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Så er 2012 ved at være gået og Skagen
Havfiskeklub kan se tilbage på et år,
med en vellykket festival og med
mange gode placeringer til vores
medlemmer, både i Skagen og i andre
konkurrencer i Danmark.
Husk vores klubaften d. 17. december, hvor vi håber på, at se så mange
som muligt.
Vi hygger og fortæller en masse fiskehistorier. Der er Gløgg og æbleskiver
og JC kommer med fiskegrej.
Så kom op af sofaen og kom
i Jagtklubben (se opslag inde i Flakket), og støt op om JERES klub.
Bestyrelsen og jeg vil gerne ønske alle
en GLÆDELIG JUL OG GODT NYTÅR
Mette Stenbroen

Mandag d. 17.dec er holder vi Klubaften i
Skagen Jagtforenings lokaler på Fritidsvej 4
i Skagen fra kl. 19 til ? Klubben giver Gløg og
Æbelskiver. J.C Fiskegrej og Fritid kommer og
viser de sidste nyheder inden for fiskegrej og
han vil traditionen tro have en masse gode
tilbud. kom og vær med til en spændene og
hyggelig aften

JC Fiskegrej og Fritid
Tilbud til Klubaften

Fladen forfang 10 stk 125 kr.
spar op til 175 kr.

Tilbudet gælder kun ved fremmøde til Klubaftenen

For første gang nogensinde blev der
afholdt de åbne danske mesterskaber
i havfiskeri ”chatch and realease”
C&R dvs. alt skulle genudsættes.
”C&R” er et emne der livligt bliver
diskuteret i alle lystfisker kredes og
nu var til kommet til at det skulle
prøves ved et DM.
Samtidig var det også en test af
klippekort system, hvor man fanger
en fisk, og får fisken registreret på et
score kort, af en af sine nabo fiskere.
System skal bruges til Europamesterskaberne 2013 som Danmark ”DHF”
er vært for.
EM skal afholdes på Øresund, med
Helsingør havn som base. Klippe kort
systemet er i flere år blevet brugt
til andre mesterskaber, og Skagen
havfiskeklub bruger det på alle deres
point ture fra Skagen, typisk med 15
deltagere. Der fiskes uden mindstemål da alle fisk genudsættes, dvs. alt
bliver registeret på scorekortet. Der
hænger så en lille speciel tang ca.
ved hver anden deltager, og når man
fanger en fisk viser man den til side
makkeren, som så klipper ud for den
art man har fanget. Der er dog maks.
10 fisk af hver art, så det kan godt gå
hen at blive til mange fisk i løbet af
en dag.
Søndag d. 9 september stod 52
deltagere klar på Helsingør Nordhavn, klar til at sejle ud med sværd
og Arresø. Klippekort og tænger var
på plads på rælingen og alle havde
fundet deres plads ombord. Klippe
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kortene blev tjekket en ekstra gang
og der blev skrevet navn på, samt
båd side. Agn i rå mængder skulle
også gøres klar. Orm i lange baner,
sild og makrel blev skåret.
Det var en flok spændte havfiskere
der stævnede ud af Helsingør Nordhavn. Vejret viste sig fra den pæne
side, og DMI har varslet let vind, og
det skulle holde tørt på dagen.
Der kom hurtigt gang i fiskeriet. Vi
startede med at fiske sild, så der
skulle klippes igennem lige fra start
af, samtidig var der masser af torsk
på pladsen, så det var lige før man
blev lidt stresset af at fiske og klippe
for sine makkere. Men det fungerede nu meget godt, og alle gav sig
tid til at klippe for hinanden. Der
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var for starten aftalt at de 2 deltagende både skulle følge hinanden
på sundet, samt fiske tiden til hver
art skulle være nogenlunde ens. Det
fungerede godt nok og var jo ens for
alle. Så vi fik besøgt en masse pladser
på sundet den dag. Der var masser
af fisk. Og når scorekortet for en art
var fyldt med 10 fisk måtte man til
at fiske efter en ny art. Det var de
mest gængse arter der blev fanget,
såsom torsk, sild, fladfisk mm. Men
også arter som bergyllter, havkarudser, håising, kom op. De fiskere der
fangede rødspætter og skrupper over
35 cm scorede ekstra for dette. Torsk
over 50 cm gav også ekstra point.
Fisk over denne størrelse blev tjekket
af både lederen før genudsætning.
Alt i alt fungerede det rigtigt godt,
selvom der havde været en del skeptikere ved dette nye system. Ville folk
snyde med det? klippe i eget kort?
Fiske videre inden den fangne fisk var
genudsat? ville alt det klippen gå ud
over ens egen fiske tid?
Der skulle rettes lidt på nogle af
deltagerne, og et par uheldige fiskere
der tabte deres fiske scorekort i
Øresund. Det lykkes at fange det ene
kort, og det andet var i starten af
konkurrencen så han måtte starte

på ny. Så det ved man til næste gang
at kortet skal gøres forsvarligt fast.
Svarer til at man mister sin fangst.
Der er ingen kopi af kortet.
Der er ingen indvejning af fisk. Ingen
glemte poser med fisk på havnen.
Dette C&R system vil blive brugt til
EM 2013 dog med nogle små justeringer, og så må vi se om det er noget vi
vil benytte os af i fremtiden. Der er
selvfølgelig mulighed for at man kan
få hvis med hjem. Fiskes registreres
og halen skæres straks af inden fiskeriet forsætter.
De bedste fiskere fangede på dagen
over 60 fisk hver. Bedste mand ”Martin Hubert” igen igen! Igen! havde 80
fisk. Alle genudsat, + de fisk vi hver
især havde for mange af i hver art.
Totalt 2580 registeret fisk til 52 mand
fordelt på 16 forskellige arter. Ganske
flot må man sige.
Vinder af dette års DM blev Martin
Hubert, Nr. 2 blev Cees Vader. Nr.
3 Brian Jensen. Bedste dame Mette
Stenbroen. Bedste junior Tobias
Rasmussen. Udover det var der præmier til bedste 2 mandshold, længste
fladfisk og længste torsk.
Anders Wolff
DHF

Resultater DM 2012 Catch and release
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godt nok længe siden og der er sket
meget i alle årene. Det er ikke muligt
helt, at sammenligne den
tids arrangementer med situationen i
dag. Men enkelte væsentlige faktorer
er desværre gået til
grunde i tidens løb. Dengang var man
også meget fokuserede på konkurrencemomentet, men hele
den sociale del på land udgjorde en
væsentlig del af
oplevelsen. Der var ikke så mange
arrangementer på
landsplan. Sletterhagekonkurrencen
og Skagen
Havfiskefestival trak f.eks. hvert år
150 – 200 deltagere fra
ind- og udland. Borgermestre gav
startskud – der var ofte
musik på kajen og selve indvejningen
var et tilløbstykke,
hvor borgere og turister beundrede
fangsten og de mere eller
mindre festligt uniformerede
havfiskere. Veteranerne var
væsentlig bedre til, at få nye folk med
i fællesskabet. Jeg
følte mig velkommen fra dag 1. Der
var altid rådgivning til
rådighed, alle hemmelighederne blev
afsløret efter behov.
Jeg tænker tit over det, når jeg står
overfor et nyt ansigt. Det
er måske et punkt, jeg kan gøre
bedre.
Jeg er netop kommet hjem fra endnu
en hyggelig fisketur på Øresund.
Jan´s Fladfiskecup blev

Karrierens første pighaj.
afviklet med 55 deltagere. Jan´s nye
initiativ Grand Slam konkurrencen,
hvor det handler om at
opnå største samlede længde af 3
forskellige arter fladfisk, var et rigtig
fint tiltag.1. præmien var en
rejse til Nordnorge, alligevel kunne
deltagerne kun lige fylde en båd. Jeg
håber, Jan vil fortsætte
dette fine initiativ. Den deltager, der
fanger flest fladfisk, har stadig størst
chance for, at der er et par
store i mellem. Men det er absolut
muligt for alle deltagere, at score et
par pæne fisk. ( Jeg blev
eksempelvis nr.5 med skrubbe på
41cm, rødspætte 38cm og ising på
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29cm, i alt 108cm). Det giver
spænding lige til det sidste minut,
alle har en god chance.

Der er helt klart gennem de
sidste par år en nedadgående
tendens vedrørende deltagelse
i tidens
arrangementer – specielt
konkurrencer med tilknytning
til D.H.F. er ramt af manglende
interesse.
Tænker man bare lidt ud i
fremtiden, bør det give anledning til bekymring. Problemet
diskuteres
ved alle lejligheder. Det er
fint, at debatten raser, og der

kommer mange bud på mulige
årsager. Men
det løser ikke situationen, der
skal handling til.
• Er Ambassadeurcuppen en
hindring for bred deltagelse?
• Er vores konkurrencegén for
dominerende?
• Er de bedste simpelthen for
gode?
• Er der for dårlig information?
• Er prisen for høj?
• Er der for mange arrangementer på landsplan?
• Er vi for ”sammenspiste”?
• Er småbådskonkurrencerne
blevet en konkurrent?

Anders Wulff med Grand Slam vinderfisk
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Det interessante ved hele debatten er egentlig ikke så meget
årsagerne, men snarere mulige
løsninger. Løsninge rne ligger måske primært begravet
i viljen til, at foretage forandringer .
I alle konkurrencer, hvor
færdigheder er afgørende,
gør man det vanskeligere for
eliten. Skal vi
bringe mere bredde og dermed
større deltagerantal ind i
arrangementerne kan en af
vejene måske
være, at forbedre vinderchancerne for den ”urutinerede”.
• Kan man forbyde de 15 bedste i foregående års Ambassadeurcup at danne hold?
• Kan man afvikle alle holddeltagelser ved lodtrækning?
• Kan man sætte de dygtigste
fiskere på samme båd?
• Kan man nøjes med, at registrere den største fisk af hver
art i sin fangst?
• Kan pointsystemet ændres?
• Kan man lave et handicapsystem, der tilgodeser den ”nye”
(mindre dygtige) deltager?
• Kan man lave 2 deltagerrækker ud fra placering i Ambassadeurcuppen?

• Kan man lægge en ”Grand
Slam konkurrence” ind i traditionelle arrangementer?
Eks. (Torsk: længde x 1 - Rødspætte: længde x 2 - knurhane:
længde x 3)
• Kan man indlægge spisepauser og morgenkaffearrangementer?
• Kan præmiebordet gøres
mere lokkende?
Uden fremtidig bredde i konkurrencernes deltagerskare - intet
grundlag for elitens succes!
Søren Kristensen

www.skagen-havfiskeklub.dk
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Lørdag den 3/11 afholdt Jans Lystfiskershop GRAND SLAM på Øresund
med Sværd og Findus. Der kunne
indmåles den største skrubbe, rødspætte og ising som man fangede, og
den med flest cm, vandt en tur med
Norway Guide Fishing, sponseret af
Jans Lystfiskershop og Norway Guide
Fishing. Der blev fisket på Disken, og
Anders Wolff tog hurtig det meste af
spændingen, da han efter den første
halve time landede 2 super fisk, først
en stor skrubbe på 1,5 kg og hele 48,5
cm, for derefter lige at snuppe en flot
rødspætte på 1,2 kg og 46 cm. Senere
tog Anders en ising på 28,5 cm. og
vandt samlet med 123 cm. foran Lars
Pryds med 111,5 cm nr. 3 Nichlas
Iversen 109,5 cm nr. 4 Eskild Pedersen med 109 cm og nr. 5 blev Søren
Kristensen med 108cm. En super hyggelig eftermiddag på sundet, som vil
blive gentaget den 2/11 2013.
Søndag den 4/11 var det så dagen
for Jans Fladfiskecup. Der var 55
deltagere, som blev fordelt på de 3
både. Sværd, Hanne Berit og Findus.
Der blev fisket på Disken og der var
godt med fisk, dog mange små. Hver
tredie deltager gik videre til finalen
på Sværd. Der blev kæmpet bravt på
alle både, så der var stor spænding,
om hvem der gik i finalen. Kim Knudsen, skipper på Sværd, tog fusen på
alle, ved at sejle nordpå i finalen om
eftermiddagen, så nu var der pludselig andre strømforhold, og drivret-
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ninger som man skulle forholde sig
til. Dette gjorde finalen til en mere
lige konkurrence og det blev da også
en tæt finale. Der blev indvejet 34
rødspætter 33 isinger og 246 skrubber over 27 cm. i finalen. Præmie for
største fisk gik til Nichlas Iversen for
en skrubbe på 875 gr.
1. Niels G Jørgensen
2. Michael Lorentzen

32
25

3. Kasper Lorentzen 24
4. Jesper Ulbrandt 24
5. Brian Ahlers
23
6. Martin Hubert
23
7. Nichlas Iversen
22
8. Thomas Pihl
21
9. Jan Kristoffersen 20
10.Jesper Johannesen 19
11.Anders Wolff
19
12 Henrik Jensen
17
13 Paw Meinertsen 17
14 Søren Jensen
17
15 Thor Rasmussen 16
16 Svend Åge Madsen 16
17 Cees Vader
14
18 Damian 		
14
19 Brian Jensen
13
20 Per Houmann
12
21 Søren Kristensen 10
22 Ask Futtrup
8
23 Thomas Hansen
8
24 Allan Kruse
8
25 Martin Tinglev
7
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Se mere på

www.rauma-jakt-fiskesafari.no
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I forbindelse med Dhfs generalforsamling
lørdag d.2.februar 2013
afholdes vores årlige pokalstævne fra Helsingør
søndag d.3.februar
Der sejles med Arresø og der er 30 pladser,
så det er først til mølle.
Fisketid fra kl.0800 til kl.1500
Der kan indvejes 3 fisk pr. mand
Kl. 1200 vil der være en pause på ca. 20 min.
hvor der serveres varm suppe m Flutes.
Pris pr. deltager er 475,00 kr.
se program på vores hjemmeside
Danskhavfiskerforbund
www.dhf.nu
12
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PENN TRQ
• TRQ 12 329 meter / 0.31
• TRQ 15 293 meter / 0.36
• TRQ 25 293 meter / 0.46
• TRQ 30 402 meter / 0.46
• TRQ 40 320 meter / 0.56
Normalpris kr. 3.999,-

%

SPAR 50

Nu kun: kr. 2.000,-
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MADE IN thE USA

Spiderwire Stealth
600 meter · Vælg mellem gul og grøn
0.20 brudstyrke 18.0 kg
0.38 brudstyrke 56.2 kg
0.40 brudstyrke 59.4 kg

Nu kun: kr. 499,KR

grafisktegn.dk

0
SPAR 50

PENN SLAMMER
Vælg mellem: 260 · 360 · 460 · 560
Normalpris kr. 1.499,-

Nu kun: kr. 799,0 KR

SPAR 70

HVIDOVRE SPORT

Find os på

v/Poul Riboe
Hvidovrevej 158 · 2650 Hvidovre · Tlf. 3675 1315
www.hvidovresport.dk

14912 Hvidovre hjul 2012.indd 1

07/11/12 09.53
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Stilling i Ambassadeur Cuppen
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Lørdag d. 13-10 var vi på tur med M/S Long Island
På Langelandsbæltet efter fladfisk
På tros af det lidt blæsende vejr havde vi en
fantastisk turder blev taget ca. 450 fladfisk. og
der iblandt tre nye klubrekorder
Simon Winther med en Slethvarre på 2,640kg.
Rasmus Pedersen men en Ising på 0,530 kg.
Kurt Pedersen med en Skrubbe på 0,840 kg
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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”.
18
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ny Butik pr

. 14. april !

Brasholt Jagt – Fiskeri – outdoor, hJørring
Service og knowhow fra 1976 – 2012

Og det kombineret med et kæmpe varer udvalg, vil du forsat
finde hos brasholt Jagt – Fiskeri og Outdoor. men nu på ny
adresse: VAnDVæRKSVEJ 29
Her finder du ud over service og stor praktisk erfaring ude fra hvor
vi kan lide af færdes, også en af danmarks største vare-sortimenter
til dig, der er jæger, lystfisker eller bare godt kan lide at opholde dig
i naturen.
I de nye lokaler på over 1200m2, har vi samlet de varer som vi mener,
er med til at gøre dine oplevelser i naturen bedre.
Jagtvåben til alle formål – kvalitets optik, der bringer oplevelserne
tættere på dig – lokkekald som gør din jagt mere effektiv – luftvåben
med suveræn præcision – samt et stort udvalg af alt hvad der gør
dine jagtoplevelser bedre.
Stort udvalg i fluebinding – kvalitets fluestænger i alle prisklasser
– spinnegrej for en hver smag og behov – klassiske endegrejer samt
fremtidens storfangere – pirkegrej til vestkystens torsk samt meget
meget mere fiskegrej, stort set alt mellem himmel og jord.
Alt hvad du behøves for at opholde dig udendørs – slidstærkt
beklædning – komfortabelt fodtøj – rygsække i alle størrelser
– lækre soveposer – samt kogegrej til udendørs madlavning.

Thomas

Martin

Ud over selve butikken har vi også våbenværksted under samme
tag. Her kan du få foretaget alle typer af våbenreparationer, af
faguddannet bøssemager fra Suhl´s Bøssemager skole.
Og husk du har også mulighed for at foretage indskydning af din
riffel på vores underjordiske skydebane.
Vi glæder os til at tage imod dig i vores nye omgivelser.

Jo
/rn

John

Esben

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
Vandværksvej 29 • 9800 Hjørring
Tlf. 96 23 29 00 • info@brasholt.com
w w w. b R A S h O lT. cO m
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Det er i bestyrelsen blevet besluttet at lave et sæt nye regler til brug ved vore
interne konkurrencer, da der har har været lidt tvivl om de gamle regler
Bemærk selv om man er tilmeldt en pointtur eller pokalturen, er det frivilligt om
man vil deltage i selve konkurrencen. eller blot fiske uden for konkurrencen.
Ønsker man at få en fisk registreret i konkurrencen om året størte fisk, skal man
selv gøre bådlederen opmærksom på dette. Alle fisk i konkurrencen om årets
største fisk skal indvejes renset. Er der tale om formodet rekordfisk, kan denne
indvejes urenset, men efter rensning indvejes i konkurrencen.
POINTTURE
Der fiskes efter Cats and Relese systemet, forstået på måde at naboen straks
efter fangsten klipper i ens Scorekort. Hvor efter fisken efter eget valg kan genudsættes eller lægges i kurven.
Bemærk: fiskeriet må ikke genoptages inden fangsten er registreret.
Der må kun fiskes med 1 stang.
Der gives 10 point pr. art og 1 point pr. fisk.
Mindste mål: gældene ved deltagelse i Pointure (andre arter ingen mindstemål)
Makrel
Torsk
Lubbe
Sej
Hvilling
Kuller
Laks
Ørred

20 cm
35 cm
30 cm
30 cm
25 cm
35 cm
60 cm
40 cm

Rødspætte 27 cm
Rødtunge 26 cm
Tunge
24,5 cm
Skrubbe 25,5 cm
Ising
25 cm
Pighvarre 30 cm
Sild
18 cm

POKALTUR
Der udleveres mindstemål inden konkurrensens start.
Der må kun fiskes med 1 stang.
Alle fisk skal indvejes i renset stand.
Er der tale om formodet rekordfisk, kan denne indvejes urenset, men
efter rensning indvejes i konkurrencen.
Den deltager der indvejer flest kilo er vinder af Konkurrencen

www.skagen-havfiskeklub.dk
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Hvis du skal lave et frokostbord bør
du overveje at lave sild i lage.
Det er billigt og let, skal helst laves i
forvejen og smager fantastisk.
300 gram silde fileter
Rugmel
5 dl edike
200 gram sukker
8-10 peberkorn
1 stort løg (her bruger jeg rødløg)
Hvis rygfinnen ikke er fjernet er det
lette at klippe den af med en saks.
Kom salt/peber på kødsiden af fileten og fold den sammen.
Vend skindsiden i rugmel som er
kryderet med salt/peber..
steg dem på en pande ca. 3 minutter på hver side. brug en gaffel til at
holde lidt på dem mens du steger så
de ikke åbner sig.

sammen med skiveskåret løg, og
hæld den varme lage over.
Bedst efter de har stået nogle dage.
Kan dog spises allerede dagen efter.
Serveres på et rugbrød med lidt af
løgskiverne over.
Perfekt vil det være at serverer øl og
snaps til.
Kan også spises varm med bløde løg
og nye kartofler.

Opskriterne er fundet på

www.fjordrejen.dk
som er fyldt med lækre fiskeopskrifter

Kog eddiken op med sukker og
peberkorn.
Kom de stegte sild i en beholder,
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Afs. Skagen Havfiskeklub Ulrik Plesnersvej 54 - 9990 Skagen
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