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Formandens side
Sommeren er over os, og vi har netop
afholdt vores årlige havfiske festival
som i år var et Danmarksmesterskab.
Desværre var der kun 52 deltagere
i år. Men på trods af de få deltagere
havde vi ellers et godt DM med glade
deltagere og mange fisk. JC fiske grej
og de mange lokale sponsere havde
igen i år en masse præmier til os, som
gør at vi kan afholde festivalen.
God sommer og knæk og bræk. På
bestyrelsens vegne Mette stenbroen
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Danmarksmesterskaberne i havfiskeri 2013
50 deltagere havde i år valgt at deltage i dette års DHF Danmarksmesterskab som skulle fiskes ud fra Skagen.
Værtsklubben Skagen havfiske klub
skulle i år stå for dette arrangement.
Konkurrencen som afholdes er den
de fleste kender som Skagen havfiskefestival og afholdes hvert år i
kristihimmelfarts ferien.
Fradag aften foregår i den lokale
marine forreningens lokaler tæt på
Skagen havn. Her bliver man registeret og man får hilst på hinanden. JC
fiskegrej fra Sæby har opstillet en lille
del af hans grej butik, så man kan få
handlet de sidste grejer inden man
drager på havet lørdag morgen.
Båd holdne er i forvejen opdelt ved
lodtrækning af den lokale bestyrelse,
så det er kun de 4 både der skal trækkes lod om, og det er altid med stor
spænding om hvilke båd man nu skal
ud med. Er det en vrag båd eller skal
der mede fiskes på Hertas flak?
Lørdag: kl. er 4 lørdag morgen og jeg
er godt træt efter at ha været vågen
flere gange om natten pga. kraftige
vindstød. Det blæser altid i Skagen,
men vejrguderne var heldigvis med
os da jeg endelig kom ud af fjerene.
Ikke en vind rørte sig, så det tegnede
jo rigtigt godt for lørdagens fiskeri.

De sædvanlige ritualer inden en konkurrence bliver udført. Orme pakning, sild fra fryseren, kaffe for blot
at nævne nogle. Jeg er på havnen kl.
5 for at gøre klar med is, agn salg,
og sørge for en masse praktiske ting
sammen med den øvrige bestyrelse,
og en del frivillige hjælpere.
Inden afgang er der som altid
lodtrækning om pladserne ombord.
Så man samles ved skibene og gennemgår kort reglerne og derefter
lodtrækning.
Laveste nummer går først ombord,
så vi går enkeltvis ombord og får placeret vores grej på de valgte pladser.
Det foregår stille og roligt og i takt
med at man kommer på plads bliver
grejet klargjort.
Kl. 6 er der afgang. Jeg sejler med
egns skibet Hansa, og det er ikke
berømt for at være et af de hurtigste
skibe, Men flot er det, og det er da
også et af de skibe der er blevet bed-

Foto: Carsten Vestergaard
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ste skib i festivalen igennem mange
år.
Der går 45 min før vi er på det lille
vrag 1910, et vrag der til tider kan
holde en masse fine torsk. Vi søger
længe omkring det, men rammer
ikke rigtigt positionen, Så det bliver
til et hurtigt dyp uden resultat, og så
ellers videre mod flakket.
Vi ankommer til Nord enden af flakket efter yderligere 30 min sejlads,
og vi får hurtigt gjort mede taklerne
klar med orm og sild, og så ned på
bunden med dem.
Der er hurtigt små torsk der piller
ved ormene, og inden længe har alle
fisk. Der er ikke mange der holder
målet, men fisk det er der da. Der
kommer så småt fisk i kurvene rundt
omkring så holder mindstemålet.
Torsk, ising og hvilling. Vi fisker grundigt området af i nogle timer, inden
vi sejler syd over på flakket for at
forsøge hummer højen. Desværre er
det heller ikke nemt for skipper Lars
at ramme her, så vi sejler til hvillinge
pletten hvor det går noget bedre. Der
kommer hurtigt en del hvillinger op.
Ising, torsk, ulk, knurhane, glyse bliver det til, og så var det slut for mit
vedkomne. Der kunne kun fyldes op

i kurven, og jeg håbede på en ekstra
art inden dagen er omme kl. 13. Men
desværre var det hvad det kunne
blive til.
I havn ankommer de 4 både stort set
samtidigt, og vi får hurtigt vejet fiskene ind. Torsk, sej, lubbe, hvilling,
glyse, rødspætte, ising, knurhane,
ulk, og berggylt. Største torsk blev
fanget af Thomas Stenbakken som
blev fanget over et vrag på 7,1 kg.
Indvejningen forløb uden problemer
og alle mindstemål blev overholdt.
Lørdag aften samles vi igen i marinestuen. Spise og hygge, og lørdagens
fiskeri bliver gennemgået. Fiskeriet
har generelt været dårligt om lørdagen. En enkelt båd satsede vrag, men
strømmen var for stærk og der for

Foto: Carsten Vestergaard
umuligt at ramme vragene ordent
ligt, der kom da enkelte torsk, sej og
lubbe op. Mede fiskeriet på flakket levede heller ikke op til normalt
fiskeri, hvor bla. rødspætter udeblev.
Måske det kolde forår årsagen til
dette?
Søndag morgen. Igen tidligt op igen,
og samme procedure gentager sig.
Der er en del ting der skal forberedes
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inden man kan sejle 4 både af sted.
Alle er heldigvis super hjælpsomme
og det hele kører som smurt. Der
havde i løbet af natten været en del
vind, og den var ikke aftaget kl. 5 om
morgenen. Så vejr komiteen kom på
en prøve med hensyn til gennemførelse af dagens fiskeri. Ifølge DMI og
YR så ville vinden lægge sig i løbet
af formiddagen, så vi besluttede at
udskyde afgangen til kl. 7 i håb om at
vinde havde lagt sig tilstrækkeligt.
Det havde den heldigvis, og det
gradvist bedre i løbet af dagen. Vi
var med Sjælland i dag, og jeg havde
i lodtrækningen været så heldig at
trække nr. 1 og havde valgt agter enden, som altid en god plads. Sjælland
er en typisk vrag båd, og Knud Erik
som er skipper kender de fleste vrag i
området. Men strømmen var stadigt
den samme, og da gårdagens fiskeri
ikke havde været godt på vragene
blev det hurtigt besluttet at vi skulle
på flakket og mede fiske.
Knud Erik kender flakket særdeles godt og har en del hotte spots
derude. Så vi ligger ud med at fiske
på nord enden af flakket, hvor det
hurtigt bliver til en del flotte torsk
som holder mindstemålet fint. Orm
og makrel på mede takler godt, og
der kommer en del fine dubletter op.

Vi flytter gradvist længere syd på i løbet af dagen. Koralen og kamel højen
som plejer at ha nogle fine berggylter,
var absolut døde i dag. Så vi beslutter hurtigt at sejle syd på til hvillinge
pletten, hvor der dagen inden havde
været fint fiskeri.
Der er fin mudderbund på hvillinge
pletten så der er altid gang i den.
Små hvillinger er der mange af, men
fisker man lidt ude på kanten er de
noget større, og samtidig står der en
del sej der lige nøjagtigt holder målet. Der kommer vel omkring 10 sej
op, og det er kun på bestemte pletter
de kommer.
Lige hvor der er allermest gang i den,
står jeg med et gigantisk kludder
med min makker Thor. Typisk og jeg
misser den lille stime sej, vi ser ikke
mere til dem den dag, selvom jeg forgæves prøver at kaste fiske efter dem
i alle vandlag. Thor fanger i øvrigt en
fin Lubbe og en glyse, i det område,
så lige pludselig er man hurtigt bagefter i arter.
Ca en time før dagen er omme, er
vi meget lige med hensyn til arter.
4-5 arter og ca. 20-30 fisk pr mand.
Vi ligger stadigt på samme plads go
håber på en ekstra art, og da jeg får
en rødspætte op, stiger stemningen
hurtigt ned agter hvor vi er 4 mand.
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Men desværre måler den kun på 26,5
cm så den ryger ud igen. Men er der
en er der flere, så der bliver fisket
meget aktivet nede agter hvor vi står.
Der går 10 min og jeg får igen nogle
gode hug på mit orme takkel. Gode
solide rusk indikerer at en fladfisk
har hugget. Jeg krydser fingere, og
bliver super glad da jeg kan se der ligger en fin rødspætte i overfladen og
min 5 art er i hus
Jeg slutter dagen af med 5 arter og
33 fisk. Så alt i alt et fint resultat og 3
bedste på båden. Alle både havde fisket på flakket så det var generelt de
samme arter der var kommet op på
alle både. En enkelt art skilte sig dog
ud. Jan Christensen havde fanget en
hårhvare og det er første gang denne
art er set her. Så den blev selvfølgelig
præmieret som den sjældneste fisk i
konkurrencen.
I havn igen, og en masse folk er
kommet til havnen for at se dagens
resultat og hyggen på havnen. Der
er lidt stress på søndag eftermiddag.
Indvejning, hjem og regne point sammen, et hurtigt bad, Sponsor gaver
skal køres af sted til marine stuen, ja
der er en masse ting der skal klares
inden præmie overrækkelsen.
I marine stuen er vi igen klar til det
store show. Præmie overrækkelse,
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spisning mm. Formand Mette Stenbroen indleder med et kort resume
af de sidste dages fiskeri og så kan
præmieoverrækkelsen ellers gå i
gang. Havfiskefestivalen er altid et
præmie orgie, og igen i år havde JC
fiskegrej, mange af Skagens forretnings drivende, jagt og fiske butikker
i Nordjylland, rederier, private og
sågar sponsere fra Sjælland leveret
gaver til klubben. Super flot og det er
nok en af de ting der hvert år trækker
havfiskere til fra alle dele af landet.
Vinder af DM 2013 blev Martin
Hubert, igen, igen. Bedste junior og
Danmarksmester Tobias Rasmussen,
Bedste dame og Danmarksmester
Mette Stenbroen.
Vinder af Grandslam konkurrencen
som er længste torsk, rødspætte, og
knurhane blev Thomas Stenbakken
med 239,1 cm. Nr. 2 Jan Christensen
med 209,1 cm. Nr. 3 Martin Hubert
med 199,2 cm. Vi ses til Kristihimmelfart 2014 som er 31 maj og 1
Juni, hvor vi er klar igen med Skagen
havfiskefestival
Anders Wolff
Skagen havfiske klub og Dansk havfiskerforbund.

www.skagen-havfiskeklub.dk

www.skagen-havfiskeklub.dk

7

8

www.skagen-havfiskeklub.dk

www.skagen-havfiskeklub.dk

9

Div. Plaseringer
DM/Skagen Havfiskefestival 2013
Bedste Dame Mette Stenbroen
Junior 1. Tobias Rasmussen
Junior 2. Simon Winther Olsen
Junior 3. Anders Madsen
Største Fisk:
Torsk. Thomas Stenbakken 7,1 Kg.
Torsk. Mikael Lorenzen 3,3 Kg.
Torsk. Rene Søjle 2,95 Kg.
Rødspætte. Jan Christensen 0,55 Kg.
Rødspætte. Per Houmand 0,55 Kg.
Sej. Kurt Pedersen 0,45 Kg.
Lange. Svend Erik Jørgensen 2,1 Kg.
Sjælneste Fisk:
Hårhvarre Jan Christensen 0,1 Kg.
Grandslam:
Længste sammenlagte mål af
torsk, rødspætte, og knurhane.
Nr. 1Thomas Stenbakken med 239,1 cm.
Nr. 2 Jan Christensen med 209,1 cm.
Nr. 3 Martin Hubert med 199,2 cm.
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Hvad er nu det for en fætter? Ja det
er en torsk som er på gyde vandring
fra Barentns havet, og som svømmer
til de norske kyster for at gyde om
vinteren. Det forgår typisk fra januar
frem til april.
Jeg var så dygtig/heldig at jeg i 2012
vandt Jan´s lystfisker shop fladfiske
grand slam konkurrence fra Helsingør af. Ja, og første præmien var en fiske rejse til nord Norge med Norway
guide fishing.
Den 13 marts sad jeg i flyveren på
vej nordover mod det iskolde nord
Norge, nærmere betegnet Sørøya.
Sørøya er en af de nordligste øer i
Norge, og ligger kun få 100 km syd
for Nordkap. Vandet her fryser aldrig
til da den varme golfstrømmen løber
forbi den norske kyst her, hvilke gør
at torsken trækker ind i store mængder og gyder i Brekvikbotten, som er
en stor fjord på øen.
Med i flyveren var 3 andre tosset
havfiskere. Martin Hubert, Henning
Nygaard og Michael Lorentzen. Det
er alle havfiskere der som jeg drømmer om at fange en af havets store
kæmper.
Intet andet sted i verdenen findes
så store torsk og i så store mængder.
Torsk over 10 kg er meget normalt,
og torsk over 20 kg er ikke unormalt
at fange. 30 kg torsk kommer der
også nogle stykker op af hvert år, og
det var jo en af de helt store vi gerne
ville ha fat i.

Flyve turen op forløb ikke uden de
helt store sværdslag. Mistet bagage i Oslo. Glemte toldfrie varer, et
manglende fly i Tromsø og 3-4 timers
venten i Tromsø. Vi kom da frem, dog
uden stænger og kufferter.
Vi lander sent på Sørøya ved den lille
lufthavn Hasvik. Vores guide Brian
Ahlers venter på os og han kan berette om fiskeriet de sidste par dage,
og det havde ikke været helt ringe, så
humøret er højt selv om vi mangler
en del bagage.
Vi kommer ud i den ventende bil
og bliver mødt at behagelige minus
22 grader. Det var sku egentligt ret
koldt, men flot og hvis man kiggede
længe nok var der nordlys på himmelen.
Vel fremme i hyttet, kommer vi
hurtigt på plads. Men det manglede
grej er noget være p.. Og vi må håbe
på det dukker op dagen efter. De
andre på campen ved Norway guide
fishing har fået deres så de er i gang
med at forbedre sig til næste dags
fiskeri da vejret ser fint ud. Let vind,
og frysende koldt.
Torsdag morgen, er vi hurtigt oppe.
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Hans som har campen vil køre til
lufthavnen når det første fly fra fast
landet lander. De andre 3 både holder kommer hurtigt i tøjet og sejler
ud på pladserne for at komme i gang.
Det er super flot vejr. Skyfrit, ingen
vind og minus 22. Vi får brugt tiden
fornuftigt og får handlet det mest
nødvendige ind til de næste par dage.
Kl. 11 om formiddagen dukker ejeren
af NGF Hans Hagerup op. Bilen er
fyldt med de manglede kufferter
samt stænger, og glæden var stor, så
vi får pakket ud i en fart, klargjort
stænger, dragter mm.
23.5 fods Arronet jollen lå og
ventede, og vi får hurtigt gang i de
135 hk. Vi skal lige ha tjekket alt af.
Grejet skal være 100 % klar. Plotter,
Ekkolod, vhf radioen og køle vand
fra motoren. Det hele kører, og alle
mand er klar.
Vi har været i tlf. kontakt med de andre både så vi sejler ud over Brekvikbotten med ca. 25 knob, for nu skal
der fiskes skrei.
Det er stadigt skide koldt, og hav
vandet der rammer vindspejlet fryser
til is med det samme. Vi står heldigvis i læ så vi ikke får vand på os,
sådan lige med det samme.
Vi er næsten ude på pladsen 10 sm
ude fra campen, og på åbent hav.
Vand dybden på 80-120 meter, og
fiskeriet forgår for det meste i den
øverste del af vandsøjlen, det er der
de største fisk går.
Vi får hurtigt nogle fine lodninger,
og på begynder fiskeriet. Jeg prøver
en af de ny indkøbte big bob i 730
gr. Det er et stort gummidyr som jeg
tror på og den har også adskillige
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store torsk på samvittigheden.
Der går ikke længe før der er fisk
på. 4 bukket stænger, og tunge rusk
indikerer at der er noget stort i den
anden ende. Det er alle torsk over 10
kg, så nu er vi i gang. Dagen går med
den ene store fisk efter den anden.
Der kommer selvfølgelig også en
del mindre fisk op, som alle hurtigt
får friheden igen. I løbet af dagen
har alle ombord har også rundet de
magiske 20 kg. Humøret er højt og
selvom det er pisse koldt og handskerne bliver skiftet i en lind strøm,
kan man sagtens joke med hinanden.
Jeg får et godt hug på 25 meter vand.
Fisken kører helt ned mod bunden.
Jeg kæmper en brav kamp i bagbord
side i den tiltagende vind. Line skærer ind under båden, men jeg får da
langt om længe fisken til overfladen,
og kan hurtigt se at det er en +20kg.
fisk. Jeg har noget besvær med at få
løftet den ind over rælingen, og må
bede Henning om hjælp da han står
agter. Han mener dog jeg er lidt pivet, og mobber mig lidt med jeg er et
sugerør. Vi får da i fælles skab bakset
fisken ind over rælingen og den falder
ned på dørken med et tungt klask.
Først nu går det op for mig hvor stor
den egentligt er. Den kan være meget
tæt på 30 kg, så vi får i fællesskab
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fisken hurtigt på vægten. Vi får det
store dyr op, og sætter loddet på
30 kg. Stangen bevæger sig op af og
det er jo lig med den er +30 kg. Den
stopper først på 33,5 kg, og jeg er
helt oppe at køre over denne sindssyge store torsk. Ny PR, og vi er først
lige startet på en uges fiskeri. Hvad
kan det mon ikke blive til på sådan
en uge?
Vi får grejerne i vandet igen, er der
en af de store er der højest sandsynligt en mere. Et par 20-25 kg kommer
op. Jeg fanger selv en stor på 27,5 kg.
Og fiskene vælter bare op. Jeg får på
ny et godt hug der bare kører helt
ned i kælderen på 120m vand. Det
er et sejtrækkeri, og jeg får til sidst
fisken op. Den stor, Meget stor igen.
30+ igen? Næppe. Men vi får den op i
båden, og på vægten. 31,5 kg. Det er
jo for sindssygt. 3 så store på en dag.
33,2 30,1 og 27,5 kg på en og samme
dag. Det er der ikke mange der har
gjort og jeg er på en gang sindssygt
glad, stolt, træt og ved at være godt
gennemkold.
Dagen går på hæld og vi sejler mod
havn. De store fisk bliver kontrolvejet
en ekstra gang i havn, og vi får taget
lidt billeder af dem. De store fisk vi
ikke fik genudsat bliver foræret til de
lokale fiskere.
Tilbage i hytten får vi et velfortjent
hvil, og kan snakke om dagens fiskeri.
Imens venter vi på, hvad kokken
Henning disker op med. Vi har hver
især medbragt kød så vi kan få noget
nærende mad i ugens løb, og rødvinen til maden mangler heller ikke.
De næste par dage flyder noget sammen. Det skal dog siges at det blev
varmere i vejret. Ganske tæt på fryse

14

punktet, men nu med mere blæst,
hvilke bevirkede at vi havde et par
dage i havn, og prøvede lidt kystnært
fiskeri, efter små arter. Håising, ulk,
havkat, ising, og en håhvare var nogle
af de arter der kom op.
De dage vi kom ud, var fiskeriet rigtigt godt. Masser af målere torsk kom
op. Mange over 20 kg, og Martin Hubert brød den magiske 30 kg grænse
igen med en flot fisk på 32,2 kg. Ny
pr. til Martin.
Martin og jeg fik tillige også en fisk på
29,9 kg hver en af de andre dage, fisk
som vi vejede ombord til 30 kg. Vi
kontrol vejede dem i havn. Michael
og Henning bevægede sig faretruende
tæt på grænsen, og fangede mange
flotte fisk over 25 kg.
Specielt Henning tørstede efter en
fisk over 30 kg. Han har i over 30 år

www.skagen-havfiskeklub.dk

forsøgt at fange så stor en torsk. Henning har rigtigt mange store torsk
på samvittigheden, både danske og
norske. En af de aftner hvor vi sad
og hyggede os, fik Hennings en snak
med hans kone i tlf. Hun havde jo
hørt om mine store torsk den første
dag, og kunne jo ikke forstå at det var
rigtigt. Min lille Henning! Har ikke
fanget nogen, og han har forsøgt i så
mange år forklarede hun mig da hun
jo ville om hvordan det kunne lade
sig gøre? Måtte pænt sige til hende at
man jo må arbejde for sagen.
Sidste dag. Afrejse dagen. Vi var trætte efter de sidste par dages fiskeri.
Men det var hav vejr, og vi kunne lige
nå 4-5 timers fiskeri inden vi skulle
flyve hjem.
Af sted igen, og den får alt hvad den
kan trække, og inden længe er vi
de 10 mil ude. Vi får hurtigt loddet
nogle fisk og får dem trukket op på
30 meters dybde. Der kommer nogle
gode fisk i båden, og nogle stykker
er over 20 kg op til ca, 27 kg. Ja de
store er der. Ja man bliver hurtigt fart
blind, når så mange store fisk kommer op. Mange af de fisk der kommer
op, vurderer man om de er over eller
under 10 kg? Er man i tvivl? kommer
de helt store på vægten. Ellers bliver
alt genudsat, og de fleste svømmer
hurtigt mod bunden igen. Jeg kontrol
vejede en, som vi vurderede under 10
kg. På vægten viste den 11,5 kg.
Tiden er ved at rende ud, men vores
gode kok Henning står nede agter,
og kæmper i vinden og strømmen.
Noget tungt har taget hans jig og er
svømmet direkte mod bunden. Efter
mange minutters kæmpen ligger den
der så endeligt. En stor torsk som vi i

fællesskab får bragt ombord. Den er
Stor! og Henning vil ha den på vægten med det samme. Jeg hjælper ham
og vi får loddet i hak ved 30 kg. Vægt
stangen går op. Hvilken glæde at se i
hans ansigt. Endeligt efter mange års
fiskeri kom den store belønning. En
torsk over 30 kg. Præcist 31,3 kg.
Hvilken afslutning på en uges fiskeri
sammen med gode kammerater. Ca.
50 torsk over 10 kg pr. mand. Mange
over 20 kg mange lige under 30 kg og
så 4 store torsk over 30 kg. Med en
top fisk på 33,2 kg. Dette er fiskeri i
verdens klasse, og kan ”varmt” anbefales hvis man er til store torsk, vild
natur og et godt kammeratskab.
Anders Wolff
Skagen Havfiske klub.
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Stort udvalg
i Fiskegrej
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EFSA
2013
EUROPEAN BOAT AND LINE-CLASS
CHAMPIONSHIPS
August 3rd. to 11th.

Elsinore - Denmark

The Castle of Kronborg, known from the Play of ”Hamlet”.
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Fredag d. 14. juni gik turen til Thyborøn, Frederikshavn Havfiskeklub havde arrangeret Nordjysk Mesterskab
her lørdag d. 15. juni. 21 mand havde
tilmeldt sig så der skulle 2 både afsted
nemlig Muddi og Bodil. Der var afgang
kl. 0200 så efter at have set lidt på
Emma-Lines grej-shop blev kursen sat,
der skulle fiskes på vrag ca. 35 mil nv
ud, så der var tid til at få nogle timers
søvn i køjen, dog var det ikke alle, der
kunne være under dæk, for vandet var
mildt sagt ikke hel fladt – tvært imod
blæste der en frisk vind.
Efter en lidt urolig nat nåede vi det
første vrag, dog var der forinden serveret frisk kaffe og varme rundstykker,
så nu var vi klar til at fiske. Der blev
agnet til langer, det skulle vise sig at
være en god ide, for så snart agnen
nåede bunden, fik jeg en lange på 7 kg.
Så var vi ligesom i gang. På det vrag
kom der rigtig mange fine fisk op, langer, torsk, sej, kuller og lubber. Efter at
have fisket det vrag tomt gik turen videre til nogle stengrunde hvor Skipper
Per vidste, at der var gode muligheder for nogle fine fisk og andet godt.
Der blev flyttet noget rundt og vi fik
mange fisk i baljerne, og vind var der
stadig rigelig af, så vi blev flyttet lidt
rundt på båden sammen med grej og
fiskekasser, det var tåleligt men lidt
trættende i længden.
Under et længere flyt sejlede vi ind i
gevaldig uvejr med lyn og torden, regn
i rå mængder og op til 28 sek.m vind.
De fleste gik under dæk og tog dynen
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over hovedet, medens resten tog ekstra regntøj på, selv helt oppe under
bakken regnede det, ja selv garvede
lystfiskere måtte gå hen til rælingen
og kikke dybt ned i vandet.
Jo vi var godt nok kommet på havfiskeri – herligt, men heldigvis blev
vejret dog noget bedre efter en time
eller to, så blev fiskeriet genoptaget.
Da alle havde taget orm med, skulle
der også fiskes efter arter, så på vej
indover vidste Per, hvor der var godt
med knurhaner, det havde han ret i,
for der var mange knurhaner til alle,
til tider 2 af gangen. Videre på turen
indover fik vi rødspætter, isinger, ulke
og andet godt, så bedste mand nåede
da op på 9 arter. Nu var vi efter hånden også nået tæt på land, og godt det
samme, for nu blæste det op til kuling
igen, men vi skulle da lige prøve, om
der skulle være en enkelt skrubbe
inde i havnen, men det var der ikke,
så kl. 21,00 lagde vi til kaj en time før
planlagt, men alle var vist glade for at
få fast grund under fødderne.
Så skulle der vejes ind og det gik
rimelig hurtigt, da der kun var 7-8
mand, som havde nok til at være med
i konkurrencen.
Resultatet blev følgende: Martin Hubert var vinder med ca. 60 kg fisk og 9
arter, efterfulgt af Michael Lorentzen
og Cees Vader, bedste 2 mandshold
blev Hubert og Eskild.
Det var atter en dejlig dag på havet men også lidt anstrengende.
Eskild
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