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Så er 2010 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. Igen i år har
der været en del aflysninger pga vejret. Vi er
jo ikke herre over det. For få tilmeldinger har
også præget et par af turene desværre! Vi ser i
bestyrelsen frem til et nyt år hvor vi forhåbentligt er fuldt booket til alle ture og vejr
guderne er med os. Arbejdet med næste år´s
festival er så småt gået i gang. Kan allerede
afsløre at det bliver et DM i Skagen 4-5 juni.
Helleflynder feberen fra Norge har også ramt
Skagen, så derfor mød op til et spændende
arrangement d. 16. november, se flere detaljer
ind i bladet.
Bestyrelsen og jeg vil gerne ønske alle en
GLÆDELIG JUL OG GODT NYTÅR!!!!
Mette Stenbroen
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Havøysund 2010.
Uge 23 tilbragte jeg 7 dage ved Havøysund ved Nordkap. Norway guide
fishing har netop star tet der es fiske camp op med 1 båd og tilhør ende
lejlighed. Jeg var i selskab med Jens og Lotte fra Hvidovre samt Frank
molbjerg fra klubben. Vores guide var Brian Ahlers. Jeg havde forgående
år været med havfiske klubben måleren på tur til Sørøya. En tur der ikke
går i glemme bogen for mit vedkomne. 5 helleflyndere blev det til. Jeg
var ikke længe om at sige ja til Havøysund. Og da Brian var guide/skipper
var der slet ingen tvivl.
Vel ankommet til Alta og så lige en 3 timers køre tur bragte os til den endelige destination. Den sidste køre tur viste os en fantastisk storslået natur
med havørne, rener og masser kyst og hav.
Ved ankomsten stod Brian klar med rensdyr gryde med tilbehør samt en
kold pilsner. Sikke en velkomst. Snakken går jo lige fra start. Fiskeriet...
Flynder?? De var der heldigvis. Vi ville jo klart afsted med det samme,
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men der var desværre lidt for meget vind, så vi skød afgangen til næste
morgen. Så aftnen blev brugt til de sidste klargøringer med grej.
Der er jo lyst døgnet rundt på denne årstid. Så vi sad længe og nød udsigten fra stuen ud over havnen. Fedt! Vores klargjorte grej var vi nede med i
det tilhørende rense/opbevarings rum, En super facilitet med tørre rum til
heldragter og stort rense bord samt grej butik. Ja så kan man snart ikke
forlange mere.
Båden blev besigtiget en Arronet 23 fod aluminium jolle med 135 hk motor på hækken. Alt i elektronik inklusive undervands kamara. Nu var vi
godt nok tændte og gik til køjs.
De næste efterfølgende dage flyder simpelthen sammen da man vender op
og ned på nat og dag. Lyst døgnet rundt, fiskeriet. Det gør at man spiser
aftensmad kl 7 morgen spaghetti med pesto samt en pilsner til naturligvis. Ja sådan er livet i 7 dage. Fantastisk, hårdt, livet, er nogle af de ord
man kan sætte på, når man er afsted. Men man styrer jo helt selv slagets
gang, og har man lyst til bare at slappe af, ja så er der rig mulighed for
det. Der er også et fint bæk ørred fiskeri i nærheden, så muligheder er der
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nok af.
Fiskeriet den første dage forløb med en del måler torsk på 70 meter vand
samt nogle gode flynder kontakter. Vi fik testet grejet og alle fangede fisk.
En god torsk blev hjemtaget og Lotte sørgede så lige for hjemmelavet fiske frikadeller om aftenen. Fedt efter en fiske tur.
Det meget berømte rødspætte fiskeri skulle jo også prøves. Brian kendte
nogle hotte pladser da det var 4 uge han var der. Det lille kamara havde
været en tur nede i nogle poitionele områder. Rødpætte op til 3,9 kg havde
han fanget der, og der var stadigt liv. Strømmen skulle være rigtig, og det
var den. Agnen var hele skal rejer. De blev indhaleret at store rødspætter
da stort set alle var over 2 kg. Vildt nok og masser af personlige rekorder.
Jeg fik bla rødspætte op til 2,6 kg samt flynder på gulp. Tror den vejede
omkring 3-4 kg fed fight på det lette grej.
De efterfølgende dage går med blandet fiskeri. Vi får lidt små flynder,
torsk, kuller, Ising, brosme og havkatte. En del af tiden afsøger vi også
med kamara, og der blev både set flyder, store rødspætter, havkat og kuller. Rigtigt spændende.
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4 dagen skulle bruges på et sted hvor de havde fået en del flyndere samt
mistet en 150+ fisk under landingen Ja der er også store fisk der. Vi ankommer på pladsen og fisker området godt af. Der er ikke torsk på pladsen. Kun små kuller som er rent flynder guf. Fin gennemstrømning samt
fine skrænter at fiske på. Der går nogle timer før der er kontakt. Jeg har
nogle små kontakter uden at nænve noget for de andre. Men så lige pludselig er der fuld kontakt. Jeg hæver stangen i et solidt modhug og fisken
kører bare derud af. Det er en af de gode fisk, og leverer et super fight på
den tynde 30” fladen stang. Avet hjulet kører også bare og leverer et super
stabilt bremse tryk. Jeg får presset fisken op til overfladen og Brian tailer
”løkke om haleroden” den perfekt. Jeg havde inden vi tog afsted sagt at
jeg ville genudsætte alt hvad jeg fangede. Vi målte Helleflynderen til 125
cm hvilke svarer til 25 kg. En kort foto session og den blev hurtigt genudsat. Vi sejlede tilbage og drev i samme spor igen. Nu var den gal igen. Jeg
kroger en fin fisk som er en smule mindre. 115 cm som svarer til ca 15 kg.
Ja der blev godt nok kigget lidt skæv til mig. Den får også friheden igen.
Vi tager nogle drev i området, og flynderne er helt sikkert på finnerne,
Der går vel ca 20 min. og jeg har igen et solidt hug. Denne gang noget
større kan jeg mærke. Den står bare stenhårdt i den hårde strøm. Virkelig
en god fisk. Den tager flere gode udløb men må langsomt overgive sig for
presset. Vi får fisken til overfladen hvor Brian med besvær får tailet fisken. 135 cm og anslået til ca. 35 kg. Det var jo helt vildt. 15,25,og 35 kg.
Nu blev der for alvor kigget og jeg når da lige at runde dagen af med en
mindre flynder på 4 kg. Vi fanger ikke mere den dag. Hvad der lige gjorde
at det var mig der fangede dem ved jeg ikke. Endeagn var Storm i blå.
Vægt 275 gr.. Teknik. Dunke den let i bunden samt kører 3-5 meter op og
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så ned igen. De efterfølgende dage fanger både lotte og Frank flynder. Ikke store , men flynder. Jens mistede en rigtigt god fisk som bare slap grebet efter nogle hårde minutter. Rødfisk på 200 meter vand gav desværre
ikke noget. De var der ugen inden, så vi opgav efter nogle timer. Der er
ellers fanget rødfisk op til 7 kg i området, så det bliver spændende op de
dukker op senere eller 2011.
Vi når at presse vores guide Brian så meget så han faldt i søvn om aftnen
på sofaen. Meget velfortjent, men mobbes måtte han. ”Norway guide sleeping” Han kunne tage det, og efterfølgende var han klar igen, og jeg tror
faktisk at vi alle havde brug for nogle timer på øjet.
Sidste dag var det faktisk noget halv dårligt vejr. Jens og Lotte ville hygge
og Frank og jeg ville fiske. Vi vred armen om på Brian og vi sluttede dagen af med noget rigtigt godt rødspætte fiskeri, med fisk op til 3 kg. Super
fiskeri. Alt i alt nogle super dage med kanon fiskeri og masser af u opdaget pladser. Stedet kan varmt anbefales. Selskabet, fiskeriet, naturen, huset, båden, Guiden og alle faciliteterne. Bare i orden.
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Dm i havfiskeri 2010.
21-22 august var det igen tid til det årlige Danmarks mesterskab i havfiskeri. 60 deltagere var tilmeldt til weekendes fiskeri, ud af de 60 var 16
deltagere Skagen havfiske klub.
Fredag aften var alle nået frem omkring kl 21 til Helsingør Campingplads
hvor vi havde 4 hytter. Søren havde sørget for aftensmaden i form af bøf
og fløde kartofler. Succes igen. En aften hvor der blev udvekslet tips og
triks samt drukket en enkelt øl.
Sværd, Nadia og Hanne-Berrit var de 3 skibe der skulle fiskes fra.
Lørdag morgen var alle samlet ved statshavnen for registrering samt eventuelt 2 mandshold man ville deltage på. Jeg skulle fiske fra Hanne- Berrit i
dag og kommer ombord med alt mit grej mm.
Hilser på de andre deltagere ombord, de fleste er gamle konkurrenter, men også nye folk er dukket op. Så er det ellers om at få gjort klar, stænger rigges til og agnen skal
skæres og på køl igen.
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Kl. 6,30 trækker vi lod om pladserne ombord, og det forløber stille og roligt, og folk kommer på plads. Hvert af de 3 både er delt op i 2 skibe
”styrbord og bagbord” Så der reelt 6 både i konkurrencen.
Kl. 7 stævner vi ud på Øresund. Vejret er ganske fint fra morgenstunden
let til frisk vind fra syd, så humøret var højt. Snakken går altid om de forrige konkurrencer, hvad man sidst havde brugt af tackler, og hvordan gik
øve turen dagen i forvejen.
Et lille kvarter når vi at sejle, et sted i mellem Danmark og Sverige og vores skipper får lagt Hanne-berrit til på 28 meter vand. Sild, hornfisk og
makrel skulle vi fiske efter, der går ikke længe før de første sild dukker
op. De står lidt spredt, men de lykkes hurtigt for de fleste at fange de
maks. 5 tilladte. Makrel og hornfisk blander sig også i løjerne, så der er
nok at se til.
Vi ligger ganske tæt på Sverige så det var nærliggende at prøve Skrubbe
pladsen nord for Helsingborg. Som altid var skrubberne i hugget. Der fi-
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skes på 8-12 meter vand og vi driver hurtigt over pladsen, så det er bare
tilbage igen når vi er drevet for langt ud. Der kommer jævnt op med
skrubber og flere fanger de maks. 5 tilladte af hver art
Kanten til Disken som ligger syd for Helsingør på ca. 25 meter vand bliver prøvet som dagen sidste plads. Der var lidt rødspætter samt lidt isinger. Der skulle mange små isinger til før der bare var en enkelt der kunne
holde de 25 cm. Jeg fangede både rødspætte og ising der kunne holde henholdsvis 27 cm og 25 cm. Torskene så vi ikke meget til. Der blev landet
nogle stykker, men generelt meget sløjt. Der blev indvejet ombord for at
undgå kø på kajen, og det fungerede faktisk helt ok. Bedste mand havde
fanget 10 forskellige arter. Følgende arter kom ombord på Hanne-Berrit.
Sild, Makrel, Hornfisk, torsk, sej, ising, skærising, skrubbe, rødspætte,
knurhane, hvilling, kuller.
Lørdag aften er vi tilbage på campingpladsen. Humøret er højt og der bliver hygget i det gode vejr. Mortens Gjøderum havde sponseret denne aftens menu. Sparerips på grillen, frikkedeller samt de berømte kartofler fra
Flauenskjold. Tak til Mortens mor og i øvrigt en super hyggelig aften.
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Søndag er der afgang kl. 07.00.
Vi var tidligt oppe for at pakke pakke sammen i hyttebyen i Helsingør.
DMI´s vejrmelding viste sig at holde stik. Der var lovet masser af regn.
Det stod ned i stænger fra kl. 5 om morgnen og frem til ca kl. 6.30. Det fik
humøret til at falde en del, men til alt held blev det dages eneste regn.
Vi fisker med Sværd i dag. Skipper Kim Knudsen havde allerede lagt en
slag plan for dagens fiskeri, så der var ikke så megen diskussion om hvor
vi skulle starte. Som dagen i forvejen fiskede vi sild makrel og hornfisk,
på samme plads. Og fiskeriet var stort set det samme. Vi forsøgte også at
overliste nogle berggylter på en plads lidt nord for Helsingborg. En plads
hvor der også er en del skrubber. Men desværre var gylterne ikke til at
overliste og det blev i stedet til skrubber. Ved middags tid er vi havnet
syd for Helsingør/Helsingborg. Vi fisker efter hvilling og kuller, og der
kommer da også lidt fisk op. Der bliver forsøgt både med orm og sild, på
bunden og lidt oppe i vandet. Det er små hvillinger og små kuller der
kommer op så vi vælger at
flytte efter 1 times fiskeri i
området. Vi slutter dagen af
på kanten af Lappen ved
Nordhavnen hvor det bliver
tilisinger og rødspætter. Der
bliver igen vejet ind ombord
på båden.
Dansk Mester 2010 ”Dansk
havfisker forbund” Blev Martin Hubert. som i øvrigt også
blev Danmarks mester ved
Danmarks sportsfiskerforbund og for at det ikke skal
være løgn vandt han også
DM i småbåd sammen med
Thomas Bøge. Fuldt fortjent
til Martin og 3 gange tillykke.
Bedste Skawbo blev Søren
Kristensen med en flot 7
plads.
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Nu har vi i Hvidovre Sport muligheden for at tilbyde verdens bedste torskefiskeri.
Vi har lejet hele Nordic Sea Angling´s camp på Sørøya sidste uge i marts
2011, og set i lyset af de fantastiske fangster der er blevet gjort deroppe
vinteren 2009, så er vi fyldt med optimisme og forventninger om en strålende sæson næste år. Turen ligger lige midt i højsæsonen, både hvad angår torskenes mængde og størrelse. Vi tager af sted den 23 marts, og
kommer hjem igen den 30 marts 2011..
Fiskeriet har gennem vinteren i år været imponerende, med masser af
torsk over 20 kilo, og endda rigtigt mange over 30 kilo, med den største på
imponerende 39,4 kilo fanget af Filip Faurholm. Filip var på en hastig
planlagt tur deroppe med Jacob
Lindberg.
Jacob og Filip fik 22 torsk
over 20 kilo, med de tre største
på henholdsvis 32,2 – 36,1 og
så kæmpen på 39,4. Et imponerende resultat, men bortset
fra Filips torsk på 39,4 ikke
enestående. En af de andre både havde en dag med 3 torsk
over 30 kilo til 4 mand, plus 56 styk. mellem 20 og 30 kilo.
Det er intet mindre end imponerende. Hele sæsonen blev
der fanget mange og store
torsk, med enkelte helleflyndere som sidegevinster, og alle
der fiskede deroppe, har oplevet et torskefiskeri helt uden
sammenligning. Selv da det
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Gule Rev fiskede allerbedst, kunne det ikke nå dette fiskeri til sokkeholderne.
Torskene vi fisker efter er de såkaldte Skrei, der er en torskestamme, der
vandre fra Barentshavet til Nordnorge for at gyde.
En af de ting der gør dette fiskeri så fantastisk, er at fiskene hugger oppe i
vandet, og så fighter med forrygende kraft (glem alt om gydetorsk i Øresund), hvor udløb på både 30-40-50 meter ikke er usædvanligt. At de så
heller ikke lige mister pusten lige med det samme, er kun med til at gøre
dette fiskeri så fascinerende.
Bådene er 23,5 fods Arronet og derudover guidebåden på 27 fod, vi har
alle 21 pladser, men da der kan blive rift om pladserne, er det bare med at
holde sig til.
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Flg. er inkluderet i prisen
Flyrejse
Bustransport Alta
Færgebilletter T/R
Indlogering 7 dage
Bådleje 6 dage
Ekkolod, kortplotter (GPS), VHF og radar.
Frysemuligheder til fisk.
Guider som giver den bedste service.
Sengelinned, håndklæder og slutrengøring inkluderet
Prisen lå i år (2010) på 10.500 Sek. Den endelige pris for 2011 ligger endnu ikke 100 % fast, men iflg. Nordic Sea Angling kommer der evt. en
prisforhøjelse på omkring 500,- Sek. Den eksakte pris har vi klar omkring
juli.
Vi afholder selvfølgelig info/grejaften på en senere dato.
Turleder på denne tur er Carsten Faber,
Fra Hvidovre Sport,
Lyder dette som et eventyr for dig, eller er der et par spørgsmål, så kontakt mig på:
hvidovresport@hvidovresport.dk
36 75 13 15
Næste Norges tur blive sommeren 2011, hvor vi skal en tur på Røst, denne dato ligger dog ikke 100 % fast endnu, men mere om det en anden
gang. Se vores øvrige ture på:
www.hvidovresport.dk
På Nordic Sea Angling´s egen side kan du også se yderligere info omkring turen:
www.nordic-sea-angling.se
K&B
Carsten Faber
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TAG TIL RØST MED HVIDOVRE SPORT.
Vi skal til Røst i Norge i jagten på helleflynder, storsej og kæmpetorsk.
Vi har booket Røst Havfiskecamp fra den 23 juni til den 30 juni.
Chancerne får monsterflynderen, storsejen og kæmpetorsken, er i farvandet omkring
Røst uovertrufne,
og der findes formodentlig ikke mange steder i Norge, der kommer på højde med dette
storfiskens paradis.
Vi skal bo på Røst Havfiskecamp, og har booket 2 åbne alujoller på 21´, og desuden en
turbåd til 10 personer. Turbåden Færøfisk sejles af Trond, Røst Havfiskecamp´s ejer.
Trond har ligeledes sejlet som erhvervsfisker gennem de sidst 30 år på Røst.
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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

15-16.maj

Nordjyskmesterskab

7. august Hanstholm

Dansk mesterskab
Helsingør

21-22.august

Fladfiske Cup

7. november

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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Der var engang to gamle gutter, der mødtes ved åen for at fiske ørreder. Vi kan
jo kalde dem Kurt og Jens.
De var stået tidligt op, og det var en dejlig søndag morgen.
Bedst som de står og fisker, passerer et begravelses-følge oppe på sognevejen.
Kurt holder inde med fiskeriet, tager hatten af og står ærbødigt med bøjet hoved
til ligvogn og følge er kørt forbi - hvorefter han fisker videre.
"Hvad pokker" siger Jens "Jeg vidste ikke, at du er religiøs"
"Næh" mumler Kurt midt i et rullekast "vi var da trods alt gift i fyrre-og-tyve år!"
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Blandt de danske turbåde er netop disse 5 både fangstmæssig placeret helt i
top. Bådene er helt ideelle for mindre grupper og enkeltpersoner.
Ombord møder du altid en erfaren og engageret besætning.
Kontakt Gule Rev
Orla Møller-Andersen
& Gunda Odgaard
Ørhagevej 171, Klitmøller
7700  isted - Danmark
Tel.: 97 97 53 94
Fax: 97 97 58 94
Mobil: 40 75 53 94

gule-rev@moelboen.dk
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Afs. Skagen Havfiskeklub Ulrik Plesnersvej 54 - 9990 Skagen
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