
Flakket
Nr. 76. 27Årgang marts. 2011

www.skagen-havfiskeklub.dk



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
Kasserer:
Eskild Pedersen
Thorsvej 44 Tlf. 98 92 15 73
eskild.p4153@gmail.com
Havtursleder/Næstformand
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:
Patrik Ottesen
Carl Johansvej 50 Tlf.

Sekratær:
Anders Wolff
Ulrik Plesners vej 54 Tlf. 98 44 20 44
anders-wolff@hotmail.com
Suppleant:
Jan Lund
Carl Johansvej 50 
Flakket forventes at udkomme i februar,
juni, november.
Indlæg til bladet afleveres 2 uger før.
Indlæg sendes til
web@Skagen-havfiskeklub.dk
Tryk:
Søe-Knudsen
Redaktør/Web Master:
Kaj Pedersen

SKAGEN 
HAVFISKEKLUB

Formandens Side

Vi afholdte vores generalfor-
samling lørdag d. 12. feb. Hvor 
der blev uddelt mange flotte 
præmier og hygget. Vi vil gerne 
takke Torben og Jens for deres 
arbejde i bestyrelsen. Ind blev 
valgt Anders og Patrick. Jan er 
ny suppleant. Velkommen til 
dem.
Bestyrelsen er nu i fuld gang 
med at planlægge årets festival, 
som også er DM. Tilmelding-
erne er begyndt at komme, den 
nye tilmelding på nettet kører 
rigtigt fint. Håber på en festival 
med mange deltagere. Vi har 
forsøgt at markedsføre festi-
vallen mange nye steder i år, 
det har allerede givet resultat i 
svenske og tyske og nye delt-
agere. 
Vi håber på nogle vindstille 
dage, så vi kan komme på 
havet.
Hilsen
Mette Stenbroen



  
1. Valg af dirigent: Eskild Peders-
en blev valgt dirigent. Eskild kunne kon-
statere at generalforsamlingen var lov-
ligt indkaldt ifølge klubbens vedtæger.
2. Formandens beretning:  For-
mand Mette Stenbroen bad forsamlin-
gen om at mindes afdøde Svenske Ole 
med 1 minuts stilhed..... Derefter frem-
lagde hun sin års beretning med efter-
følgende godkendelse og klapsalver. Se 
vedlagte formands beretning.
3. Regnskab: Årets regnskab blev 
fremlagt af formand Mette Stenbroen. 
Klubbens kasser var til stede. Men pga. 
vanskeligheder med det valgte regn-
skabs program har Mette i samarbejde 
med kasser Jens lavet det afsluttende 
regnskab på et ny indkøbt regnskabs 
program. Regnskabet blev fremlagt af 
Mette Stenbroen. Regnskabet blev læst 
op i punkter og viste at der havde været 
underskud ved årets afslutning -13208,- 
kr. Det skyldes flere ting. Bla. De få delt-
agere til festivalen 2010. 58 deltagerer, 

Generalforsamling 12-2-2011

hvor vi normalt er 80. Indkøb af div IT 
udstyr. PC samt printer. Manglende 
deltagere på havture, sponsore mm. Der 
kom lidt spørgsmål for de fremmødte, 
og de blev besvaret af formanden/
kasseren uden yderligerer kommentar-
er. Regnskabet blev efterfølgende god-
kendt.
4. Kontingent: Bestyrelsens for-
slag på at hæve kontingentet blev snak-
ket igennem. Søren forslog stigning for 
alm. medlemmer på 200,- til 250,- pen-
sionister 100,- til 125,- og juniorer uæn-
dret 100,- Der blev lystigt diskuteret for 
og imod, og hvis vi sammenligner med 
andre klubber er vi stadigt meget billige. 
Forslaget blev sendt til afstemning og 
blev ved håndsoprækning enstemmigt 
vedtaget. Den vedtaget kontingent 
stigning træder i kraft fra 2012.
5. Indkomne forslag: Der var ikke 
modtaget nogle indkomne forslag.
6. Valg af formand: Mette var på 
valg og modtog genvalg uden modkan-
didater.



7. Valg af bestyrelse:  På valg Tor-
ben, Kaj, Steffen for 2 år Jens 1 år. Kaj og 
Steffen modtog genvalg. Torben og Jens 
ønskede ikke længere at sidde i besty-
relsen. I stedet blev Patrick Ottesen og 
Anders Wolff ”suppleant” foreslået til 
bestyrelsen. Det blev efter følgende ved-
taget af forsamlingen.
8. Valg af suppleant: Anders på 
valg. Da Anders ikke længere er på sup-
pleant posten skulle der vælges en ny. 
Jan Lund blev foreslået og efterfølgende 
vedtaget.
9. Valg af revisor: Lena Lund på 
valg. Lena ønskede ikke længere at være 
revisor. Preben Lund blev i stedet fores-
lået, og efterfølgende vedtaget.
10.  Eventuelt. Forslag fra besty-
relsen vedr. regler til havfiskefestivalen. 

Pga utilfredshed med reglerne sidste år 
med. Maks antal på hvillinger 10 stk. 
Det har givet anledning til en del dis-
kussion i bestyrelsen. Vi fik snakket det 
igennem på generalforsamlingen. Der 
kom flere forslag på bordet med henb-
lik på genudsætning, Maks 10 stk. af alle 
arter og fiske frit og ubegrænset. Det var 
det sidste forslag der var flertal for. Det 
var ikke en generalforsamlings beslut-
ning, men en tilkendegivelse om hvad 
man ønskede fra medlemmerne. Det 
endelige regelsæt kommer til havfiskef-
estivalen ”DM”

Forhøjelse af havture har længe været 
under opsejling. Så bestyrelsen med-
delte at havture på     Oboren ville 
blive sat op med 50 kr fra 250-300 kr. 



Havture med Hansa vil blive uændret.  
Ligeledes ville priser på længere ture 
blive reguleret alt efter varighed. Klub-
ben har      ligeledes et samarbe-
jde i gang med dykker klubben i Hirt-
shals, så det bliver spændende at se  
hvad 2011 bringer på den front.
 
Steffen Pedersen rykkede de deltagende 
for frivillig arbejdskraft til festivalen. 
Flere meldte  sig frivilligt. Bestyrels-
en opfordrer medlemmerne til at støtte 
op om festivallen og hjælpe til  
hvor der er behov.

Oldtimer klubben have ikke rigtigt no-
get under eventuelt. Preben ville dog 
prøve at lave nogle havture hvor alle 
i øvrigt var velkomme.  Preben Lund 

havde igen i år sørget for en grej spand 
som var fyldt med en masser lækkert 
grej bla. 20 pirke fra Eskild. Der blev 
solgt lodder til de deltagende. Der blev 
solgt 200 lodder og dermed 1000 gode 
danske kroner til hjælp til deltagelse 
i havfiske festivalen for en af klubbens 
juniorer. De 500,- går til festivalen, de 
resterende 500,- går til grej indkøb hos 
JC fiskegrej.  Det blev i år Simon Skov 
Der fik glæde af de mange dejlige kroner.   

Referat Anders Wolff

Der Blev uddelt Pokaler og præmier for 
mest aktive/størte fisk osv. til følgende 
medlemmer 

Resultat Point Ture
1 Steffen Pedersen
2 Thomas Stenbakken
3 Kaj Pedersen
3 Morten Bøhm
Største Fisk  På Point tur
Torsk 1,6 Per Houmand
Længste Lubbe 
53 cm Steffen Pedersen
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Morten Gjøderum  Fjæsing 0,388
Steffen Pedersen Stavgylt  0,038

Bestyrelsen har efterfølgemde konstitu-
eret sig på følgende måde:

Mette Stenbroen                         Formand
Eskild Pedersen                             Kasserer
Kaj Pedersen                         Næstformand
Anders Wolff                                 Sekretær
Steffen Pedersen                            Medlem
Patrik Ottesen                            Medlem
Jan Lund                                   Suppleant 

Mest aktive
1 Steffen Pedersen  
2  Eskild Pedersen 
4 Kaj Pedersen 
4 Morten Gjøderum 
Største indvejede fisk
1 Kurt Pedersen Pighaj  4,1
2 Per Houmand Torsk 1,6

Thorald Nielsen har være medlem af 
DHF i 25 år og modtog derfor DHF’s 
Æresnål

Eskild Pedersen fik Ambassadeur hjul 
for sin Plasering i Ambassedeuer cup-
pen

Der blev i 2010 sat følgende Nye 
Klubrekorder 
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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 Øresund, 
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 letterer 
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 skip-
per plejer at være skrap til det 
med torsk. Vi sejler fra nord-
havnen kl 7 præcis, og sætter 
kursen ned mod Hven. Det er 
her fiskeriet er forgået de sene-
ste par dage. Vi sejler en god 
halv time før farten bliver sat 
ned. Der bliver søgt rundt på 
forskellige knolde og ekkolod-
det 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 ka-
ste 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 
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 mindstemålet for Øre-
sund. 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 indvej-
ningen over. De fleste har fanget 
3-4 torsk. De øvrige skibe i kon-
kurrencen 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
Resultat af pokal konkurrencen 
2011

Point
1 Martin Tinglef               116,80
2 John Eriksen(bager)      113,00 
3 Niels Godsk Jørgensen 112,30
4 Kenn Holm                  109,50
5 Mogens xxx                  107,70
6 Anders Wolff                 105,90
7 Jesper Johannesen        105,45
8 Michael Kuniss             105,30
9 Michael Lorenzen         104,60
10 Peter Larsen                102,58
 
Ambassadeur cup stillingen 
marts 2011. 1 konkurrence                                           
                                            Point
Martin Tinglev  20
John Eriksen   19
Niels godsk Jørgensen             18
Kenn Holm   17
Mogens ?   16
Anders Wolff   15
Jesper Johannesen  14
Michael Kuniss  13
Michael Lorenzen  12
Peter Larsen   11



www.havsfiskeguiden.se

Svensk Hjemmeside som kommer vidt omkring og har mange interes-
sante  indlæg og artikler om Havfiskeri, en side der virklig har fingeren 

på pulsen
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Se eksempel på et af deres nyheds breve nedenfor. De har også et rigtigt godt 
forum som er flitigt besøgt. se mere på  www.havsfiskeguiden.se
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SKAGEN 
HAVFISKE
FESTIVAL

Lørdag d. 4 juni og søndag d. 5 juni
2011

DM i 
HAVFISKERI

2011
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Skagen      Hav-
fiskefestival/ DM i 

Havfiskeri

Fiskeriet vil foregå 
på Hertas Flak, eller 

et af de mange 
vrag der er omkring 

Skagen. Det mest 
almindelige er torsk, 

sej og lubbe. Der 
kan fiskes med agn, 
da der er mulighed 
for at fange lange, 
havkat og fladfisk.

Kaste og især pirke-
fiskeri er det mest 

anvendte.

Dybder fra ca. 20 til 
100 meter. Der bru-

ges pirke og ophæn-
gere i alle størrelser 

og farver.

Vi håber i vil få nogle 
spændene og fisker-
rigedage i Skagen.

Med dette byder 
Skagen Havfiskeklub 
og DHF velkommen 

til 

Skagen 

Havfiskefestival
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REGLER

   1. Bådføren er øverste 
myndighed om bord.

   2. Den af arrangøren 
valgte bådleder er højeste 
mester          skabs-  myn-
dighed ombord.         

   3. Der skal tages hensyn til 
sikkerheden ombord, 

   4. Den valgte plads 
ombord skal holdes under 
fiskeriet, der må ikke skiftes  
plads /side,    

   5. Der må først fiskes efter 
klar signal fra skipper, 

   6. Ved stop signal fra skip-
per SKAL der straks rulles 
ind.

     7. Når der benyttes over-
håndskast, skal der vises 
stor forsigtighed.

 

PROGRAM

Fredag:

Kl. 19,00 Registrering.

Kl. 19,30 Lodtrækning af 
bådene.

Kl. 20,00 Fællesspisning 
i Marinestuen, Kappel-
borgvej.

Lørdag: 

Kl. 05,00 Registrering, 
ombordstigning, salg af 
forfriskninger og grej på 
kajen.

Kl. 06,00 Startskud, af-
gang til fiskepladserne.

Kl.13,00 Fiskeriet skal 
stoppe. Indvejningen 
begynder i auktionshal-
len.

Kl. 16,00 Indvejningen 
stopper.

Kl. 18,30 Festivalaften 
med kammeratligt sam-
vær

SK
AG

EN
 H

AV
FI

SK
EK
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B

Tilmeld dig via vores hjemmside                     
www.skagen-havfiskeklub.dk  Bemærk begræn-

set antal pladser !! Sidste tilmeldings dag er      
d. 15 maj   

PROGRAM

Søndag:

Kl. 05,00 Ombo-
rdstigning, salg af 
forfriskninger og grej på 
kajen     

Kl. 06,00 Startskud, af-
gang til fiskepladserne.

Kl. 13,00 Fiskeriet skal 
stoppe Indvejningen 
begynder i auktionshal-
len.

Kl. 15,30 Indvejningen 
stopper.

Kl. 18,00 Afslutning, 
præmieuddeling og 
spisning I Marinestuen, 
Kappelborgvej.

Har du spørgsmål eller ønsker du at få tilsendt et 
tilmeldings skema så er du velkommen til at ringe 

eller skrive til Anders Wolff anders-wolff@hotmail.com                                 
tlf. +45 30 57 37 84    
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Det er i år muligt at betale via bank overførsel til Nordjyske Bank 
reg. 7530 konto nr. 0000513217 HUSK at sende tilmelding med 
post eller via hjemmesiden (bemærk tilmelding via hjemmeside og 
bankoverførsel er ikke gældende før man har modtaget kvittering på 
indmeldelsen)

Har du spørgsmål eller ønsker du at få tilsendt et 
tilmeldings skema så er du velkommen til at ringe 

eller skrive til Anders Wolff anders-wolff@hotmail.com                                 
tlf. +45 30 57 37 84    

  8. Enhver deltager med 
stor fisk, har ret til plads på 
båden, og om nødvendigt 
må de andre deltagere tage 
deres liner op af vandet.     

   9. Deltagerne skal, uden 
hjælp fra anden deltager, 
selv bringe sine fisk til 
overfladen.

 10. Der må kun fiskes med 
1 stang. Reservestang må 
være monteret  med tackel/
pirk.

   11. Der må højst anvendes 
3 kroge, hvoraf den ene kan 
være en tre  krog (max. str. 
8/0) som skal være anbragt i 
bunden af en pirk.

   12. Medbragt agnfisk må 
benyttes på alle kroge. Hele 
agnfisk skal have afskåret 
hale og må ikke kunne for-
veksles med fanget fisk.

   13.  Kun fisk der er kroget 
foran bagerste gællekant 
kan indvejes.

   14.  Alle fisk skal indvejes 
i renset stand. Er der tale 
om formodet rekordfisk, 
kan denne indvejes urenset, 
men   efter rensning ind-
vejes i konkurrencen.

   15. Der må ikke indvejes 
undermåls fisk. 

   16. Der gives 2 point pr. 
kilo, 10 point pr. art og 1 
point pr. fisk. Desuden gives 
100 point til bedste fisker 
på båden, mens resten får 
en procentsats i forhold til 
bådvinderen, plus deres 
egne point.

   17. Fisk afleveret på bor-
det til indvejning kan der 
ikke   rettes på. 

18. Berggylte SKAL straks 
genudsættes, ved forevis-
ning af fisken til bådforman-
den, vil man få udleveret 
et bevis som skal afleveres 
ved indvejningen. Fisken 
tæller således som en art 
og antal. Berggylte der ikke 
genudsættes, anses som 
diskvalificeret.

Bemærk der kan forkom-
me ændringer i det 
endlige regelsæt som 
udleveres til Festivalen.   
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Information

1. Alle sportsfiskere over 12 år kan deltage.
2. Deltagere der ikke er fyldt 18 år, betragtes som junior.
3. Sidste frist for tilmelding er 22. april, såfremt der 
stadig er ledige pladser.
4. Deltagelse i diverse spisninger bestilles ved tilmeld-
ingen.
Konkurrencebetingelser
1. Der konkurreres individuelt og i hold, bestående af 2 
el. 4 deltagere.
2. Vinderen er det hold/den deltager, der opnår den 
højeste pointsum for 2 dages fiskeri.
3. De største fisk vil blive præmieret efter renset vægt.
4. Fangsten tilfalder arrangørerne, der kan dog gøres 
undtagelser vedr. specielle fangster.
5. Protester skal indleveres skriftligt, og koster 100 kr. 
som tilbagebetales ved medhold.
6. Deltagerne skal medbringe godkendt redningsvest, 
samt gyldigt fisketegn.
 
Aflysning
1. Aflyses en dags fiskeri, vil den anden dags resultater 
være afgørende.
2. I tilfælde af totalaflysning, vil et beløb svarende til 
bådlejen, minus et administrationsgebyr, blive tilbage-
betalt indenfor 5 uger.
 
Protest og vejr komite
Komiteen består af 3 fra arrangørerne (SHK), og 3 
deltagere. Navnene vil stå i deltagermappen.

OVERTTRÆDELSE AF REGLERNE VIL MEDFØRE                            
DISKVALIFIKATION

DELTAGERGEBYR

Deltagergebyr incl. 4-mands 
holdgebyr og festivalbadge - 
Senior                              950 kr. 
Junior                               500 kr.

Det er muligt at tilkøbe mad 
i Marinestuen (Skal bestilles 
ved tilmelding)  

Ta’ selv bord, fredag      75 kr.
Ta’ selv bord, lørdag    150 kr.
Ta’ selv bord, søndag     75 kr.

Stort Præmie Bord 
(sidste år havde vi præmier 
for 50.000 kr. vi regner med 
det samme i år afhængig af 

vores sponsore)

Skagen Havfiskeklub

Formand: Mette Stenbroen, 
tlf. 98 44 20 44 / 29 64 36 69
Resultater og øvrige 
oplysninger:
www.skagen-havfiskeklub.dk

AGN

Der kan bestilles orm/Børsteorm ved henvendelse til 

J.C. Fiskegrej og Fritid  
Tlf. 9846 4303

Der vil være mulighed for køb af sild på kajen
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KLUB REKORDER



17www.skagen-havfiskeklub.dk



18 www.skagen-havfiskeklub.dk

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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Det var med stort vemod, vi i juleda-
gene modtog besked om Ole Sørensens 
død. Tankerne går til Yelva og familien, 
der må starte 2011 på denne baggrund.

Traditionelt ser vi ved årsskiftet i 
bagspejlet. Netop i år træder minderne 
kraftigere frem. Midt i de triste tanker, 
føler vi stor glæde ved de billeder, der 
dukker op. Ole prægede på bedste vis 
Skagen Havfiskeklub og dansk havfisk-
eri i en lang årrække.

De ældste af klubbens medlem-
mer husker de mange fisketure med 
”Chalotte Vest”. De yngre medlemmer 
har sikkert hørt mange af historierne og 
husker selvfølgelig trekløveret ”Hansa”, 
skipper Ole og dæksdrengen Jørgen. 
Der kunne skrives en bog om de mange 
fine oplevelser.       Her skal blot nævnes 
et par gamle minder, der meget godt 
beskriver Ole som skipper og fiskekam-
merat.

Efter en uge på havet med ”Chalotte 
Vest” var Ole ofte klar til en 24 timers 
tur til Det Gule Rev. Han fik næsten 
ikke tid til, at fiske selv, for han sørgede 
for morgenkaffe, middagsmad og 
afsøgte med stor omhu revet for de 
bedste fiskepladser. Det med mid-
dagsmaden foregik sådan, at Ole gik 
rundt med pøsen og snuppede en fisk 
her og der. Vi, der havde været med på 
tidligere ture, vidste jo godt, hvad det 
betød. De nye folk undrede sig over, 
at han sådan gik og tog deres fisk. Det 
morede vi andre os meget over. Klok-
ken 12 lød Oles stemme ud over dæk-
ket ” Så er der mad ”. Han behøvede 

bestemt ingen højtaler, for at komme 
til orde. 
Den slags fisketure findes ikke mere.

I 1982 havde jeg fornøjelsen, at være 
i selskab med Ole og Yelva ved euro-
pamesterskaberne i Plymouth. En lille 
detalje står skarpt i erindringen. De to 
var gået en tur rundt havnen og her 
havde de handlet en stor pose kogte 
krabbeklør, som vi skulle hygge os med. 
Vi andre mente jo nok, at der var et 
problem med disse krabbeklør. For 
Ole var situationen enkel. Gulvet blev 
dækket med aviser - alle krabbekløerne 
hældt ud på midten – Ole smed begge 
træsko – en flaske whiskey og lidt 
blandevand – 6 mennesker rundt om. 
Så blev der banket krabbeklør, så huset 
var ved at falde sammen. 
Det var en stor eftermiddag.

Vi er sikre på, vi taler for alle, når vi 
påstår – Ole vil altid være en del af 
Skagen Havfiskeklub og en markant 
bestanddel af vore mange gode minder.
1. januar 2011.
Preben og Søren.
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