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SKAGEN 
HAVFISKEKLUB

Formandens Side

Vi havde en rigtig dejlig 
havfiske festival og Danmarks-
mesterskab. Vejret var perfekt 
begge dage, godt med fisk, 
mange forskellige arter og 71 
dejlige deltagere. Et kæmpe 
præmiebord, med en masse 
flotte præmier fra vores spon-
sorer. Danmarks mester blev 
Niels Godsk Jørgensen. Det er 
alle disse ting, som gør at man 
får lyst til at arrangere igen 
næste år. Tak til bestyrelsen, 
kærester og koner, alle frivillige 
hjælpere, pølsemanden, pigerne 
i køkkenet, skippere, og alle 
vores sponsorer. Vi håber på at 
se lige så mange næste år. 
Jeg vil opfordre til at man kig-
ger på vores hjemme side for at 
se om der ikke skulle være en 
havtur der passer dig. Vi ønsker 
alle en rigtig god og fiskerig 
sommer.
På bestyrelsens vegne

Mette Stenbroen 



Skagen havfiskeklub afholdte i week-
enden 4-5 juni danmarksmesterska-
berne i havfiskeri. Lokaliteten var 
naturligvis Skagen. Traditionen tro 
afholdes der hvert år Skagen havfi-
skefestival, men i år var det lavet om 
til DM.
70 deltagere havde meldt deres 
ankomst hvilke er en klar deltager 
forbedring i forhold til sidste år. Der 
var 6 skibe til at sejle de 70 deltagere. 
Fredag aften var der registrering i 
marinestuen.  Her mødes alle hvor 
man får udleveret sin deltager 
mappe, samt lodtrækning om hvilke 
båd man skal fiske fra. Det er altid 
spændende at se hvem man skal fiske 
på båd sammen med.  En hyggelig 
aften hvor der bliver spist en god 
middag, hygget samt salg af fiskegrej 
fra JC fiskegrej i Sæby.
Lørdag morgen kl. 0500. Jeg er en af 
de første på havnen da der skal gøres 
klar med is til alle bådene, samt salg 
af agn til alle deltagere.
Der bliver hurtigt fyldt op på bådene, 
og folk finder sig til rette på deres 

plads, og klargjort deres grejer. 
Båden jeg skulle med i dag var dykker 
båden Oboren. Et fint skib som plejer 
at være god til vrag fiskeri. 
Kl. 6 tudes der til afgang, og vi stea-
mer ud af havnen i det flotteste vejr 
man kan ønske sig. Vi havde efter en 
kort rådslagning ombord besluttet at 
fiske på vrag først. Hvis det skulle slå 
fejl ville vi søge mod Hertas flak for 
at fiske der i stedet. 
Der er ca. en times sejlads til det før-
ste vrag, så ventetiden fordrives med 
at rigge stænger til, klargøre tackler 
samt skære agn til en eventuelt lange 
eller havkat.  
Ca. 5 min før ankomst står alle klar 
ved rælingen. De fleste med pirk og 
ophænger til torsk, sej og lubber. 
Kent får os placeret perfekt over vra-
get og tuder med hornet.  Ned med 
pirke i alle farver, og der er straks 
flere bukkede stænger. Vraget er 
der rigtigt nok, og flere hænger fast, 
mens andre har fisk på. Torsk i 1-2 kg 
klassen, ikke mange men der var da 
liv. Vi forsøger igen lidt nordligere på 
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vraget, med samme resultat til følge. 
Vi sejler vider til næste vrag få mi-
nutter der fra.  Her var der lidt mere 
gang i den, og der kommer pænt med 
torsk op. Jeg fanger selv nogle stykker 
og tackler om inden næste drev.  Jeg 
forsøger med bom og en lang efter-
slæber med en gummi orm på efter 
lubber.  Der går ikke længe før der er 
bud efter ormen, og et hidsigt udløb 
bunden indikerer at en stærk lubbe 
har taget den. Jeg får fisken bragt til 
overfladen og får den gaffet af Kent.  
Det var art nr. 2 for mit vedkomne. 
Vi laver et sidste drev henover vraget, 
og der kommer lidt små torsk op.  
Vi beslutter at prøve et vrag til i nær-
heden, og samme procedure genta-
ger sig. Vi pirker igen, og der kommer 
torsk op. Nede agter kommer der 
også en lille lange, og jeg beslutter 
derfor hurtigt at rigge om med en 
pirk og en kort slæber med agn på. 
Ned med sildehapsen og så vente.  
Skipper Kent kommer op og jeg siger 
til ham at nu skal der satses lange, 
og sekunderne efter får jeg et rigtigt 
tungt hug jeg giver tilslag på. Den vil 
bare ned igen, men bremsen på mit 
hjul er klodset så det må bære eller 
briste. Den giver sig og op kommer 
op til overfladen. Til dato min største 

lange fanget fra Skagen. 7 kg, hvilke 
hører til sjældenhederne på disse 
kanter. Det var nu rart nok at have 
sådan en bamse liggende i kurven 
sammen med torsken og lubben. 
Fiskeriet på vragene bliver efterhån-
den dårligere og dårligere og vi sejler 
hurtigt til flakket hvor der skal mede 
fiskes samt spinde fiskes efter torsk 
og makrel. 
Flakket kan byde på stort set alt hvis 
vand temperaturen er rigtig. Det var 
den, og der var straks bid over alt på 
båden. Torsk, hvillinger, ulke, isinger, 
rødspætter, havkaruds, makrel, 
knurhaner, fløjfisk, berggylter, glyser 
er nogle af de arter der kommer op 
og resten af dagen går med at mede 
fiske. Rigtigt spændene fiskeri, og 
der bliver skarpt holdt øje med hvad 
der kommer op rundt omkring.  Jeg 
ender op med 10 forskellige arter. 
Fangede 2 makreller inde for det 
sidste minut af fisketiden. Meget 
heldigt. I alt 21 fisk og ender op som 
3 bedste mand på båden.  Vi er i havn 
kl. ca. 15 og bliver der vejet ind i auk-
tionshalen, og hygget med de andre 
deltagere.
Det stod hurtigt klart at Brian Ahlers 
var bedste mand lørdag med 108 fisk 
35 kg og 8 arter. Rigtigt flot. 



Lørdag aften er vi i marinestuen igen, 
hvor dagens fangster bliver lystigt 
diskuteret over den gode mad.  De 
fleste forlader det gode selskab kl. 
21 for at være friske til søndagens 
fiskeri. 

Et endnu bedre vejr mødte os søndag 
morgen kl. 5. Vindstille, sol og blå 
himmel. Det skulle blive en hot dag.
 Båden i dag var Mette Pia og jeg var 
bådformand.  Vi er 12 deltagere om-
bord, og beslutter i fællesskab at sejle 
på flakket da fiskeriet havde været 
rigtigt godt der.  10 sømil til flak-
ket. En god times sejlads og masser 
af tid til at nyde det gode vejr, samt 
klargøring af grej.  Jeg står ved siden 
af junioren Tobias og hans far Thor 
Rasmussen. Tobis er skrap i dag og 
ligger hurtigt ud med at fange Torsk, 
makrel og glyse.  Sikke en start, og 

Thor følger trop.  Læremesteren far 
Thor som har været Danmarks og 
Europa mester flere gange.  Jeg får 
hurtigt luret dem og fanger flere hav-
karudser. Krogstørrelse 19 og meget 
lidt orm. Vi snakker her om fisk på 
maks. 10 cm. Men det er en art og jeg 
fanger 4 af dem.  Det går slag i slag og 
vi fanger jævnt med fisk. Der kom-
mer flere og flere arter ind. Makreller 
blander sig jævnligt, så er det om at 
være klar når der kommer en lille 
stime forbi.
 Det bliver til korte flyt i løbet af 
dagen. Der er ikke meget afdrift i det 
gode vejr så der skal fiskes aktivt. De 
fleste ombord har vel fanget imellem 
5 og 8 arter, så der bliver kæmpet 
om af fange flere. Jeg fanger mange 
hvillinger på mine tobis stykker og 
kan se de er noget større end dem 
Thor og tobis fanger på orm. Stor 
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agn stor fisk.  Dagen går og vi ligger 
tæt med arterne, Thor og jeg har dog 
fanget en del flere fisk en de andre 
på båden. Vi ender begge op med 
10 arter og jeg 53 fisk og han 56 fisk 
altså meget tæt løb. Der var godt nok 
nogle ombord med 11 arter med de 
havde kun omkring 30 fisk. Så Thor 
vandt båden og jeg nr. 2. Tobis nåede 
at fange 9 arter som er et rigtigt flot 
resultat af en junior, som beviser at 
de også kan være med i toppen. Vi 
slutter af kl. 13 og sejler mod havn. 
Vi får vejet vores fisk ind i auktions-
halen igen. Man skulle nu mene at 
da alle havde ligget på flakket har 
de nok stort set fanget det samme. 
Men dagens bedste mand Niels godsk 
Jørgensen havde fanget 149 fisk 37 kg 
og 9 arter. Et rigtigt flot resultat.

Præmieoverrækkelsen i marinestuen 

er altid et tilløbsstykke.  Stort set 
alle deltagere med familie og venner. 
Formanden Mette står for denne del, 
hvor der er præmier til de bedste i 
flere klasser. Danmarks mester 2011 
blev Niels Godsk Jørgensen skarpt 
forfulgt af Brian Ahlers og Martin 
Hubert. Jeg selv kom på en 8 plads 
og fangede konkurrencens største 
fisk nemlig en lange på 5,36 kg renset 
vægt. Bedste Junior blev Stefan 
lund fra Skagen. Bedste Dame Blev 
Mette Stenbroen Fra Skagen.  Bedte 4 
mands hold blev Brian Ahlers. Jesper 
Ulbrandt, Martin Hubert og Martin 
Tinglev.

Anders Wolff
DHF
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Indiviuelt 4 Mands Hold



Dame Rækken Junior

To Mandshold

Junior



DHF´s pokal konkurrence 2011

Traditionen tro afholdes DHS´s 
årlige pokal konkurrence på 
Øresund, altid efter general-
forsamlingen, første weekend i 
februar. Der havde i ugerne op 
til weekenden løbet forskellige 
meldinger ind om fiskeriet. Det 
var lige fra 250-600 torsk pr 
båd pr dag. Det lød jo vild og 
satte forventningerne op hos 
de 90 deltagerer.

Søndag morgen, meget tidligt 
om morgnen står vi atter klar 
i Helsingør. Arbejdet omkring 
Kronborg er stadigt i gang, så 
de forskellige lystfiskerskibe 
ligger spredt i Nordhavnen og 
ved den gamle Wibroe kaj tæt 
ved færgerne.  
Vejret var ok i forhold til de 
forgående dage, hvor der 
havde blæst godt fra vestlig 
retning.

Normalt er det noget der får 
strømmen til at løbe i Øre-
sund, og gør vandet meget 
uklart. Hvilket gør fiskeriet 
svært.
Det stod hurtigt klart at det 
var driv fiskeri og fiskeri med 
det lette grej der skulle i brug. 
Altså en kaste stang og en let-
terer pirk. Konkurrencen er i 

øvrigt kun driv fiskeri, hvilke 
blev indført for nogle år siden.  
Så der ingen stop på buler.

Jeg var med sværd i dag, og 
Kim Knudsen som er skipper 
plejer at være skrap til det med 
torsk. Vi sejler fra nordhavnen 
kl 7 præcis, og sætter kursen 
ned mod Hven. Det er her 
fiskeriet er forgået de seneste 
par dage. Vi sejler en god halv 
time før farten bliver sat ned. 
Der bliver søgt rundt på for-
skellige knolde og ekkoloddet 
viser spredte sild og torsk i 
midt vandet.  

Kim ligger skibet til, og ringer 
med klokken. Jeg lægger ud 
med pirke grejet i håb om at 
vi er stoppet på en knold med 
lidt fisk. Desværre var det ikke 
tilfældet, så pirke stangen 
bliver hurtigt skiftet ud med 
kaste stangen. Der er ikke 
meget strøm, så en 80 gr. Pirk 
bliver monteret med en lille 
ophænger.
Der går ikke længe før der er 
bud efter den lille kaste pirk, 
og en fin torsk på 2 kg havner i 
baljen.

Flere ombord forsøger med 
børste orm og lette tackler, det 
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viser sig at være en ok idé. Der 
kommer en del torsk, rødspæt-
ter skrubber og isinger op. Alle 
rødspætter og skrubber bliv 
genudsat pga. fredningen nu. 
Jeg selv gider ikke orme fiskeri 
på denne årstid og sværger til 
en lille let pirk. Det viser sig 
at at være et ok valg. I løbet af 
dagen fanger jeg 7 brugbare 
torsk, som betyder de holder 
de 38 cm, som er mindstemå-
let for Øresund. 

Derudover fanger jeg en del 
som er under målet samt et 
par fejlkroget. Så alt i alt en 
god dag, som også gør at jeg 
bliver bedste mand på båden. 
Der bliver vejet ind ombord, 
og det er kun vægten det tæller 

med i konkurrencen. Ikke alle 
får vejet ind. Nogle stykker 
ombord har ikke fanget noget, 
og et par med 1 eller 2 torsk 
springer indvejningen over. 
De fleste har fanget 3-4 torsk. 
De øvrige skibe i konkurren-
cen har fået nogenlunde det 
samme resultat, dog har de på 
Nadia fanget en smule mere. 
I alt 56 deltagerer ud af 90 fik 
indvejet deres fisk.

Vinder af pokal konkurrencen 
Blev Martin Tinglev med 16,8 
kg fisk.

Anders Wolff
DHF
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Hvidovre cup 2011

Skagen havfiske klub havde om 
lørdagen op til Hvidovre cup 
deres egen lille interne konkur-
rence på Øresund. Konkur-
rencen opstod for 3 år siden, 
og formålet var genudsætning 
af alt fanget fisk. Fisken skulle 
blot registreres på et score 
kort, og regnes sammen til 
sidst. Enkelt og en fed ting at 
sætte alt fisk ud igen. Fiskeriet 
var fremragende og der var 
masser af plads til de 6 delta-
gerer vi havde skrabet sam-
men. Desværre for os var der 
samme dag en anden konkur-
rence på sundet, så derfor den 
ringe tilslutning til vores lille 
interne konkurrence. Der var 
som sagt masser af fisk. Flad-
fiskene stod i kø for at spise 
vores hjemme gravet sandorm, 
og der var til tider stimer af 
fladfisk helt med oppe i over-
fladen. Masser af hornfisk, og 
Kronborg var traditionen tro 
fyldt op i flere rækker. Bedste 
mand lørdag fangede 7 arter.

Søndag morgen står vi atter 
klar ved statshavnen. Arresø, 
Hanne-Berrit og havstrygeren 
skal sejle de 80 deltagere på 
sundet. Kl 8 blæses der til af-
gang, og vi sejler ud mod den 

første plads lidt øst for nord-
havnen. Vi prøver lidt frem og 
tilbage ind til vi rammer den 
rigtige dybde. Der er skrubber 
og isinger i rigelige mængder, 
og det er tydeligt at mærke at 
der skal spises igennem efter-
vinter/forårets gydning. Rød-
spætterne lader 
vente lidt på sig, og kun få 
kommer 
på dæk.
Lidt op af dagen forsøger vi 
tæt ved Kronborg pynten efter 
hornfisk, Det bliver da også til 
adskillige af de langnæbet dyr. 
Nogle har mere held en andre, 
så der bliver fanget alt lige fra 
0-5 hornfisk pr. mand.  

Det gælder jo om at fange 
mange arter, så da vi har brugt 
tid nok på hornfisken, sejler vi 
mod det lidt dybere vand midt 
i Øresund. Der er der mulighed 
for sild og torsk. På ekkolod-
det i styrhuset kan vi da også 
se små spredte klatter med 
sild. Jeg tror de lykkes de fleste 
at fange et par sild og hermed 
endnu en vigtig art, det viste 
sig også at der var en del torsk 
samt ulke på pladsen.
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Den sidste del af dagen tilbrin-
ger vi på den nordlige ende af 
Disken. Her er også her godt 
med fladfisk, og i et af de før-
ste par drev bliver da landet 
rigtigt godt med torsk. Der er 
flere der fanger 3 af gangen,  
der skal dog sorteres lidt i stør-
relserne så de overholder de 
38 cm som er mindstemålet. 
Rødspætter, isinger og skrub-
ber kommer op. En enkelt ulk, 
kuller og knurhane bliver det 
også til. De fleste at Øresund 
forskellige arter er begyndt at 
røre på sig. Lidt for koldt end-
nu, men det skal nok komme 
til næste gang vi mødes på 
sundet.

Efter endt fiskeri, får alle ren-
set deres fisk, og talt og indve-
jet dem ombord. Så er det kun 
at vente på resultatet i havn. 
Det gode vejr bliver nydt med 
en kold øl mens vi får snak-
ket dagens fiskeri igennem. 
Alle var enige om at det havde 
været en god fiskerig dag på 
Øresund.
Vinder at dette års Hvidovre 
cup blev Svend Åge Madsen 
med 236 point. Skarpt efter-
fulgt af  Niels Godsk Jørgensen 
med 213 point Og Michael 
Lorenzen  med 211 point

Anders Wolff
DHF
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Nordjyske mesterskaber

Nordjyske mesterskaber blev i år 
afholdt af Frederikshavn lystfisker-
forening. Konkurrencen har de sidste 
par år vekslet imellem Frederikshavn 
lystfiskerforening og havfiskeklubben 
Snøren GUG.  Der er blevet fisket på 
det gule rev og revne omkring Hirts-
hals, samt de mange vrag i området.
De foregående år har Nordjyske 
mesterskaber ikke kunne trække 
en masse havfiskere til sig, på trods 
af det gode fiskeri, og i år var ingen 
undtagelse, der var derfor kun boo-
ket en båd til de 22 deltagere.

Hirtshals havn lørdag morgen kl. 6. 
Solen havde været oppe et stykke 
tid, og de fleste der skulle deltage var 
mødt frem. Frederikshavner klubben 
havde arrangeret kaffe og rundstyk-
ker til de fremmødte så der blev hilst 
på hinanden og hygget inden vi gik 
ombord på det gode skib Fyrholm.

Efter lodtrækning om pladserne 
ombord sejler vi af sted kl. 7. Det var 
ikke megen vind at mærke da vi sejler 
ud af Hirtshals havn og kursen bliver 
straks sat mod nogle af de mange 
stenrev der ligger omkring Hirtshals. 

1 lille times sejlads senere stopper vi 
på toppen af et lille stenrev. Båden 
driver fint over toppen og vi får fisket 
et godt område af med pirk og op-
hænger. Desværre var der ikke meget 
liv her, så vi flytter videre til næste 

knold. Der bliver fisket med alt lige 
fra små pirke til orm og rejer, og det 
bliver kun til lidt små torsk, vi giver 
stedet et par drev men beslutter så et 
sejle længere ud hvor fiskeriet dagen i 
forvejen havde været rigtigt fint. 

Det bliver til en god times sejlads og 
ventetiden fordrives med at fin tune 
grejet samt hygge med de andre del-
tagere. Vejret var indtil videre godt. 
Tørt og ikke rigtigt nogen vind.  
Fiskeriet på denne plads var også 
noget bedre der er straks bud efter 
min pirk og ophænger.  Et par fine 
torsk havner i baljen. Det går jo 
rigtigt fint med pirk og ophænger. 
Fanger hurtigt 6-7 fisk som alle er 
brugbare. Oppe foran på fyrholm er 
der åbenbart gået orm i den, og dem 
der har luret den af får hurtigt luret 
nogle flotte rødspætter op samt en 
del torsk. Der går længe før vi lugter 
lunten ned agter, og det er da også 
i mellem 2 drev at jeg går en runde 
ombord på skibet at jeg kan se at 
flere oppe foran har 3-4 rødspætter. 
Vi får hurtigt sat vores orme tackler 
på og får klargjort til næste drev. Der 
går ikke længe før der er bud efter en 
af mine orme. Torsk! Og den holder 
målet. Ny agn på krogene, masser 
af friske ny opgravet sandorm. Jeg 
får nogle gode hug og efter en kort 
fight får jeg bragt en fin rødspætte til 
overfladen. En flot fisk der havde ve-
jet over kiloet hvis den havde været i 
fuld foderstand. Det var nu rart med 
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en ekstra art, og jeg fanger efterføl-
gende en enkelt rødspætte til inden 
vi skifter til en ny plads.

Nu fisker alle med agn, da det øger 
chancen for nogle flere arter. Orm, 
rejer og sild ryger på krogene og de 
er ikke kostforagtere fiskene. Der er 
rigtigt pænt med torsk i området, så 
det går stærkt med at fylde i kurven, 
og flere har 10-15 brugbare torsk. Vi 
fisker i området til omkring middag, 
men desværre dør fiskeriet ud og vi 
beslutter at prøve nogle vrag i områ-
det i håb om at der er lidt lange, sej 
og torsk på dem.

Vi sejler en god halv time, og frede-
rikshavner folkene diskede op med 
røde pølser i messen. Et godt træk for 
dem der ikke havde madpakken med.

Første vrag var en rigtig nitte, så der 
sejles hurtigt videre til næste. Her 
var der trods alt lidt liv. Torsk og et 
par små langer kom op. Det bliver 
til nogle korte drev over og så ellers 
videre til det næste vrag
Her var der noget mere gang i. Pænt 
med torsk og så var der også godt 
med langer.
 Martin Tinglev fanger et flot lang på 
6 kg og jeg smider selv en god en der 
bare kører tilbage i vraget. ØV!  Det 
bliver til flere flotte fisk inden vi sej-
ler til næste vrag. Fiskeriet bliver bare 
dårligere og dårligere jo længere hen 
på dagen vi kommer. Den tiltagende 
regn gør det ikke bedre. Men man 
er jo klædt på til forholdene så en 
smule regn går jo nok. Der kommer 
få fisk op på sidste vrag og her lyk-
kes det Cees Vader at fange dagens 

eneste lubbe, og Søren Kristensen fra 
Elling fanger en fin lille sej der lige 
nøjagtigt holder mindstemålet.  Et 
par gode arter at ha i kurven på en 
dag der var præget at torsk, langer og 
rødspætter.  
På hjemturen bliver de sidste fisk 
renset og nogle timer efter ligger vi 
atter i havnen hvor vi skal ha talt og 
vejet dagens fangst. Det går der lidt 
tid med og efterfølgende skal det så 
regnes sammen. Klokken blev hen 
af 6 inden vi kunne kåre Cees Vader 
fra Hillerød, som dagens vinder med 
4 arter. Torsk, lange, rødspætte og 
lubbe. 27 fisk og 34 kg fisk. Nr. 2 blev 
Michael Lorenzen fra Søborg. Nr. 3 
Thomas Piil fra Sorø.

Anders Wolff
DHF
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KLUB REKORDER
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B R A S H O L T
J AG T   •   F I S K E R I   •   O U T D O O R
Fuglsigvej  50  •   9800 Hjørr ing
Tlf. 96 23 29 00  •   info@brasholt.com
w w w . b R A S h O l T . c O m

NORDJYLLANDS STØRSTE 
UDVALG AF KVALITETS GREJ

- til de bedste priser

 cc3 buks
Med fast støvle forsynet med profil sål er dette denne 
waders helt perfekt til å–fiskeren. 2 frontlommer med 
”vandtæt” frontlynlås der gør det lettere at komme i og 
af dem på en hurtig tur til åen.

 Versitip  line
WF linen der dækker stort set alle fiskesituationer, du 
kommer ud for som å-fisker. 

En line med 5 forskellig fiskedybder, som kan ændres 
på få sekunder. Linen der gør dit fluefiskeri langt mere 
effektivt.

Og husk vi tilpasser linen, så den passer til dit grej og 
de omgivelser du fisker under.

Prisen for versitip linen er inkl. individuel tilpasning og 
montering af alle øjer og line mappe.

bRAShOlT pris kr: 1.399,-

RIO-fan:
 Martin 

med Kola
-laks 

taget på
 Rio Ver

sitip # 
7.
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Havturs Kalender

BEMÆRK PGA: Aflysning d.07-05 er POKAL TUREN flyttet til d. 17 Juli 

HAVTURE PÅ SMS
Vi har som et forsøg prøvet at sende en sms til vores medlemmer, når der har 
været ledige pladser på en af vores Havture. Da det er blevet meget positivt 

modtaget , vil vi naturligvis fortsætte med det. Men vi mangler mobil nr. på en 
del af vores medlemmer så hvis ikke du har modtaget nogle sms fra os om ledige 

pladser, og du ønsker at være med i ordningen, så skal du ringe eller skrive til 
Eskil på tlf. 26 14 15 73 så vil han sørge for at du kommer på listen

Kaj Pedersen

VELKOMMEN TIL NYE MEDLEMMER

John Pedersen    Rønnede
 

Martin Birk Nielsen Brøderslev
 

Peter Friberg Petersen Skagen
 

Martin Olsen Skagen
 

Esben Brunbjerg Sick Hjørring
 

Niclas Larsen     Skagen
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DHF
Aktivitetskalender i 

2011

Genralforsamling                                                                                       5 feb.  Hvidovre

Pokalstævne                                                                                                6 feb. Helsingør

Hvidovre Cup                                                                                              1 maj Helsingør

Nordjysk mesterskab                                                                              14 maj. Hirtshals  

Skagen Havfiskefestival                                                                         04-05 Juni Skagen

Øresunds Cup                                                                                   20-21. aug. Helsingør

Fladfiske Cup                                                                                              6 nov. Helsingør

EFSA Shore Angling Championship Irland                                                  27.-30. 
April. Seneste tilmelding hos arangøren er 22. april og til DHF senest 1. april

EFSA Europea Boat Championships Weymouth England.                        19.-23. 
Sept. 
Seneste tilmelding hos arangøren er 31. marts og til DHF senest 1. marts

EFSA Species Championship Langeland.                                              29.-01. Okt./
Nov. Seneste tilmelding hos arangøren er 30. april og til DHF senest 1. april

Tilmeldingsformularer til EFSA’s mesterskaber sendes til DHF’s sekretær, som 
sender dem samlet til de enkelte arrangører.

EFSA
Aktivitetskalender i 

2011
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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
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Så lykkedes det enlig at gennemføre vores Havkatte tur fra Thyborøn med M/S Bodil, vi 
havde kanon fiskeri med masser af fisk der blev fanget fra 30 til 70 kg fisk pr. mand, og vi 
fik 10 havkatte, der blev sat 2 nye klub rekorder, Eskild Pedersen med Lange på 7,75 kg. og 
Steffen Pedersen med Havkat på 6,6 kg.
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Afs. Skagen Havfiskeklub Ulrik Plesnersvej 54 - 9990 Skagen

B
Post

 


