
Flakket 

Nr. 73. 26Årgang april. 2010 

www.skagen-havfiskeklub.dk 



Side 2 

Ulrik Plesners vej 54 9990 Skagen 
Telefon: 98 44 20 44 
Formand 
Mette Stenbroen 
Ulrik Plesners vej 54 Tlf. 98 44 20 44 
mette@Skagen-havfiskeklub.dk 
 
Nyvalgt 
Eskild Pedersen 
Thorsvej 44 Tlf. 98 92 15 73 
eskild.p4153@gmail.com 
 
Nyvalgt 
Jens B. Olsen 
Tennisvej 41 Tlf. 98 43 33 09 
jaks@olsen.mail.dk 
 
Havtursleder Redaktør/Web Master 
Kaj Pedersen 
Tennisvej 45 
Tlf. Tlf.42 80 10 46 
web@Skagen-havfiskeklub.dk 
 
Supplerende Havtursleder 
Steffen Pedersen 
Brønderslevvej 197 Tlf. 27 64 67 20 
steffen@Skagen-havfiskeklub.dk 
 
Medlem 
Torben Thomsen (Glaspusteren) 
Sanktclemensvej 14 Tlf. 98 44 60 50 
skagenglas@skagennet.dk 
 
Suppleant 
Anders Wolff 
Ulrik Plesners vej 54Tlf. 98 44 20 44 
anders@Skagen-havfiskeklub.dk 
Flakket forventes at udkomme i fe-
bruar, 
juni, november. 
Indlæg til bladet afleveres 2 uger før. 
Indlæg sendes til 
web@Skagen-havfiskeklub.dk 
Tryk: 
Søe-Knudsens Offsetkopiering Sto-
holm 

Nyt Fra Bestyrelsen 

 
 
 
 
 
Lørdag d 20 marts lykkes det at afholde gene-
ralforsamlingen i Skawdyks lokaler. Det var 
vejret der havde drillet os d.13-2. Så der måtte 
vi aflyse pga store snemængder i Nordjylland.  
Ja vejret har faktisk været årsag til mange 
aflysninger det forgående år, så vi må håbe 
det bliver bedre 2010. Generalforsamlingen 
forløb uden de store sværdslag. Der var beret-
ninger fra det forløbne år samt kasserens 
regnskab som igen viste overskud. I år måtte 
bestyrelsen sige tak til Uffe for mange års tro 
tjeneste i bestyrelsen. Lotte vores kasser valg-
te også at trække sig tilbage, så hende siger vi 
også tak til. Vi skal også byde velkommen til 
2 nye folk i bestyrelsen, nemlig Eskild Peder-
sen og Jens Olesen. Bestyrelsen er også gået i 
gang med at forberede dette års havfiske festi-
val. Vi håber på at endnu flere vil finde vej til 
Danmarks bedste havfiske konkurrence her 
fra Skagen, og at endnu flere fra klubben vil 
deltage. Husk tilmeldinger til klubbens ture. 
Se programmet du har fået tilsendt samt  
klubbens hjemmeside. 
 
På Bestyrrelsens vegne Mette Stenbroen   

Bestyrelsen Konstituerer sig ved næste 

bestyrelses møde d. 6 april følg med på 

vores hjemmeside 
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Der afholdes ordinær generalforsamling 

Lørdag d. 20. Marts. 2010  kl. 15.00 
I Skawdyk´s lokaler på Chr.d.x.´s vej. 

Dagsorden: 
 

Valg af dirigent. 
Beretning. 
Regnskab. 
Kontingent. 
Indkomne forslag  
Valg af formand ( Mette på valg ) 
Valg af bestyrelse ( På valg: Uffe og Lotte for 2 år,  
Valg af Suppleant ( Anders på valg ) 
Valg af revisor ( Per Houman på valg ) 
Eventuelt ( Oldtimer afd. + Pokaler ) 

 
FORMANDSBERETNING 2010  

 
2010 var året hvor vi havde en rigtig god festival, nogle gode klubture og aftner.  Vi har 
desværre også været plaget af dårligt vejr og færre tilmeldinger til vores klubture. 
Det vil bestyrelsen arbejde på at få vendt. Vi er jo en forening hvis formål er at fremme 
det sportslige havfiskeri med stang og line. Så vi vil jo gerne at så mange som muligt 
kommer ud og opleve det gode fiskeri kan byde på. Hvis vi starter med vores egen festi-
val: 
 
Skagen havfiskefestival 2009 
Vi havde en rigtig god festival med 77deltagere, 5 mere end året før, men vi vil rigtigt 
gerne op på nogle og 80.Vi kan se fra andre konkurrencer at der bliver færre og færre 
deltagere, om det skyldes finanskrise eller manglende interesse vides ikke. Vi gør alt 
hvad vi kan for at få budskabet ud til andre fiskeintresserede at Skagen havfiskefestival 
er den mest hyggelige og sociale fiskekonkurrence i Danmark. Når vi er i Helsingør for 

Generalforsamling 2010 
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at fiske fortæller vi meget om konkurrencen og jeg tror at til DHF´s pokaltur fik vi snak-
ket os til flere intresserede deltagere som ikke har været med før. Det kræver noget ben-
arbejde og det er den samlede bestyrelse villige til at give. Tilbage til vores festival. Ska-
gen Havfiskeklub var godt repræsenteret og vi havde nogle flotte resultater. 
Michal Lorenzen vandt 4. Eskild 5. Carsten Cramer 6, Søren Kristensen  7, Morten 
Gjøderum, 8, Uffe Mortensen, Halvdelen i top 10 fra Skagen, nu skal vi bare helt til tops 
og gi Michael og Thor lidt sved på panden. Flot.. 
Vi vil hermed gerne bringe endnu en tak til vores sponsorer, kærester, koner og mænd. 
Tak til de frivillige der hjalp os. Det betyder meget for bestyrelsen at der er nogle der 
melder sig til at hjælpe. 
 
Pokalturen DHF: 
3, Morten Gjøderum 10, Søren Kristensen 
 
Dagen før Hvidovre cup havde vi vores egen tur , hvor vi har indført en ny konkurrence 
Øresunds Cuppen. Vi afprøvede for første gang at fiske efter Catch & Release systemet. 
Vi havde lavet klippekort, tænger og pointsystem. Det kunne være fremtiden på Øresund, 
da de ikke har mulighed for is om bord på bådene og har ingen at afsætte fiskene til. Så 
hver deltager skal tage fisken med hjem… 
 
Her blev Søren Kristensen nr 1 og modtog den flotte vandrepokal og præmie… 
2, Anders Wolff 3. Brian Lorenzen.. En rigtig god tur som vi gentager d. 23-4, Henvend 
jer til Kaj hvis I har interesse i at komme med… 
 
Hvidovre cup: 
5, Eskild 
 
Pokalturen SHK: 18-7-09  Hirtshals 

Rasmus , 2. Søren, 3. Morten 
Største fisk: Frank Andersen torsk 4,1 
Sjældneste fisk: Mogens Gundelund Fjæssing 0,348 
 
De fik flotte præmier og pokaler uddelt på turen. 
 
Nordjysk mesterskab: 
2 dage fra Hirtshals, 1 Steffen 4, Morten Gjøderum 
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DM Helsingør: 
Turen til DM 2009 som blev afholdt i Helsingør, var en rigtig hyggelig tur. Vi var 14-15 
deltagere fra Skagen havfiskeklub som drog af sted. Vi havde indlogeret os på Helsingør 
Campingplads, Vi havde nogle fine hytter med plads til 4-5 mand. Der blev fortalt histo-
rier, hygget og snakket til langt ud på natten. vi havde en prøvetur  fredag kl 17 og fiske-
de DM lørdag og søndag. En tur som bestemt kan anbefales… 
 
7.Anders Wolff, 8. Søren Kristensen,  
Største fisk: 1 + 3, Kaj Pedersen 
 
Fladfiskecup: 
 
8, Kaj Pedersen 10, Steffen Pedersen 
 
Klubture: Der var planlagt 25 ture, heraf 12 gennemførte, 13 aflyste, pga  vejret 
 
Klubaftner: 2, begge med JC  1 hyggelig aften her i december hvor vi hyggede med 
gløgg og æbleskiver, JC var der med mange gode julegaveønsker. 
 
Medlemmer: vi er pt.  110 Medlemmer 
 
Hjemmesiden: 37777 besøgende 
 
Bestyrelsesmøder: 7 møder + 1 aflyst pga af vejret. 
 
Klubrekorder: 25-4 Øresund, Hornfisk 0,770 g Cees Vader 
         23-5 Flakket, Stribet Fløjfisk 0,044 g. Morten Norsk 

23-5  
                           18-7 Hirtshals, Fjæssing 0,348 g. Mogens Gundelund 
                           7-8 Hirsholmene, Skrubbe 0,455 Ole Frederiksen 
                           22-8 Fladen, Savgylt 0,038 g. Steffen Pedersen 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Festival Frandsen: Vi har ansøgt til 4 medlemmer, og har fået tildelt til 2 deltagere. De 
har valgt at støtte Steffen Pedersen deltager gebyr Hvidovre cup. 
Stefan Lund Christensen DM i helsingør Tillykke 
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Pointture 2009:  
1. Eskild Pedersen 
2. Steffen Pedersen 
3. Morten Gjøderum 
Mest aktive: 
1. Steffen Pedersen og Morten Gjøderum 
2. Jens Ole Sørensen og Eskild 
3. Anders Wolff, Rasmus Pedersen, Torben Thomsen og Kaj Pedersen 
 
Største fisk: (Renset vægt) 
1, Thorrald Nielsen med torsk på 5,25 kg. 
2. Frank Andersen med Torsk på 4,10 kg. 
3. Jens Ole Sørensen Med Torsk på 3,75 kg. 
 
Længste Lubbe:  
Steffen Pedersen med Lubbe på 66 cm. 
 
 
Ambassadeur Cup: 4, Morten Gjøderum, 7. Steffen Pedersen 8. Søren Kristensen 
 
Tak til Uffe og Lotte for det arbejde de har gjort for klubben . Hermed gaver til dem 
Tak….. . 
 
Til slut vil jeg takke bestyrelsen for deres store indsats de har ydet og for godt kammerat-
skab.  
 
Mette Stenbroen 
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Eskild Pedersen blev valgt til dirigent. 
 
Formandens beretning kan læses andensteds i bladet. 
 
Regnskab. Lotte fremlagde regnskabet for 2009. Festivalen 2009 havde 
givet et overskud på ca. 15000,- kr. det var takket være div. tiltag så som 
besparelser div steder salg af agn, samt nye små ekstra konkurrencer.  
Klubben kom ud af året med et samlet overskud på 6466 kr og har en 
samlet egen kapital på 105399,- kr. Regnskabet blev godkendt. 
 
Kontingent. Klubbens kontingent forsætter uændret. 
 
Indkomne forslag. Formanden havde ikke modtaget nogle forslag. 
 
Valg til bestyrelse. Valg af formand. Mette Stenbroen modtog genvalg. 
Uffe Mortensen og Lotte Stenbroen var på valg og ingen af dem ønskede 
at genopstille. Desværre kunne  
Uffe ikke deltage til generalforsamlingen men fik en stor klapsalve for 
hans gode arbejds indsats. Lotte var der til gengæld og hun fik også tak 
for de år hun sad på kasser posten. Nye folk i bestyrelsen blev Eskild Pe-
dersen fra Hjørring og Jens Olesen fra Frederikshavn. Velkommen til dem 
begge. 
 
Valg af suppleant. Anders Wolff modtog genvalg. 
 
Valg af revisor. Per Houmann var på valg. Per modtog også genvalg. 
 
Eventuelt. Oldtimer afdelingen var repræsenteret i form af Preben Lund: 
Det var ikke blevet til så mange ture 2009,  men Preben havde dog lidt 
ture i støbesken til 2010 som vil blive annonceret senerer på hjemmesiden 
og i Bladet. Preben havde i øvrigt været i garagen og havde i samarbejde 
med Peter lavet en rigtigt fin spand til ture på havet. Pirke holder mm. 
Rigtig flot. Den var blevet fyldt med alt muligt lækket grej. Pirke, kroge, 
forfang mm. Der blev så solgt lodder til 5 kr. stk. Der blev solgt 200 stk. 
på ingen tid og pengene skulle ubeskåret gå til en junior så de kan komme 

Referat Fra Generalforsamlingen  
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med på tur. Der blev trukket lod om 3 flotte præmier alt sammen sponse-
ret af Preben. Heldigt for Patrick at han som den eneste junior i lokalt. 
1000 kr. var det blevet til og det luner godt i lommen på en ung mand der 
lige er startet i lære. Godt initiativ af Preben Lund 
Igen i år blev bestyrelsen rost for både hjemmesiden og bladet. Det er dog 
Kaj der står for både blad og hjemmeside så den megen ros skal han da 
have. Kaj savner dog lidt flere der vil skrive til bladet og ikke altid de 
samme 2. 
Igen i år blev der udelt festival Frandsen legater til 2 af klubbens unge 
mennesker. Stefan Lund skal til DM i Helsingør Og Steffen Pedersen skal 
deltage i Hvidovre cup. Begge til Konkurrencer i Ambassadeur cuppen. 
Der skulle uddeles præmier for mest aktive medlem på klubens ture, og i 
år var det Steffen Pedersen  og Morten Gjøderum der hver havde deltaget 
på 12 ture. Jens Ole Sørensen Og Eskild Pedersen havde hver deltaget på 
10 ture. Anders Wolff, Kaj Pedersen, Torben Glas og Rasmus Pedersen 
havde deltaget på 7 ture. Alle de nævnte modtog en erindrings pokal samt 
en lille gave. 
største fisk blev fanget af Torald Nielsen. En torsk på 5,25 kg. Nr.2  Frank 
Andersen med torsk på 4,1 kg nr. 3 Jens Ole Sørensen med torsk på 3,37 
kg. Længste lubbe blev fanget af Steffen Pedersen. En flot fisk på 66 cm. 
Der har i år varet gennemført 12 ture. 13 ture har været aflyste. På klub-
bens ture er der i år fanget 5 nye klubrekorder. 25-4 Hornfisk fanget af 
Cees vader. 23-5 stribet fløjfisk fanget af Morten Norsk. 18-7 fjæsing på 
0,348 kg fanget af Mogens Gundelund. Savgylt på 0,038 kg  fanget af 
Steffen Pedersen.   Formanden Sluttede af med at takke bestyrelsen for et 
godt samarbejde og så frem til et nyt år med nye folk i bestyrelsen. Heref-
ter blev der indtaget sild og skipperlabskovs samt en lille en til ganen. 
 
Anders Wolff 
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DHF pokal konkurrencen 2010 en del af  
Ambassadeurcuppen  

Søndag d. 7-2-2010 var der traditionen tro årets første havfiske konkurrence hos 
Dansk havfisker forbund ”DHF” En konkurrence der er blevet gennemført i en 
meget lang årrække. I starten som bule fiskeri efter vinter torsk, men nu udeluk-
kende drivfiskeri med pirk og agn. Jeg tror faktisk den har været gennemført si-
den midten af halvfjerdserne. DHF blev stiftet 1971. 
 
Vinteren har jo haft sit tag i os danskere længe, og muligheden for is i Øresund 
var klart til stede. Rygterne var jo forlængest kommet til skagen om af der havde 
været perioder med is i Nordhavnen samt en del driv is på sundet.  
Det stod nu ikke så slemt til da vi stod i Nordhavnen søndag morgen kl. 6. Det 
var hunde koldt. Minus 7 men heldigvis ingen vind.  
Sværd, Nadia, Arresø og Havlit alle liggende i Nordhavnen lå klar og ventede på 
de 86 deltagere.  
Kl. 06,30 er der lodtrækning om pladserne om bord på skibene. Det bliver hurtigt 
klaret og vi kommer ombord på Nadia. Jeg får en god plads midtskibs og får 
klargjort mine stænger. Kaste grej samt en 20” punds stang. Det skulle nok dæk-
ke dagens fiskeri.  
Kl. 7 stævner vi ud af Nordhavnen og sejler sydover mod Hven. På vej sydover 
afsøger vi de kendte torske pladser. Vi laver nogle stop på nogle små knolde, 
men det er ikke det helt store. Lidt små torsk og enkelte hvillinger der lige kan 
holde mindstemålet. Strømmen er rimelig og det går fint med en 100 gr. Pirk på 
kaste grejet. På østsiden af Hven kommer der lidt mere gang i den, og der kom-
mer jævnligt lidt torsk op der kan holde målet. I bagbord side hvor jeg står, går 
snakken lystigt om kulden og fiskeriet.  Jeg fanger pænt med torsk på kaste gre-
jet, dog en del undermålerer, imens Brian og Paw ved siden af mig ikke helt har 
lige så meget gang i den. De kæmper, og pirken bliver skiftet ud i takt med antal 
kast. Det lykkes dog for begge 2 af fange en torsk der kunne holde de 38 cm. 
Den lidt mere stille styrbordside fanger også torsk. Martin Hubert fanger en fin 
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torsk omkring 4 kg hvilke er en fin fisk og den største på vores båd den dag. 
Mette fra Skagen havfiskeklub fanger også en del torsk, og hendes ene side mak-
ker fanger hans livs første fisk, så der er da liv i Øresund selv om det ikke er de 
helt store torsk.  
Sidst på dagen søger vi længere nord på mod Helsingør. Vi slutter dagen af om-
kring grænsen til færgerne, men desværre uden det store held.  Der bliver renset 
ombord og indvejningen klares hurtigt da vi kommer i land. Martin Hubert er 
bedste mand på Nadia, Men flere ombord ligger lige efter. En flot havørred på 
4,2 kg er også blevet fanget ombord på Arresø, og med den størrelse kan den 
sagtens blande sig i top 10 
Resultaterne bliver hurtigt regnet sammen. 48 deltager havde fisk til indvejning. 
Ikke de vilde fangster, og de bedste havde 5 fisk til indvejning. Vinder af pokal 
konkurrencen  og 5000,- kr blev Martin Hubert med 104,7 point. Nr.2 Jan Ans-
berg med 104,25 point nr. 3. René Christensen med 104,15 point.  Alle modtog 
præmier fra DHF og Hvidovre sport. 
 

Ambassadeurcup stillingen marts 
 

 
 
Anders Wolff 
 
 
 
 

 

1 Martin Hubert   20 

2 Jan Ansberg   19 

3 Rene Christensen   18 

4 Michael Kuniss   17 

5 Rune Jacobsen   16 

6 Jesper Ulbrandt   15 

7 Svend-Åge Madsen   14 

8 Anders Wolff   13 

9 Peter Larsen   12 

10 Thor Rasmussen   11 
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Skagen Havfiskeklub afholder igen i år en Catch and release- 
konkurrence på Øresund, dagen før Hvidovrecup. 

 

Konkurrencen forgår på Havlit fra. Kl. 08 til 15. Prisen er 300 
kr. pr deltager. Fiskene bliver registreret på et klippe kort, ef-
terhånden som man fanger dem, det vil derfor være muligt at 
genudsætte fiskene (frivilligt). 
Der vil være præmier til de 3 bedst placerede. 
Har du lyst til at prøve kræfter med denne  nye og spændene konkurrence-
form så kontakt Kaj Pedersen, Skagen Havfiske-klub på tlf. 48 80 10 46, 
(bemærk begrænset antal pladser),  
eller mail til: 

web@skagen-havfiskeklub.dk 
 
 

Catch and release Konkurrence på Øresund 
Lørdag d. 24 april 
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Gæstehytter udlejes 
www.skagen-hytter.dk 

 
Mangler du overnatning i forbindelse med 
ferie – festival – eller havfiskefestival,  
så oplev Skagen, i roligt kvarter, 
ved naturskønne omgivelser, kun 2 km 
fra Grenen og 500 m fra Skagens bedste 
Badestrand (Sønderstrand ved Vippefyret).  
Tæt på centrum og skov. 
1500 m til auktionshallen 
Adgang til 2 nye badeværelser 
 
Pris 175 kr. pr person pr overnatning  
 
v/ Dorte Thorup Ottesen og Kim Ottesen  
Nordre Ringvej 1, 9990 Skagen 
Tlf. 51924421 

Frivillige til Festivalen 
Har du lyst til at give en hånd med ved Festivalen 

Vi mangler nogle frivillige hjælpere til Festivalen, så 
alt arbejdet ikke hænger på de samme personer, husk 
at overskuddet går til billige fisketure til dig. Arbejdet 

kan være alt fra rydning af kajen, sortering af fisk, 
hjælp i Marinestuen. Osv. Du bestemmer selv om du 
vil hjælpe en eller to dage ,bruge lidt eller meget tid 

på det. 
Har du lyst til at deltage så ring til Steffen på 

Tlf. 27 64 67 20 
Eller Torben på 

98 44 60 50 



Klubrekorder 
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DHF 
Aktivitetskalender i 

2010 
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General forsamling                                                                                                                                   6. Feb. 
 
Pokalstævne                                                                                                                 7. Feb. 
 
Roskilde                                                                                                                                 21. marts 
 
Hvidovre Cup                                                                                                               25. april 
 
Skagen Havfiskefestival                                                                                                                    15-16.maj 
 
Nordjyskmesterskab                                                                                                           7. august   Hanstholm 
 
Dansk mesterskab                                                                                                                          21-22.august 
Helsingør 
 
Fladfiske Cup                                                                                                           31. oktober 

Mausund 2010. 
 
Festivalen foregår i uge 23  
fra d.7. juni til 10. juni begge dage incl. 
Prisen for deltagelse er 4.400,- nok / delt..  
Der er tale om en stigning på 100,- nok / dag  
ikke som først meddelt 250,- nok / dag 
Efter lidt brokkeri fra min side, har jeg  
fået et tilbud, der lyder på 4.000,- nok. / delt. 
Men kun hvis vi bliver 10 deltagere eller flere! 
Prisen for overnatning er uændret  
1.500,- nok. / uge / delt.  Incl. Senge linet og slut rengøring                                                      
Der bliver yderligere lidt ændringer i konkurrencens forløb, idet man nu også i Norge har 
indført mindstemål på de forskellige fiskearter. Men det er jo ikke nyt for os. 
 
Øyvind Braa håber at se os alle igen på Mausund og gerne  flere. Problemet med pallerne 
ombord på skibene skulle blive løst på forsvarlig vis.  
 
Hvis vi vælger, at bruge nogle af vore basseører på endnu en tur til Mausund, 
bør vi nok ordne tilmeldingen senest sidste halvdel af januar. 
 
Hilsen  Søren Kristensen 

Torsk fra Mausund :-) 
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Grejaften hos J.C. Fiskegrej og Fritid 
 

Torsdag d. 22-04 kl. 19,00 
Kom og få grej kassen gjort klar til Festivalen 

Vi er inviteret ud til J.C. Fiskegrej og Fritid tors-
dag d. 17-04 kl. 

19,00 Jesper har lovet at der vil være nogle for-
delagtige Festival 

Tilbud. 
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Havfiskeri på det Gule Rev 
Med rederiet ”Gule Rev” 

 
M/S Møelboen                                                                                             12 /personer 
M/S Bonito                                                                                                   12 personer 
M/S Yellow Reef                                                                                          12 personer 
M/S Bounty                                                                                                  12 personer 
M/S Tindur                                                                                                    20-25 personer 
 

Vi sejler hverdag kl. 6,00 til 17,00 
Tilmelding på 

+45 97 97 53 94. Mobil +45 40 75 53 94. Fax +45 97 97 58 94 
E-mail: gule-rev@moelboen.dk www.moelboen.dk/ 

Yellow Reef Bonito 

Møelboen 

Tindur Bounty 



Afs. Skagen Havfiskeklub Ulrik Plesnersvej 54 - 9990 Skagen 

B 
Post 


