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Vores Havfiskefestival blev afholdt i
weekenden d. 15.-16. maj. Vi var færre
deltagere end normalt og vil gerne opfordre til, at I hjælper til med at finde
nye deltagere, fortæl dem om den gode
oplevelse I har haft. Vi skal være flere for
at det hele kan løbe rundt.
Det var som altid dejligt at se gamle
som nye deltagere. Vi havde en rigtig
god festival med mange forskellige arter
fisk, glade deltagere og nogle gode skippere der gjorde alt for at finde de bedste
fiskepladser til os. Bestyrelsen vil gerne
takke alle de frivillige hjælpere, sponsorer af de mange fine præmier, deltagere
fra hele landet, skippere, damerne i
køkkenet for god mad, havnen og vores
pølsemand på kajen. Jeg vil gerne takke
bestyrelsen for det kæmpe arbejde, de
har lavet i forbindelse med festivallen.
Nu håber vi på vindstille vejr, så vi kan få
afviklet nogle dejlige havture de næste
par måneder.
Vi ses på havet.
Mette Stenbroen

Øresundscup 2010.
Det var ikke voldsomt med tilmeldinger
der var til dette års kombineret tur til
Øresund. 14 tilmeldte. Jeg tør ikke udtale mig om hvorfor? men generelt at det
efterhånden blevet svært at lokke folk ud
på havet. Finans krise eller ej. Der er bare
færre og færre tilmeldinger til klubbens
ture.
Ankomst fredag på Helsingør campingplads. Som tidligere år valgte vi igen i år de
hytter der er. Fine små hytter med udsigt
ud over Øresund og Helsingør nordhavn.
Det går fint med 4 mand i hver hytte,
Seng, køkken, bad og et bord vi kan sidde
og hygge ved, hvilke vi også gjorde fredag aften. En rigtig god aften hvor Søren
havde sørget for nogle gode store bøffer
samt kartofler i fløde. Glemte lige rødvinen og Irish coffie til dersert.
Det var lidt svært at komme op lørdag
morgen. Men det lykkes da alle at komme
godt afsted mod havnen og finde den
rigtige kaj, og skib. Jeg gentager.... Nord-

lige mole ”Havlit” vi lader den hvile et
øjeblik.
Skipper Karsten på havlit var klar med
morgenbord i kabyssen, samt sejle os på
sundet. Dejligt med en god kop kaffe og
lidt rundstykker. Det var jo en konkurrence, men hygges det skulle der også.
Til dem der ikke ved det er Øresundscuppen opstået da vi altid har en øve
dag inden Hvidovrecup om søndagen.
En Lille forskel er dog at alt fisk blive genudsat ”frivilligt naturligvis” Men de fisk
der bliver fanget bliver registreret på et
klippekort som klippes af en af sine side
kammerater. Ingen mindstemål da alt

bliver genudsat. Max 5 af hver art. Fungerer rigtigt godt. Der kæmpes om et lille
fint bronze vikinge skib som er skænket
af afdøde Arne heidner´s enke.
Der blive fisket på forskellige pladser i
løbet af formiddagen. Godt Med skrubber og isinger og rødspætter dukker også
jævnligt op. Der er også masser af småtorsk, så der klippes på liv og løs. Vi fisker
hovedsagligt i den nordlige del af sundet.
Lappe grunden og svenske side er nogle
af de pladser der bliver prøvet. Hornfisk
var der ingen af, det var kun Steffen der
havde en lille flok efter hans pirk. Hvillinger, sild og kuller var der heller ikke,
måske fordi vi fiskede i den nordlige del
af sundet. Vi sluttede dagen af med at fisk
over nogle små vrag i nord for Helsingborg. Det lykkes for Jan at fange en enkelt
sej samt lidt små torsk.
I havn får vi hurtigt gjort resultatet op,
ingen fisk at rense og alt genudsat. Der
var kun sammentælling af scorekort.
Dette års vinder blev Kurt Pedersen med
5 arter og 161 point. Kurt får overrakt 1
præmien samt vores lille skib.
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Kurt Pedersen
: 161 point.
Jan Godsk
153 point
Steffen Pedersen : 152 point
Svend Åge Madsen148 point
Eskild Pedersen : 142 point
Paw Meinertsen : 138 point
Anders Wolff
134 point
Mette Stenbroen : 134 point
Cees Vader
134 point
Kim Riboe
120 point
Claus Pedersen : 120 point
Jesper		
120 point
Evan Nuppenau : 110 point
Søren Kristensen : 5 ”fem”

Alle billeder er fra 2009
Anders Wolff

Til vores pokalstævne på
Øresund i februar fik vi en
invitation til at deltage i en
landskamp på havet mod svenskerne. Det var en del af en
lystfiskermesse, der blev afholdt i Varberg d.29.-30. maj.
Det sagde vi selvfølgelig ja tak
til, og det skulle foregå på den
måde, at vi fra Danmark skulle
stille med 6 mand, der så skulle
kæmpe mod 6 svenskere. Fra
dansk side deltog Thor Rasmussen, Niels G. og Michael Lorentsen fra øen, fra Vendsyssel
deltog Anders Wolff, Steffen
Pedersen og Eskild Pedersen.
Den opstilling burde få svenskerne til at ryste af skræk!
Anders, Steffen og jeg tog turen
over Kattegat med Stena færgen
til Gøteborg fredag eftermiddag,
hvorefter vi så skulle mødes
med vores venner fra sjælland og det svenske landshold

på havnen i Varberg. Vi skulle
alle mand bo på vandrehjemmet, som var en del af det store
fæstningsanlæg, der ligger i
Varberg. Det var i sig selv lidt af
en oplevelse, idet vi skulle bo i
et nedlagt fængsel, så vi fik hver
sin celle med gitter for vinduerne. Den sidste fange blev lukket ud i 1931. Intet var forandret
fra dengang, dog var sengen
nok lidt bedre end dengang.
Under indkvarteringen gik snakken livligt om fiskemuligheder,
starttidspunkt for fiskeriet om
lørdagen, da vejrudsigten ikke

var for god, ja den var nærmest
slet ikke fin, da de lovede 10 til
13 sek. meter men aftagende op
af dagen. Kl. er nu 20,30 fredag
aften, så vi gik alle ned i byen
for at finde et spisested. Efter
et par timer med god mad og
drikke og en masse fiskesnak på
både svensk og dansk, gik vi så
hjem i vores fængsel-celle.
Efter morgenmaden lørdag
morgen gik vi på havnen for at
få en snak skipperen på Klipper
om vejr og vind og fiskemuligheder. Vi blev så enige om
at sejle ud kl.13,00 og så prøve
at få det bedste af det. Det var
jo trods alt i fiskeri svenskerne
skulle slås og ikke i kortspil.
Efter lidt shopping og frokost i
den nærliggende pølsebiks gik
vi ombord med stænger og grej,
og det var ikke for lidt, skal jeg
sige. Da vi jo kun var 12 mand,
der skulle fiske, kunne vi alle
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stå i den samme side. Der var
2 kvindelige fotografer med
også. Det var meningen, at de
skulle fotografere alle de fisk, vi
fangede, men de blev godt nok
overmandet af en svær søsyge,
så ingen fisk i kameraet den dag
- øv øv.
Godt – fiskeriet blev som vi
havde frygtet - meget små fisk
og ikke ret mange af dem, for vi
kom ikke ud på de rigtige fiskepladser, det var vejret bestemt
ikke til. Alle fisk blev registreret
og genudsat, der blev fanget
torsk – hvilling – knur - glyse
– ulk - ising og rødspætte, alt langt under normalt mindstemål.
Det blev til 3 timers fiskeri, da
vi skulle være hjemme kl.17,00.
Nu var der til gengæld næsten
ingen vind -flot vejr over Varberg!
Kl. 1930 var vi så inviteret til
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festmiddag i riddersalen sammen med de gejstlige fra selve
lystfiskemessen, - i alt vel et
halvhundrede personer. Der
blev holdt taler, vist billeder på
storskærm af havnen - skibe
- himmel med måger og hav i
oprør og de fisk, der ikke kom i
kassen.
Så til det mere alvorlige –
Hvordan var fiskeriet gået,
hvem havde vundet The Battle
off Kattegatt? Lad mig sige det
lige ud – de danske hold løb
med sejren, det var velfortjent,
fordi vi havde flere point end
svenskerne. Der blev uddelt
vandrepokal og guldmedaljer
til os, og sølvmedaljer til vore
svenske venner - dem var de
vist nok glade for!
Efter alt den festivitas blev der
serveret en god middag med øl
og vin til - alt imens snakken
gik om dagens fiskeri, og alt

mulig andet. Efterhånden som
timerne gik, blev, de mange
gode historier bedre og bedre
og fiskene også større og større.
Fester sluttede her på borgen
ved midnatstide, men den
fortsatte så på et værtshus nede
i byen, og så vidt jeg ved, var
der ingen der gik tørstige hjem
- ud på de små timer – en rigtig
rigtig god aften/ nat.
Næste formiddag var der morgenmad til dem, der var sultne.
Her tog vi så afsked med vore
svenske brødre og takkede for
en god kamp og et par fine dage.
Herefter var vi så på selve
lystfiskermessen oppe i en stor
sportshal i Varberg, hvor flere
firmaer viste deres grej frem,
der var også en del fluebinding
- alt sammen vældig interessant. Da vi havde gået der et
par timer, gik vi hver til sit,
sjællænderne kørte syd på mod
København og Anders Steffen
og jeg nord på til Gøteborg,
vi skulle med færgen hjem til
Frederikshavn kl. 15,00.
Alt i alt en meget god oplevelse
rigere.
Eskild.
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Søren Kristensen 60 år
En 60 år´s fødselsdag på havet.
Gode fiske venner, godt vejr,
fisk og kammeratligt samvær,
Jeg hvad mere kan man ønske
sig af en fødselar?
Vi havde nogle måneder inden
modtaget invitationen fra Søren
om deltagelse til hans 60 års
fødselsdag som skulle fejres
med en fisketur på havet med
Albatros fra Hirtshals.
Vi mødtes tidligt morgen alle
dem som var inviteret til af fejre
Søren.
Dejligt vindstille var det. Hvad
mere kan man ønske sig efter
alle de aflysninger vi havde
været udsat for i 2009 og starten
af 2010.
Efter en kort briefing om dagens program lægger vi fra kaj
og sejer ud på det åbne hav. Der
skulle sejles en lille time, og
imellem tiden skule der gøres
grej klar, samt indtages morgen
mad i kabyssen.
Skagerrak lå fladt som et stuegulv, og vi får alle hurtigt gjort
grejet klart så vi kan komme
ned og hygge. Stemningen var
høj nedenunder, da der jo var
dækket op med morgenbrød, øl
og en skarp til halsen. Kan man

forlange mere?
En lille time er gået og vi
nærmere os første stop. Der
bliver lige provianteret til fiskeriet i form af øl. Tro nu det var
godt at for mit vedkomme at jeg
havde arrangeret en chauffør
til hjemturen. Første stop og
der sænkes en masse isenkram
mod bunden. Der var straks
kontakt´de fleste steder. Fine
torsk på bunden var hug klare
og der blev landet gode spise
torsk i rå mængder. Ja sådan
forløb det stort set de næste

mange timer, dog afbrudt af små
pauser hvor der blev skålet og
snakket.
Under de små flyt vi havde med
skibet, blev der renset og skyllet fisk. En lidt anderledes fiske
tur hvor hyggen og kammeratligt samvær var nr. 1.
Nogle syntes måske at stemningen i bagbord side var blevet en
anelse høj på nogle tidspunkter.
Jeg tror jeg skyldes Morten
Gjøderum og Steffen Havde
medbragt eget øl til turen.
Et fejt tricks og helt sikkert
bevidst for at sætte os andre
fiskemærssigt ud af spil. Men

vi vi hyggede os helt sikkert, og
Det gjore Søren helt sikkert
også. Alt i alt en rigtig god tur
masser af torsk hvor alle havde
imellem 30 og 50 torsk. Dagen
sluttede af med middag i kabyssen hvor der var frikadeller og
flødebagte kartofler. Lige noget
vi kunne bruge efter en god dag
på.
				
Tak For en god dag på havet
					
Anders Wolff

SKAGEN HAVFISKE FESTIVAL
Resultater 2010
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STILLING I AMB. CUPPEN
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Tak til vore sponsorer
Nævnt i vilkærlig rækkefølge

J.C. FISKEGREJ, CLAUS SØRENSEN (ISVÆRKET), TRUCKKOMPAGNIET, KOKKENES, SKG. MÆGLEREN, SKG. BØGER & PAPIR, BOTEX, ESTHETIQUE, BRASHOLT, LINIE 74, GREEN`S PUB, MARKUS,
HARALD CHRISTIANSEN, SL. JENSEN, MATAS, JYSKE BANK,
MURER LARS O. JENSEN, PIER 1, SUPERBRUGSEN, JENS CHRISTOFFERSEN, MØBELLAND, SENIUS, SKAWGRILLEN, PAKHUSET, NORDTRAWL, F.F. EDC, SALON SEJER, CHRISTIANS PØLSEVOGN, ELLING TØMMERHANDEL, DAGLIBRUGSEN FR. HAVN, NORDJYSKE
BANK, ALLAN FAGE, SALON EJLA, FRISØR THOMSEN, ZJOOS,
EXPERT, BYGMA, HOME, NY FORM, KOMPASSET, OLE PEDERSEN,
SMYRIL LINE, FISKERNES SAMLECENTRAL, STENA LINE, FR.HAVN
KOMMUNE, STENBROEN, SKAGEN DESIGN, MOLS LINIEN, SKG.
GLASVÆRKSTED, BRYGHUSET, SKAGEN NY GLAS, SKG. KLEINSMEDIE, JAKOB`S CAFE, NORDJYSKE STIFTIDENDE, H.A. MARKED,
RAUMA JAKT & FISKERI, HAVLIT, NADIA, GULE REV, EMMA-LINE.
HOVED SPONSOR
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KLUB REKORDER
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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 Thisted - Danmark
Tel.: 97 97 53 94
Fax: 97 97 58 94
Mobil: 40 75 53 94

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