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Så er 2009 næsten gået. Vi kan se tilbage på
et år med en rigtig god havfiskefestival, samt
dejlige ture på havet med gode kammerater.
Blæsten har desværre drillet os mange gange i
år. Vi håber på et mere vindstille 2010. Bestyrelsen ønsker alle en glædelig jul og et
godt nytår. Husk vores hygge aften i december.
Hilsen formand Mette Stenbroen

Generalforsamling 2010
Der afholdes ordinær generalforsamling
Lørdag d. 13. Feb. 2010 kl. 15.00
I Skawdyk´s lokaler på Chr.d.x.´s vej.
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Valg af dirigent.
Beretning.
Regnskab.
Kontingent.
Indkomne forslag ( Skal være formanden i hænde senest d 29. jan. 2010)
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 )

Efter generalforsamlingen er klubben vært ved en sildemad og
skipperlabskovs.
Vel mødt
Bestyrelsen
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Sørøya 2009 Storfiskens rige.
22-7-09 kl. 04,45 Skagen-Ålborg. Ålborg-København. København-Oslo. Oslo-Alta.
Alta-Hasvik. Hasvik-Sørøya, og så lige en halv time i bus til Sørvær. 21 timers transport når det går af sted med flyveren, eller 32 timer i bil for dem der gerne vil ha sidde
sår. Dette var starten på en uges uforglemlig fiskeri i Nordnorge.
Dette var min anden tur på 10 år i havfiskeklubben måleren. En klub jeg blev medlem
af fordi de for 10 år siden manglede deltagere til en 24 timers tur på revet. En tur der i
øvrigt bød på masser af måler sej og 2 langer over 20 kg.
Vi Ankommer til campen i byen Sørvær kl. 21 om aftnen efter en lang rejse. 19 deltagere hvoraf de 8 var kørt af sted i 4 biler. Resten fløj den lange tur til det Aller nordligste nord Norge, blot 100 km fra nordkap.
Fiskefeberen havde jeg og de andre haft i lang tid. Store helleflynder, monster torsk lå
og ventede på os. Vi ville bare af sted med det samme. Ud og fiske. Alt vores grej, tøj
mm. kommer hurtigt op på vores værelser på campen, som lå med den flotteste udsigt
over vandet, og tæt på den lille havn hvor vores joller lå og ventede.
Vi får hilst på de andre deltagere, indtaget aftensmaden og hørt lidt historier fra den
båd der havde været ude i dag. Det var ikke de vilde fangster. Torsk op til 8 kg og kuller på 3,25 kg. Men vi var klar. Vi kom i tøjet og fik gjort vores top trimmet 23 fods
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alujolle med 135 hk motor på hækken klar.
4 mand på hver båd. Brian, Rikard, Torben og undertegnende Vi fiskede i faste teams,
for at undgå for meget bøvl med at få benzinen afregnet: Jeg tror vi kom af sted omkring
kl. 23. Der er lyst døgnet rundt på denne årstid når man er nord for polarcirklen. Vores
guide Ulf anbefalede en ny plads som de havde fisket ugen op til vi kom, en plads som
Ulf mente var bedre end storskallen, hvilket virkelig er en påstand.
Nå, vi måtte jo stole på vores guide Ulf og efter en god gennemgang af bådene strøg alle
mand af sted mod den nye plads øen Loppa. Vi lagde os på den nordlige del af pladsen til
at starte med, og fiskede et grundområde på omkring 25-40 meter. Vi startede på 5 meter
og drev ud over skrænten. Der gik ikke lang tid inden vi havde flynder i vores båd, en fin
fisk omkring 8 kg, samt en del pæne torsk og havkat. Vi havde den fordel at vi havde
været samme sted i 2008, altså lige med undtagelse af mig og derfor vidste en del om
flynderfiskeriet i forvejen.
Vi havde hurtigt 3 flyndere på dæk, og mærkerne på plotteren formede en fin trekant
hvorfor denne plads hurtigt blev døbt bermudatrekanten. Flyndernes størrelse var ikke
voldsom, mellem 4 og 8 kg. Efter at have fisket denne plads i nogle timer, tog vi chancen
og rykkede nogle mil væk til et andet område hvor dybden hurtigt gik fra ca. 20 til 60
meter. Ikke det mest oplagte flynder-sted og vi fik da også mest torsk. Vi rykker igen
nogle mil, denne gang til et stort grundområde mellem 20 og 40 meter. Det var dog ikke
helt med vilje, da vi faktisk var på vej mod en af de andre både der havde fået en stor
flynder på ca. 145 cm. Vi kunne dog
ikke modstå det mågesjov vi så, og
begyndte at kaste med vores stormshads, som er en stor jiig på 200-500
gr. Det gav en del målertorsk, og pludselig står jeg med en grov fisk, det
kæmper bare helt vild og helt sikkert
en helleflynder. Efter en god fight, kan
vi sætte krogen i en 19,2 kg helleflynder. Pr til mig! Og jeg var helt oppe at
køre over denne fantastiske fisk. Vi
når ikke meget mere denne nat, og vi
tøffer stille og roligt mod havnen. De
fleste af de andre både er også kommet
ind. Dagen efter er vejret desværre lidt
for hårdt til at vi kan komme tilbage til
pladsen, så denne dag bliver kveitesundet udforsket. Torben får her en 11,5
kg flynder, men også andre både får
denne dag flynder i båden. Vores båd
har medbragt børsteorm og vi benytter
det dårlige vejr til at lede lidt efter
nogle rødspætter. Vi får en del isinger
og mindre rødspætter, men Brian får
også fingrene i en 2,1 kg rødspætte.
Hen under aften begynder vinden at
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lægge sig igen, og vi ser muligheden for at prøve torskefiskeriet på Reis, en plads hvor
der tidligere i år er landet 3 torsk over 30 kg, samt rigtigt mange i mellem 20 og 30 kg,
alstå en plads med virkelig grov fisk. Vi sejler ca 5 sømil ud fra land på omkring 80 meter vand.
Vi har ingen agnfisk med, vi prøver i stedet at se om vi kan fange nogle agnfisk først.
Der er lidt små sej 20 meter over bunden. Der går ikke længe før der sker noget. Torben
og jeg får krøllet vores stænger med makrelforfang fuldstændigt sammen. Brian står med
en stor fisk og får hurtigt en 16 kg torsk til overfladen. Brian havde kroget en fisk på vej
til bunden, og holdt derefter blot pirken ved bunden og ventede på at torsken inhalerede
hans agnfisk.
Jeg kommer sidst op, men det viser sig at det er med god grund. En grov torsk har gnavet
en agnfisk af mit makrelforfange og er blevet viklet godt og grundigt ind. Torsken er
stor, og bliver vejet til 23,5 kg. Ikke dårligt på makrelforfang, jerkbaitstang ” stang til sø
fiskeri efter gedder”og et ambassadeur 7000 med line tæller. I drevet efter gentager jeg
bedriften, dog på det lidt mere normale grej 20” stang. Ny stor torsk på 20,1 kg. Det var
jo fuldstændigt vildt. 2 torsk over 20 kg inden for et kvarter. Jeg var helt oppe at køre.
Der bliver ikke fanget mere den aften.
Dagen efter var vejret igen til at gå til den nye plads ved øen Lopppa. Ca. 20 sømil fra
campen. Vi lagde os på Bermuda-trekanten, som før havde givet flynder og torsk. Der
skete ikke det store i starten. Vi fangede da lidt havkatte op til 4,5 kg samt brosmer og
pæne torsk op til 10 kg.
Vi ligger lidt i området, da en af de
andre både har fået flynder op til 31
kg. Vi fisker meget intenst hele tiden
for der er flynder i området. Ricard har
lidt små nap i hans storm jigg som vi
bruger til fiskeriet efter helleflynder.
Han sænker den ned nogle meter, efter
nogle små nap og starter med at køre
den langsomt op igen. Det kunne den
ikke stå for. Den knalder på og tager
straks et godt udløb mod bunden.. efter
10 min lander vi i fællesskab en flot
flynder på 14,5 kg.
Vi beslutter at sejle videre, sådan lidt
på opdagelse. Brian havde spottet en
spændende plads på plotteren som
absolut måtte holde flyndere når
strømmen var rigtig. Vi fik lokket team
Sjælland med, og da vi meldte til de
øvrige både over VHF'en hvor vi gik
hen, så var guidebåden med Lars ved
roret hurtig til at melde tilbage at den
plads var identisk med den hvor Jeppe
fra en af de andre båd hold fik sin 25
kg's. Sådan, godt med lidt info.
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Vejret blev bedre og bedre og der var ikke megen vind på den nye plads, så vi lå og tog
nogle hyggedrev mellem 20 og 50 meter kurven. Vi fik nogle enkelte småtorsk, men intet
vildt. De øvrige både begyndte at snakke om Storskallen, altså lige en hurtig tur ind og
tanke, et par timers søvn, og så af sted igen. Vi var absolut fristet, men omvendt ville vi
også gerne lige give spottet en chance, specielt da der kun var 1½ times tid til strømskift.
På plotteren var der nogle karakteristika som vi var meget optaget af, da det lignede et
perfekt sted for flynderen at jage. Da strømmen lagde sig, begyndte vi at kaste, for at få
afsøgt noget mere vand, og få spredt vores agn. Det virkede absolut helt fantastisk efter
hensigten: Brian får et kanonhug, der bare trækker line af rullen. Det er seriøst det der er
for enden af linen. Efter små 20 minutters fight får jeg sat spyddet i ryggen på en grov
flynder, og ved hjælp af et par gaffer kommer den det sidste stykke ombord. Kæmpe
jubel ombord, og kæmpen måler 145 cm og vejer 40 kg.
Vi sejlede tilbage og tog et nyt drev over småtoppene, og denne gang smælder det hos
mig. En ny tung fight, og sandsynligvis ny PR til mig (igen).Helleflynderen vejer 26,5 kg
og nu er vi 2 tossede mænd der hopper rundt i båden samtidigt. De øvrige både melder at
de rykker ind for at tanke/sove/spise for at tage på Storskallen. Det kan vi imidlertid ikke
tage os af, vi vil fiske igennem mens fiskeriet er varmt.
Vi får dog “kun” en enkelt fisk mere, en flynder på 10,75 kg til Brian, inden vi sejler ind,
og får et velfortjent hvil. Det passer med at da vi ankommer til Sørøya, da går de andre
mod Storskallen ca 30 sømil fra land, og vi får lidt mad samt et velfortjent hvil.
Da vi har sovet nogle timer begynder de første meldinger at komme fra Storskallen. Fiskeriet har ikke været fantastisk, men der bliver da fanget jævnt med flyndere, og heldigvis er der også flyndere til mange af dem der endnu ikke har fået endnu.
Vi andre er lidt låst på fiskeriet, da vi ikke kan gå på Storskallen, da der er for langt derud. Hvis vi vælger at gå derud kan vi kun nå 4-5 timers fiskeri, hvilket vi ikke gider. Vi
kan heller ikke gå til den nye position, da vi ikke har en makker båd, som er påkrævet.
Efter lidt rådslagning ender vi med at give rødfisken en chance, og heldigvis har Brian
nogle positioner fra sidste år, hvor de bl.a. fik 2 store rødfisk over 8 kg.
Vi har heldigvis forberedt os, og har sejfilet liggende i frysehuset, så vi slipper for bøvlet
med at fange agnfisk, og kan ræse direkte ud på rødfiskepladserne. Vejret er med os, det
er fladt vand næsten uden strøm, lige noget vi kan bruge når vi skal fiske på 200-300
meter vand. I starten får vi en del brosmer, med enkelte, mindre rødfisk. Efterhånden får
mere og mere styr på fiskeriet og de lidt større rødfisk rammer dørken. Jeg fanger en pæn
stor rødfisk på godt 4 kg og er helt sikkert min største til dato. Vejret bliver desværre
gradvist værre, og Brian skal arbejde mere og mere for at holde os på det rette spor, så vi
undgår kludder. Der kommer flere og flere fisk, og de bliver større og større. Torben får
en rigtig god fisk langt ude i drevet (vi snakker her 300 meter vand), og den vejer 7,25
kg. Jeg kan dog heller ikke holde mig tilbage, og får en flot fisk på 7,45 kg i det allersidste drev, endnu en personlig rekord, og meget tæt på verdens rekorden for stor rødfisk.
Det bliver det sidste drev på pladsen og vi sejler stille og roligt mod havn. Vi kommer til
bage til havnen hvor vi får tanket båden, får noget mad og et par timers søvn før det går
løs igen om natten/morgnen
Vejret var lidt råddent igen, og vi forsøger godt nok at gå mod den nye plads om morgenen, men vi må vende om efter 10 sømil og et motor stop da båden gik fri af vandet i den
hårde sø. Vejret alligevel var for råt. I stedet blev det til en tur nordover, til Kveitesundet,
Sandfjorden og hvad der ellers ligger på de kanter.
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Vi lagde ud med at mede fladfisk, men fik kun mindre isinger, og rikard en lille flynder
på orm.
Vi fisker os tilbage mod Kveitesundet, hvor en af de andre både. Vi fisker også lidt i
kveitesundet, og kan se på en af de andre både fighte en flot flynder på 20 kg som vi får
til aftens mad på grillen. en stille dag udover en lille flynder, og vi sejler hjem efter en
stille dag.
Under aftensmaden sammen med vores guide ' ideen om en mini helleflynder-turnering
den sidste dag. Reglerne er simple: længste fisk vinder puljen, det koster 100 Norske kr.
at være med og alt skal genudsættes. Vi røg med i puljen. Turneringen skulle starte kl.
06.00 til 18.00, hvilket passede fint med at vi skulle være i havn senest kl. 21 den sidste
dag.
Alle både røg mod det nye spot tirsdag morgen, vi gik fra havn kl. 4 og tog det stille og
roligt, sammen med Team Sjælland. Vi gik direkte mod pladsen hvor Brian havde fået
sin store flynder. Det passede med at vi ankom kl. 05.45, så vi kunne lige nå en kop kaffe
og nyde det rolige vejr inden konkurrencen gik i gang.
I første dyp sidder brian i kaptajnsstolen og roder med plotteren, mens jiggen kører til
bunden. Han kører 10 omgange på hjulet og skal så lige zoome ud på plotteren, da en
god flynder knalder til på jiggen. Hvilken start! Fighten er ikke så vild som den store han
fik et par dage før, men det er stadig en god fisk.
I et eksemplarisk teamwork får Brian fightet fisken til overfladen, hvor Ricard får listet
en krog i underkæben på fisken i 2. forsøg. Fisken forsøger at vride sig af krogen, men
det lykkedes ikke, og til sidst får jeg et tov om halen, og vi kan roligt løfte fisken ind i
båden. Den måler 124 cm, hvilket svarer til ca. 24 kg og Brian går i spidsen for konkurrencen. Efter en mindre fotosession ryger fisken tilbage, og hvilken fornøjelse det er at se
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flynderen slå et kraftigt slag med halen og suse mod bunden.
Vejret er rigtig godt denne dag og vi smider gradvist mere og mere af det uldne, og vi
bliver hurtigt enige om at det vist ikke rigtigt er flyndervejr denne dag. Vi gennemtæver
pladsen med de store, der på dette tidspunkt bliver døbt Sarah Youngs Patter, efter en ret
karakteristisk dybdekurve på plotteren, men vi får ikke yderligere flyndere. Til gengæld
har vi et fint torskefiskeri op til 7-8 kg, hvilket er stærkt underholdende på let grej. Brian
får en sej på 7,45 kg der snyder ham lidt, da fighten mere minder om flynder end om
torsk.
Vi sejler en del frem og tilbage, men der sker ikke meget rundt omkring, og så vidt vi
ved er Brian stadig i spidsen af konkurrencen over middag. Vi beslutter her at lade konkurrence være konkurrence og ryger derfor ud på en længere tur til Reis, da vi lige vil se
om vi kan nappe den helt store torsk. Vores tur ender dog i skuffelse, da der er helt og
aldeles fisketomt på Reis, udover en meget lille stak fisk, der viser sig at være mellemtorsk. En notbåd tæt på får skylden, den har sandsynligvis fyldt sit not med kuller nogle
få timer før vi ankom. ØV!
Da vi tilmed bliver afskåret fra at fiske en top lidt længere sydpå af selv samme notbåd,
så gider vi ikke mere og Skipper Brian ringer af for denne gang.
Konkurrencen er dog stadig i gang, og guidebåden har virkelig givet den gas i kampen
for at få en flynder over 124 cm, men senere på aftenen finder vi ud af at Brian har vundet, stort tillykke til ham. De øvrige
både kommer dryssende ind mellem
18 og 21 og vi bruger aftenen på at
ordne det sidste filet, får tanket og
afleveret bådene, og ikke mindst stegt
helleflynder til den store guldmedalje,
samt noget godt øl. En tur jeg nok
aldrig vil glemme. 2 torsk over 20 kg.
23,5 kg som den største. 5 helleflynder. Største på 26,5 kg 19,6 kg 12,6
kg. Samt 2 under 10 kg, samt en stor
rødfisk på 7,45 kg Kuller, havkat og
brosmer i forskellige størrelser. En
kæmpe naturoplevelse med maser af
storslået natur, havørne og søpapegøjer i 100000 vis. Hjem turen dagen
efter forløber stort set som beskrevet i
starten, dog i omvendt række følge
samt en ekstra flyve tur. Hjem til familien og en uges ekstra ferie. Jeg var
brugt. Meget brugt.
Anders Wolff
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Jan & Bo´s Fladfiskecup 2009.
Fredag d. 30. oktober kl. 16.00 hentede Kurt og Bente mig. Årets sidste havfiskekonkurrence i ambassadeurcupregi lå forude. Et efterår med meget lidt fiskeri satte forventningerne helt i top. Om formiddagen havde jeg gravet et anseeligt antal sandorm. Suppleret
af en bunke børsteorm bestilt hos arrangøren skulle de bevise deres værd i Øresunds
fiskerige farvand. Meldingerne derfra havde de sidste dage været meget fine. Svenske
hjemmesider fortalte om fine fangster af rødspætter, issinger og skrubber, der i gennemsnitlig størrelse lå over normalen for de seneste par år. Efter afhentning af Gudmund og
Per gik det afsted mod Helsingør. Undervejs var der kontakt med Morten, Kaj, Steffen
og Rasmus, der var lige i hælene på os. Lige før Storebælt indtog vi alle et tiltrængt måltid og turens hyggesnak med de obligatoriske drillerier tog sin begyndelse. ” Jeg skal nok
vise dig, hvordan man fanger en slethvarre” - ”Jeg vil håbe, vi kommer til at stå ved siden af hinanden, så du kan se hvordan man gør.” Der er helt sikkert ingen grænser for
hjælpsomheden. Alle lovede vi resultater, der nok ville blive vanskelige at indfri. Det
lykkedes ihvert fald ikke specielt godt for gruppens letskrydende alderspræsident. Vel
ankommet til de fine hytter på Helsingør Camping fortsatte snakken over et par øl til et
godt stykke ind i den nye dag. Herefter var alle grydeklare og der faldt ro over vores lille
hjørne af campingpladsen.
Lørdag formiddag havde vi god tid til et besøg i Jan og Bo´s fiskeshop. Prøvefiskeriet
med Knudsen og Møller og det gode skib ”Sværd” var fastsat til kl. 12.30. Vi var på kajen i rigtig god tid. Her stødte Claus, Eskild og John til. Grejet stod klart lang tid før
”Sværd” ankom. Eskild, John og jeg havde (næsten uden bagtanke) anbragt vore stænger
m.v. længst ude på broen, så vi ikke stod i vejen, når der skulle skiftes besætning. Ombord var der en flink fyr, der tog imod vores grej. Til nogen ærgrelse for et par medfiskere resulterede det i, at vi fik de ”gode” pladser nede agter. På vej hen til min plads, kom
jeg forbi en fiskerpige med en lille rød affaldspose. Hun råbte til sin ven på kajen - ”
Han vil ikke købe dem tilbage, hvad skal jeg gøre med dem. Skal jeg bare give dem væk
”. Jeg mumlede et spontant -” ja tak ” og stod pludselig med 3 fine bøtter børsteorm. Det
var jo perfekt, når man tænker på alle de fisk, jeg havde planer om, at hive ombord. De
små poser, der blev bragt i land, tydede nu ikke på noget overvældende fiskeri. Men eftermiddagens anstrengelser gav alligevel en meget fin samling fladfisk til alle mand. Mit
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eget fiskeri var særdeles tilfredsstillende. Så godt - at jeg var bange for, jeg i lighed med
sidste år havde brugt alt mit held på prøveturen, hvilket naturligvis også blev kommenteret. Der var fin størrelse på fiskene, så det lovede godt for morgendagens konkurrence.
Søndag morgen kl. 07.00 steg 10 opsatte nordjyder ombord på ”Sværd”. Det var ikke
særlig smart, at vi alle var samlet på samme båd. Kun de 8 bedste gik videre til finalen.
Chancerne for massiv nordjysk finaledeltagelse var derfor væsentligt reduceret. Lodtrækningen om pladser faldt ud, så jeg kom til at stå midt i en kompetent sandwich med Kurt
og Per til venstre og Steffen og Claus til højre - bagerst i bagdord side. Det var fint nok,
bortset fra, at det var en af Steffens rigtig gode dage. Han høvlede fisk op i et tempo, der
hurtigt placerede ham i front – og der blev han. Det medførte som ventet en lidt snak fra
en vis talibankriger fra Gærum. Per var nok den på båden, der fangede flest fisk. Den ene
lille torsk efter den anden hvirvlede ind over skibssiden efterfulgt af mere eller mindre
beherskede mishags-ytringer. Jeg er sikker på, jeg hørte et par forbudtforbørn bemærkninger. Mærkeligt – vi stod jo stort set med samme forfang hele formiddagen. Kurt og
Claus satte en slutspurt ind og kvalificerede sig til finalen. Steffen havde som nævnt klaret opgaven suverænt. Jeg fik også lige sneget mig over målstregen. Eskild og Kaj havde
lige mange point, så det måtte afgøres med største (længste) fladfisk. Kaj løb på grund af
nogle få millimeter af med sejren. Morten, Gudmund og Rasmus gjorde denne gang ikke
meget væsen af sig og valgte, at overlade finalepladserne til os andre – tak for det. Vi
besatte således 5 ud af 8 mulige finalepladser – det må siges, at være tilfredsstillende, set
med klubøjne.
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Finalen forløb fiskemæssigt ligeså fint som formiddagens fiskeri. Steffen trak en fin
plads nede agter og udnyttede situationen. Vi andre trak pladser midtskibs og fremefter
og klarede os hæderligt. På 4 timers fiskeri lykkedes det de 23 finaledeltagere at fange
373 fladfisk fordelt på 256 skrubber, 56 issinger og 61 rødspætter. Det er altså rigtig flot,
når man tænker på, at alle var over det fastsatte mindste mål på 28cm. Der var flere rødspætter og skrubber lige omkring kiloet. Jeg var selv heldig, at fange rødspætte på
950gram og skrubber på 920 gram. Resultater og div. placeringer kan læses andetsteds.
På trods af det meget dårlige vejr ( blæst omkring 10 – 12 m/sek. ) var det endnu en superfin fisketur. Det skyldes ikke mindst knudsens gode evner til at holde skibet op i den
kraftige vind – perfekt turbådssejllads! Den oplevelse, de mange fisk og det gode selskab
kan kun få en til, at glæde sig rigtig meget til nye udflugter med ”tordenskjolds soldater”.
Det kan varmt anbefales til nye rekrutter.
Tak til alle for en hyggelig tur.
Søren.
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Se vores nye Katalog, Har du ikke modtaget et med posten, er du velkommen til at afhente det i butikken, eller se det på www.jcfisk.dk/

JC. Fiskegrej og Fritid
Side 13

Side 14

Side 15

Nyt og brugt grej til havet sælges billigt
Følgende hav hjul sælges
1. Fladen maximus 555la venstre hånds model. Nyt: 500,2. Shimano speedmaster uden linefører brugt få gange: 500,3. Ambassadeur 7000 den røde. Lidt brugt: 350,4. Ambassadeur 7000. leverdrag hjul. Line fører afmonteret. Godt brugt: 250,5. Ambassadeur 7000 rocket. Linefører afmonteret. Godt brugt: 250,6. Daiva sl50sh hight speed hjul. Godt brugt 250,7. Daiva sealine sg47 med line tæller trolling/havhjul. Lidt brugt: 400,8. Tica sea spirit ss 485 med line tæller. Nyt: 500,Ambassadeur 9000 cl 2 speed i sølv. Aldrig brugt: 1000,- samler hjul. Rigtigt flot
Hav stænger.
1. Maximus 7,6 fod 20 pund brugt få gange: 400,2. ABU seven 7 fod 30 pund. Aldrig brugt: 350,3. Ron Thomson Waypoint 7,6 fod 30 pund. 4 delt aldrig brugt: 450,4. Fenwick salt stik 12-30 pund 7 fod. Brugt: 250,5. Fladen Maxximus. 6,5 fod 20-40 pund. Aldrig brugt: 500,ABU big game 7 fod 20 pund: 300,Anders Wolff. Tlf hjem 98442044. mobil tlf 30573784

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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Klubrekorder
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DHF
Aktivitetskalender i
2010
General forsamling

6. Feb.

Pokalstævne

7. Feb.

Roskilde

21. marts

Hvidovre Cup

25. april

Skagen

Havfiskefestival

Nordjyskmesterskab

15-16.maj
7. august Hanstholm

Dansk mesterskab
Helsingør

21-22.august

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!
Torsk fra Mausund :-)
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
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En jule og nytårs hilsen fra
redaktøren/webmasteren
Jeg vil gerne benytte lejligheden til at bringe en stor
tak til vore annoncører og alle dem der har fundet
tid til at lave indlæg og sende billeder til Flakket /
Hjemmesiden, uden deres hjælp havde det ikke været
muligt at sende et så indholdsrigt blad på gaden,
Lad det samtidigt være en opfordring til alle i klubben,
har du en ide, en lille artikel, noget brugt fiskegrej
du vil have solgt, en sjov vittighed, nogle nye eller
gamle fiske billeder / historie, synspunkter, eller
en jule hilsen til tante Oda, så ring eller skriv til mig
så sørger jeg for at det bliver bragt i bladet eller på
hjemmesiden
Brug bladet og hjemmesiden det er jeres

Hilsen Kaj
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Yellow Reef

Bonito

Møelboen

Bounty

Tindur

Havfiskeri på det Gule Rev
Med rederiet ”Gule Rev”
M/S Møelboen
M/S Bonito
M/S Yellow Reef
M/S Bounty
M/S Tindur

12 /personer
12 personer
12 personer
12 personer
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/
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Afs. Skagen Havfiskeklub Ulrik Plesnersvej 54 - 9990 Skagen
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