Lør Kysttur 

31 Tor     

August 2017 September 2017 

 Se også kalenderen på :  www.bjoernenfisker.dk 

og husk så at tilmelding til havturene er bindende . 

Blandet fisketur 
til Jylland i uge 35 
 
 
Afrejse       26.8. 
Hjemkomst  2.9 
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Lørdag den 10. juni 2017 
Skjold fra Vedbæk 
Pris: Kr. 225,- excl. transport ( Tilskud på kr. 50,- er fratrukket) 
Antal pladser: 15 
Det er vores årlige torskekonkurrence  
så bak op om turen. 
 

Søndag den 2. juli 2017 
Jaws fra Vedbæk 
FAMILIETUREN 
Sejltid: 12-17 
Så kan du igen invitere familie og venner med ud på det skønne Øre-
sund. Vi gør det endda igen i år til nogle yderst fordelagtige priser. 
Senior kroner 225. Vores juniorer kroner 115. Gæstejuniorer kroner 
125. Det er så turen inklusive en pølse med brød og en vand. Det tilbud 
findes næppe bedre andre steder på Sundet.  
Turleder på Familieturen er som vanlig Søren Mathiesen  Tel. 40 41 27 75 
 

Onsdag den 2. august 2017 
Skjold fra Sjællands Odde (Havnebyen) 
Pris: kr. 320,- excl. transport ( Tilskud på kr. 50,- er fratrukket) 
Sejltid: 14-22 
Hvis nogen skulle være i tvivl, så er det en makreltur. 
 
 
Lørdag den 12. august 2017 
Skjold fra Vedbæk 
Sejltid: 7-12 
Pris: Kr. 225,- excl. transport ( Tilskud på kr. 50,- er fratrukket) 
Antal pladser: 6 

Turen er på nuværende tidspunkt 
UDSOLGT. 
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Turleder er Bruno Hansen  
Tlf.: 29 84 93 07  og   
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. 
 

Lørdag den 7. oktober 2017 
Skjold fra Vedbæk 
Sejltid: 7-12 
Pris: kr. 225,- excl. transport  ( Tilskud på kr. 50,- er fratrukket) 
Antal pladser: 6 
 
Lørdag den 28. oktober 2017 
Skjold fra Vedbæk 
Sejltid: 7-12 
Pris: kr. 225,- excl. transport  ( Tilskud på kr. 50,- er fratrukket) 
Antal pladser: 6 
 
Lørdag den 2. december 2017 
Elida Rederiet fra Helsingør 
Vi ved p.t. ikke om det bliver er en morgen- eller eftermiddagstur og   
heller ikke hvilken af bådende det bliver. 
Nærmere om turen i næste klubblad. 
Men der gives kr. 50,- i tilskud som på de øvrige havture ! 
 
Onsdag den 27. december 2017 
Skjold fra Helsingør 
Sejltid: 7-12 
Pris: Kr. 225,- excl. transport ( Tilskud på kr. 50,- er fratrukket) 
Antal pladser: 6  
 

 Uha - så er Bjørnen 

der igen….. 
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      Sejler det meste af året fra Vedbæk, men i månederne 

         Januar, februar og marts sejles der fra Helsingør . 

  

WWW Skjold-Vedbaek.DK 

Firmainformation: 
Rederiet SKJOLD 
Rungstedvej 73 B 2. 
2960  Rungsted Kyst 
CVRnr.: 37049522 
 
TELEFON  
3020 2019 mellem 8 og 21 
INTERNET 
Web:    www.skjold-vedbaek.dk  
  
E-Mail:  skjold@skjold-vedbaek.dk E-Mail:  skjold@skjold-vedbaek.dk 

Firmainformation: 
Rederiet SKJOLD 
Henrikshøj 8, 2. dør1 
2950  Vedbæk 
CVR nr.: 37049522 
 
TELEFON  
3020 2019 

 
INTERNET 
Web:    www.skjold-vedbaek.dk  
 
E-Mail:  skjold@skjold-vedbaek.dk 

Skipper Kim 

http://www.skjold-vedbaek.dk/
http://www.skjold-vedbaek.dk/
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Verden er da helt af lave. Først er der vinteren, som slet ikke har lyst til 
at blive til vinter, selv om der da ind imellem er hundekoldt. Det er dog 
for intet at regne når vi sammenligner med vor barndoms vintre. Der kun-
ne man tale om vinter. – Og så var der foråret, som heller ikke havde lyst 
til at blive til forår, og så her i det såkaldte forårs sidste dage, så får vi 
pludselig højsommer med over 25 graders varme. Og når vi så endelig er 
færdige med at tale om vejret, hvis vi da nogensinde bliver det, så kan vi 
begynde at tale om torskefiskeriet på Øresund, hvor vi nu pludselig bliver 
beskyldt for at ødelægge Sundets fine torskebestand. Vi har ellers altid 
fået at vide, at den har det godt, at den trives fint og formerer sig som 
en god torsk skal, og så indføres der pludselig fangstbegrænsninger.  
5 torsk om dagen, bortset fra i februar og marts, hvor der kun må fanges 
3 torsk om dagen. Hvad sker der dog? 
 

Det kan man jo så begynde at spekulere lidt over, og når man så har gjort 
det et stykke tid, kan jeg ikke helt afvise, at man når frem til, at en lun 
vinter egentlig er meget behagelig. Skal man absolut dyrke vintersport, 
er der masser af steder her i verden, hvor man kan gøre det. Og over 25 
graders varme om foråret er vel heller ikke specielt ønskværdigt. Er det 
den slags temperaturer man vil have, så er der masser af steder i verden, 
hvor det kan opleves hele året rundt.  
 

Jamen torskefiskeriet da, - ja det rækker vel med at henvise til at selv 
med en begrænsning på 5 og 3 torsk, så er det altså ikke på hver tur, at 
det lykkes os at opfiske kvoten.  
 

Så mon ikke vi bare skal konstatere, at der kan gå megen god tid med at 
diskutere vejr og fiskeri, og så glæde os over, at vi har begge dele. 
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Og det bringer mig frem til det, som det hele drejer sig om, nemlig vinter 
og forårsfiskeriet efter torsk, havørred, hornfisk og hvad vi ellers kan fan-
ge. 
 
Årets første tur fandt sted den 14. januar på Skjold, og var annonceret som 
en tur efter de store vintertorsk i Øresund. Det var nok en anelse for opti-
mistisk en annoncering, idet det endte med at blive en tur hvor kvoten ikke 
blev opfisket. -Ja, faktisk blev der ikke fanget en eneste torsk! Der blev 
dog fanget en enkelt fisk. Lars blev den dygtige fanger af en flot lubbe på 2 
kg (se foto på foregående side), og så var både Lars, turlederen og skipper 
glade, for så blev det da ikke en ren nul tur. 
 
Den næste klubtur blev årets første kysttur den 21. januar. Optimismen var 
stor da deltagerne mødtes i klubben til morgenkaffe. Morgenmad med blødt 
brød og ost og marmelade er altid godt, og det skulle senere vise sig, at det 
også blev det bedste, der kunne siges om denne tur. Optimismen var dog i 
behold under hele turen, især da man jo havde fået melding om, at der 
dagen i forvejen var fanget store fisk i Ishøj Havn. 
 

Det var Torben og Ole, der tog forskud på klubturen med en tur til Ishøj 

med et flot resultat. Torben fik en fin havørred på 6,6 kg og 85 cm lang og 

Ole kunne lande en på 4,5 kg og 74 cm, og det må da siges at være en for-

nem start på havørredsæsonen.  
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Nogle få dage senere slog Torben til 
igen med en havørred på 2,4 kg også 
fra Ishøj Havn, men dermed er det 
dog ikke slut med Ishøj, for den sid-
ste dag i januar kunne Glenn lande 
årets hidtil største havørred, nemlig 
et monster på 7,1 kg. 
 

Så går vi ind i februar, 1. halvårs sid-

ste vintermåned, og vi begynder med 

en kysttur, som dog ikke giver andet 

end frisk luft, hvilket vi da heldigvis 

stadig har nok af. Herefter står der 

Øresund på programmet. 

Den 18. februar, 6 mand og 18 torsk, dvs. kvoten er opfisket. Den største 
på 3,4 kg var jeg selv så ubeskeden at fange. 
 

Vi har igennem 

mange år haft en 

årlig tur til Tryg-

gevælde Å, Og i 

år skulle ikke 

være nogen und-

tagelse, men det 

kan da godt væ-

re, at vi skal til 

at overveje, om 

ikke den tur skal 

erstattes af no-

get andet.  

 

For det første er 

det rigtig lang tid 

siden, vi har fanget fisk i åen, og for det andet kan det åbenbart være lidt 

svært for enkelte lystfiskere at komme hjem fra åen. Det kræver en lille 

forklaring, og den kommer her:  

Et hold fiskere valgte kort før ophør af fiskeriet, at køre til en anden fiske-
plads, - Ishøj Havn. Tilbage ved Tryggevælde Å stod Silde Ole og John, og 
kunne ikke komme nogen steder fordi Oles bilnøgler var kørt med til Ishøj, 
og før kommunikationen mellem parterne var oprettet og nøglerne var nået 
tilbage til Tryggevælde Å, var Ole og John ved at være rigtig godt trætte 
af tilværelsen, men de kom da hjem i god behold. 
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Resten af februar og halvdelen af 
marts står der Torben på.  
5 havørreder bliver han noteret for 
i løbet af disse tre uger. 2 fine fisk 
på omkring 3,5 kg og 3 stk. under 
kiloet får han ført i fangstjourna-
len, alle 5 fanget i Ishøj Havn.  
 
Dagen efter, altså den 16. marts, 
kan Ole lande en 4 kilos fisk, også i 
Ishøj. 
 

Inden da var vi lige en tur på Sundet med Skjold den 11. marts. 8 mand og 

24 torsk, altså fuldt hus på denne tur. Den største på 3,5 kg blev fanget af 

Henrik.  

Det var i øvrigt en flot tur vejrmæssigt. Der var tæt tåge om morgenen, 

men den lettede hen på formiddagen, og så kunne vi fiske videre og sejle 

hjem til Helsingør under en skyfri blå himmel og flot solskin, - man kunne 

blive helt forårskåd! 
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Vi skal nu hen til slutningen af marts før der sker noget igen. Den 26. marts 
var 12 mand med havørredfeber kørt til Unnerød, for nu skulle det være. 
Det var en hundekold morgen/formiddag men fra middag kom der sol og 

varme, og det fik også 
fiskene til at røre på 
sig. De var dog særde-
les forsigtige med at 
hugge, men der var 
kontakt med 7-8 havør-
reder, og selv fik jeg 
min første i 2017, 42 
cm og ca. 0,7 kg 
 

Et par dage senere fi-
skede Peter, Bruno og 
jeg selv i Tempelkrogen 
på en eftermiddagstur, 
og her fik Bruno sin før-
ste i år, 1 kg og 47 cm. 
 

Vi er nu i april måned, og det burde jo være det absolut hotteste tidspunkt 
for havørredfiskeri, men lad os nu se. 
 

Vi begynder et for os helt nyt sted, nemlig Roskilde Fjord ved det gamle 
færgested til Eskilds Ø (Østskoven). Det var en fin dag, - sol, drivende sky-
er,12 graders varme, jævn vind fra en østlig retning og så, hvad der åben-
bart er helt normalt, en meget stærk 
strøm i sejlrenden mellem Eskilds Ø og 
Østskoven.  
 

Det blev en nul tur, men Torben mistede 
en havørred. Det er en plads, som godt 
kan få et genbesøg. 
 

Torben kunne ikke lide at miste en hav-
ørred, så nogle få dage senere tog han til 
Avedøre og fik der en super flot havørred 
på 4,6 kg og 73 cm. 

Skjold den 8. april på Øresund. 5 

mand, 15 torsk så der manglede altså 

10 torsk i at kvoten var fisket op.  

 

Til gengæld fangede René en fin 

skrubbe på 0,35 kg. 



28 

Vi slutter april måned med endnu en havørred til Torben. 1 kg og 44 cm i 
Avedøre. 
Der har naturligvis også været en Ærø tur i april måned, men den må I læse 
om et andet sted i bladet. 
 
Hornfisken er kommet, vi er i maj måned og vi begynder den 2. maj i Velle-
rup Vig på det nordvestlige hjørne. Det er ikke alle, der får hornfisk med 

hjem, men alle har kon-
takt med hornfisk. Jeg 
selv får hug i andet kast, 
og det er ikke hornfisk, 
men derimod en kilos ør-
red på 48 cm, - så var 
min aften reddet. 
 
Dagen efter på samme 
plads. Ingen havørreder, 
men hornfisk til alle. 
 
Så er der et hold fiskere 
på Omø, og her flue fan-
gede Henrik Johnsen den 

4. maj en super god havørred på 2,6 kg og 62,5 cm. 
 

For første gang i år 

prøver vi nu Kyndby 

nord. Vi er stadig i 

begyndelsen af 

maj, den 6. maj, 

og om ikke andet 

burde der jo være 

hornfisk her på 

pladsen. Og det var 

der. Masser af 

hornfisk og også 

havørreder. Jeg har 

ikke tal på hornfi-

skene, men mon 

ikke vi lander et 

sted omkring de 30 

stykker.  

Jeg har til gengæld styr på det antal havørreder, der fik at føle, at vi var 

på jagt.  Både Bruno, John O., Torben og jeg selv havde kontakt med hav- 

 



29 

-ørreder. 11 stk. i alt. De fleste var for små, nogen mistede vi, men jeg fik 
dog 2 med hjem, 41/42 cm og ca. 0,75 kg. 

 

Søndag den 21. maj 

skulle vi så have vores 

årlige hornfiskekonkur-

rence. 15 mand mødte 

op i klubben søndag 

morgen, hvor Kjeld di-

skede op med kaffe og 

morgenbrød før alle 

begav sig af sted til 

Kongsøre, hvor vi så 

ofte før har holdt vores 

konkurrence.  
 

Det var en helt perfekt 

dag med svag vind, sol, 

få skyer, lunt, fint klart 

vand med små bølger og 

masser af hornfisk.  
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Det varede ikke længe før alle mand havde fordelt sig på kysten, nogen gik 
op mod frømændenes legeplads og andre gik ned mod det hvide hus, mens 
enkelte nøjedes med at gå de få skridt fra grill pladsen og ned til vandkan-
ten, hvor de fangede lige så meget som dem, der gik langt. 
 

Halvvejs gennem seancen tryllede madsvenden Kjeld igen, og serverede 
lækre pølser med alt tænkeligt tilbehør. Da de var fortæret, blev fiskeriet 
igen givet frit, og så kom der endnu flere hornfisk på land, og sandelig om 
ikke Henrik fik en dejlig bifangst i form af en kilos havørred på 45 cm. 
Smukt. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der blev indvejet 52 hornfisk, og den største/længste blev fanget af John 
Rasmussen, som herefter er hornfiskemester i et helt år. Fiskens længde 
var 74,5 cm. Nummer 2 blev Bruno med et næbdyr på 68,5 cm. 
 
Siden konkurrencen har der været afholdt 2-3 private kystture, hvor fang-
sten har været hornfisk. Indtil i dag, som er den 29. maj har jeg ikke fået 
melding om andre fangster end hornfisk, men der er jo et par dage tilbage 
af maj måned, så det kan da nås endnu.   
                                                                                               ELT 
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Nick blev Put & Take mester 2017... 
Endda med Nicks lillebror Emil som nummer to. 

Brødrene Nick og Emil er 
alvorligt drevne, når det 
gælder Put & Take fiskeri. 
 
Som de eneste ved vores 
årlige Put & Take konkur-
rence fik de hver fanget 
de fire fisk, som fiskekor-
tet lød på. Så faktisk er 
hele otte fisk på striben 
herunder deres resultat.  

Søndag 30. april var i øvrigt datoen, hvor vi 
igen afviklede årets Put & Take konkurrence. 
Denne gang ved Ørsted Fisk & Golf. Vi fik 
ganske rart vejr, ingen regn, og det var ikke 
for varmt. Som noget ganske positivt blev 
det, at de 16 deltagere i konkurrencen til-
sammen fangede hele 16 fisk. Det må vist 
være bedste samlede fangstresultat i nyere 
tid på en P&T-tur i Bjørnen. 
 
Nick største regnbue vejede 1,9 kilo rent, 
medens de næststørste fisk var på 1, 2 kilo 
hos et par deltagere. 
 
Som det hører til ved årets P&T konkurrence, 
sluttede vi dagen af med grillmad.  

Som du kan se på bladets 
forside var vores nye gas-
grill med, og tak til Lasse 
for hjælpen med den. 
 
Det er et meget bedre  
udstyr til grillpølser og 
hakkebøffer end de tidli-
gere anvendte engangs-
grill. Maden bliver bedre, 
for det er ganske enkelt 
nemmere at styre varmen. 
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Foreløbig tidsplan: 
Vi lægger ud med morgenmad i klubben kl. 08.30. Dernæst kører vi til 
Mosen, stiller op og vi er så klar kl. 11.00, når arrangementet starter. 
Kl. 16.00 kører vi retur med udstyret, og så er Mosens Dag slut.  
Der kommer mail til Bjørnens mailgruppe om tilmelding i løbet af juni 
måned, hvor den endelige tidsplan er med. Vi håber på din deltagelse. 

MOSENS DAG 2017    

Søndag d. 10. september i Vallensbæk Mose. 
 

Vi er igen blevet bedt om at deltage ved Mosens Dag. Vores tilbud om 
fiskeri og konkurrencer ved Mosens Dag trækker jo altid mange gæster 
til. Arrangøren, Interessentskabet Vallensbæk Mose (ISVM), har derfor 
igen venligst anmodet om, at Bjørnen også deltager her i 2017. Det er 
jo igennem ISVM, at vi har fiskeret i Mosen. 

 

Det kræver, at vi stiller med gerne 10 friske medlemmer, som kan 
hjælpe til ved opstilling, konkurrencer og fiskeri. Vi skal også sikre, at 
der er fokus på sikkerheden under fiskeriet. Vi starter med morgen-
mad i klubben, og vi får grillmenu af arrangøren. 


