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Nyt fra bestyrelsen
Formandens ord:

Så er 2007 ved at være gået og havfiskeklubben 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. Vores havture har desværre været
ramt af dårligt vejr, med en del aflysninger. Vi håber på bedre vejr i 2008, så vi
kan få en masse fiskeglade mennesker
på havet.
Husk vores klubaftener i december og
januar, hvor vi håber på at se så mange
som muligt. Vi hygger og fortæller en
masse fiskehistorier. Så kom op af sofaen og kom i dykkerklubben, og støt op
om JERES klub.

Suppleant
Anders Wulff
Ulrik Plesners vej 54 Tlf. 98 44 20 44
anders@Skagen-havfiskeklub.dk
Flakket forventes at udkomme i februar,
juni, november.
Indlæg til bladet afleveres 2 uger før.
Indlæg sendes til
web@Skagen-havfiskeklub.dk
Tryk:
Søe-Knudsens
Offsetkopiering
Stoholm.

.
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Bestyrelsen og jeg vil gerne
ønske alle en GLÆDELIG JUL
OG GODT NYTÅR!!!!
Mette Stenbroen
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Generalforsamling 2008
Der afholdes ordinær generalforsamling
Lørdag d. 16. Feb. 2008 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 6.
feb. 2008)
Valg af revisor ( Hans på valg )
Valg af suppleant ( Anders på valg )
Valg af bestyrelse ( Uffe & Henrik på valg )
Valg af formand ( Mette på valg )
Eventuelt ( Oldtimer afd. + Pokaler )
Efter generalforsamlingen er klubben vært ved en sildemad og
skipperlabskovs.
Vel mødt
Bestyrelsen
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Pokalturen 2007

.

Skagen Havfiskeklub årlige pokal tur blev afholdt lørdag d. 11-8. Reglerne er simple da det jo drejer sig om at fange flest kilo fisk. Så der var
ingen vej uden om. Vi sejlede straks ud mod nogle af de mange vrag
som ligger omkring Skagen. Ny skipper ombord på Oberon i dag var
Dan, som vi ikke tidligere havde sejlet med, så det skulle blive spændene om han kunne ramme vragene i dag. Vejret var super godt med en
svag vind fra syd, så det måtte bare blive dagen med lange arme og ømme muskler. Vi sejlede lidt over en time stik øst før vi var ved det første
vrag. Store skolehæt.
Alle ombord var godt spændte, og de fleste kender følelsen når pirken
suser i dybet første gang. Skal man stoppe pirken lidt før man rammer
vraget? eller skal man satse og lade den suse ret ned i vraget og forhåbentligt kroge en fisk i første træk? Ja eller uheldigvis vraget. Der er lidt
lotteri over det.
Der var heldigvis fisk i første træk. Til de fleste. Torsk, Lubbe og makrel kom op, men også nogle stykker sad i vraget. Alt var som det plejer, og fisk var der nok af. Men P….frustrerende når man selv banker
pirken solidt fast i vraget første drev. Får dog hurtigt den anden stang i
gang og kroger en fisk næsten med det samme. Vi fik mange gode drev
over vraget og der var fisk til alle. Særligt formanden Mette fangede
godt. Hun var god til at undgå vragene i forhold til Frank, som gik godt
til stålet med en del mistede pirke samt tilhørende forfang. Kurt havde
også fået æren af at stå ved siden af Mette, også han måtte sande af han
var kommet til at stå ved siden af sin overkvinde.

Mark Molbjerg
www.skagen-havfiskeklub.dk
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Vi sejlede videre til næste vrag, og igen var der fleksede stænger ombord. Mark Molbjerg ”Franks” yngel, lagde hårdt ud med en rigtig flot
lyssej på knap 4 kg. Og personlig rekord. Der var flere gode fisk på vraget og alle fanger godt. Særligt lyssej var der en del af, flotte og store.
Jeg får et godt hug og får bragt 3 flotte lyssej til overfladen. Desværre
ryger den ene under landingen. Alle fisk omkrig 2 kg.
Formanden Mette hygger sig imellem de 2 i stævnen. Frank lufter næsten alt sit grej, og vælger at lade det meste sidde i vragene, og Kurt må
tag øreklapper på for at undgå hånlige tilråb.
Det var nu ikke så slemt som det lyder, og stemningen var ret god ombord. Der var jo masser af fisk på vragene, og fint fiske vejr. Men særligt Mette fanger nu godt, og ligger klart foran i feltet. Flotte torsk og
lyssej bliver det til. Flere ombord er nu ganske tæt på, men hun trækker
stiller og roligt fra os. Flere af de gamle garvede gør ellers ihærdige
forsøg på at slå eneste kvinde ombord. Men ak vi må alle se os slået af
Mette. Selv Morten Bøhm forsøger med at fange en gammel læder støvle. Men nej, heller ikke det hjalp.
36 kg. renset fisk og hele 10 ”ti” kg ned til næste i rækken. Ganske flot
klaret, og det er jo ikke første gang hun giver os røvfuld. Kvinde list
måske? Ved ikke hvad det var. Men fiske det kan hun sku, og bliver
dette års pokal vinder, med tilhørende pokal, og grej præmier fra JC fiskegrej. Præmien for største fisk og sjældneste fisk gik til Mark
Molbjerg med en torsk på 6,5kg, og en flot lubbe på xx cm.
Tak til JC fiskegrej for flotte grej præmier denne gang i væske fyldt
form.
Anders Wolff

Mette Stenbroen
www.skagen-havfiskeklub.dk
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DM I LET LINE 2007
Dette års DM i let line var henlagt til Øresund med Helsingør som udgangs
havn. 3 skibe. Arresø, Sværd, og Havlit var skibene som skulle sejle de 72
deltagere rundt. I år havde der også sneget sig lidt svenskere med i konkurrencen for at få fyldt de sidste pladser ud. 10 havfiskere fra klubben samt
lidt koner og børn havde taget den lange tur til Helsingør vandrehjem.

Som altid har vi en øve dag på Øresund inden vi skal fiske i weekenden. Så
havlit var booket til det formål. 25 mænd og kvinder fik testet den tynde
0,12mm line samt div. Forfang. Vi havde en dejlig afslappet aften på Øresund med forskellige arter som makrel, torsk, sild og flade. På vandrehjemmet om aftnen blev det tid til en lille Irsk kaffe fra Eskilds bryghus samt lidt
hygge snak om det kommende fiskeri. Et lille minus i mellem fredag og lørdag var at 2 af klubbens deltagere fik stjålet deres fiske grej som stod ude
foran værelserne. En del af grejet dukkede da heldigvis op på en andet værelse på vandrehjemmet, dog uden hjul. Lørdagens fiskeri var dog ikke berørt at episoden da de fleste af os jo har grej med til et helt års forbrug.
Lørdag morgen samles vi på kajen hvor der skal trækkes lod om pladserne
ombord. Der er fiske tid fra kl. 7 til kl. 16 så vi har en god lang dag for os.
Men inden afsejling skal der lige afhentes agn i form af en masse orm, som
skal ompakkes og kølles ned så de kan holde hele dagen. De medbragte
makrel fileter skal også skæres ud og ligges på køl, så alt er klart til når vi
ligger på fiske pladserne.

Vi sejler kl. 7 præcis og lægger kursen nord over. Vi sejler et lille kvarter, før
Carsten lægger skibet til at drive. Vi skal fiske efter sild og makrel og måske
hornfisk, hvis de eller er på vej ud igennem sundet. Der kommer hurtigt sild
og makrel på dækket. Ikke alle er lige heldige, men de fleste får da nogle
sild ombord. Jeg har fået nogle rigtige skrappe folk på min side. Michael

Søren Kristensen klar til dagens fiskeri
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Johnny Christensen med to Knurhaner
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Lorenzen og Nils Godsk og den nye pokal vinder fra Skagen, Mette Stenbroen. Der er mange skrappe fiskere ombord, som alle plejer at gøre det godt
til konkurrencer, så jeg måtte prøve at stramme mig lidt an for at følge med.
Allerede i første drev står Mette med fleks på klingen. Torsk er første tanke.
Men nej. En af Øresunds meget sjældne lubber havde kastet sig over en
silde krog. Sikke en start, og jeg skynder mig at gaffe den for hende. Omkring 2 kg vejer den, og hun er tydeligvis rigtig glad for den sjældne fangst.
Vi tager nogle gode drev og alle har enten sild eller makrel i kurvene.
Skrubbe pladsen ved Helsingborg havn er altid et besøg værd. Vi kommer
ind på omkring 6 meter vand hvor der plejer af være godt med skubber. Der
går ikke længe før de første kommer ombord. Næsten alle ombord har kontakt med de hidsige skrubber, og flere når at fange de maks. 5 tilladte.

Michael Lorenzen kører den hårde stil og fanger godt med torsk på den næste plads. Det bliver til flere dubler og sådan forsætter det de næste mange
timer. Det er rigtigt godt fiskeri, og alle fanger godt med forskellige arter på
pladserne omkring M4 og M5 bøjen på ca., 27 m vand. Vi bliver i området
resten af dagen da fiskeriet er rigtigt godt her. Der kommer flotte torsk op
som hugger i mellem sildene, og rødspætter, ising, hvillinger, kuller, makrel
blader sig også i fangsterne, så der er masser af muligheder. Jeg har på et
tidspunkt en lille hidsig fisk på, og i overfladen ligger en stor flot rød knurhane på omkring 500 gr. Desværre rammer den rælingen da jeg løfter den
ombord og havner i sit rette element igen. ØV! Jeg har også en smule problemer med den tynde 0,12 mm line da mit top øjet er flækket, og skærer
linen, så jeg må bytte lidt rundt på grejet for at komme i gang igen.

Flere ombord finder da også ud af at man skal tag lidt forsigtigt på grejerne
på den tynde line. 6 kg er ikke meget. Vi havner på et tidspunkt i en masse
hornfisk, og alle ombord fanger en eller flere af de langnæbbede. Flere om-

Rasmus Pedersen med Slethvar

Bedste Dansker Michael Lorenzen
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bord er oppe på 9 arter, men ingen på vores båd side har fanget lige så
meget torsk som Michael, så han vinder styrbåds side på havlit om lørdagen, og jeg havner langt nede i feltet med mine 7 arter og en enkelt torsk.
Skal da lige nævnes at hvert skib er delt op i 2 sider, så man fisker imod
dem på ens egen side. Altså Styrbord og bagbord. Bedste mand bagbord på
havlit var Cees vader og Mette Stenbroen lige efter med 8 arter.

Søndag morgen samme tid igen. Vi er noget brugte efter et par dages godt
fiskeri på havet. Men vi får dog taget os sammen da vi sidder med det første krus kaffe ombord på havlit. Godt nok ikke det skib jeg skulle med om
søndagen, men kaffen og morgen maden skal man jo ha. Ingrid og Leif
havde gjort det hele klar med rundstykker i kabyssen. Rigtig fin service.

Ombord på Sværd bliver grejet lige tunet en sidste gang. Sild og makrel
skæres, samt ormene på køl, og taklerne gøres klar.

Dejligt med den korte sejltid på Øresund. 10 minutter og vi er på første
plads, og der er gang i mågerne som dykker mod vandet. Der er masser af
makrel som jagter små sild til overfladen, og jeg får da også hurtigt fanget
nogle stykker. I midt vandet er der masser af sild så vi får hurtigt fisk i kurvene. Vi sejler næsten samme rute som dagen før, dog bare med et andet
skib. Ved Helsingborg havn får vi hurtigt nogle skrubber ombord. Sven-Åge
har sine 5 stk. inden jeg har fanget bare en enkelt. Samme grej og samme
agn, og vi står ved siden af hinanden Den er bare helt gal. Jens Ørsted agter
får en rigtig flot skrubbe på 1,3 kg, samt en del mindre. Jeg kæmper for at
fange bare en enkelt og det lykkes det da at overliste en enkelt efter et godt
stykke tid, og jeg når da også lige at fange en til inden vi sejler mod M4 bøjen.

Aften hygge på vandre hjemmet
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Der er igen masser af forskellige arter ved M4
bøjen som ligger lidt syd for Helsingborg havn
på ca. 25-28 meter vand. Der kommer en del
kuller op og rødspætterne er igen i hugget.
Jeg har ikke fanget ising endnu, og håber på
at vi driver ind over nogle sandpletter hvor der
er. De kommer faktisk jævnligt op men jeg
kan kun fange rødspætter og hvillinger.

Svenske Dennis Anderson har godt gang i
torskene, og jeg har svært ved at lure af, hvilke dybde han fanger dem på. Jeg selv fange
mine imellem sildene, og får da også nogle
Jens Ørsted Skrubbe på 1,3 kg.
kg
stykker op. Men han fanger rigtig mange.
Stævnen fisker rigtigt godt hvor han står, og
han fanger også godt med forskellige arter. Modstat side altså på bagbord
side er det igen Mette Stenbroen der styrer fiskeriet. Godt med torsk og en
masse forskellige arter bliver det til, og som den eneste ombord på det tidspunkt havde hun også fanget en hornfisk. Dem var der ikke mange af om
søndagen. Dennis har rigtigt godt tag i de torsk midt på dagen og når vel at
fange 15- 20 stykker uden at nogle lurer ham af.

Min 7 art bliver en ising og fanger da nogle stykker ude på det dybe vand og
en mindsanten også en lille knurhane blander sig i løjerne. 8 arter men kan
ikke rigtigt hamle op med alle de torsk han har fanget. Vi slutter dagen omkring kronborg ved Helsingør og jeg når da at fange en enkelt hornfisk samt
en knurhane på pirk.

I havn har vi haft klart bedre fiskeri end de andre både. De har da godt nok
en masse arter, men vi har væsentligt flere torsk ombord. Det kan vi vist
takke Dennis Anderson for. Tak er måske så meget sagt, for hans gode
fangst gjorde så også at alle på hans side fik få point i forhold til ham.

Vinder af dette års DM i letline blev altså en svensker. Dennis Andersson
med 533 point, skrapt forfulgt af en der har fisket rigtigt godt i år. Nemlig
Michael Lorenzen ”ØLK” med 525 point som bedste Dansker, nr. 3 Thor
Rasmussen ”Greve” med 521 point. Danmarksmester for kvinder blev Mette Stenbroen fra ”Skagen” og nr. 8 individuelt. 460 point. Bedste Junior
www.skagen-havfiskeklub.dk
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Kevin Thøgersen med 330 point. Alle modtog præmier fra DHF og Hvidovre
sport. Klubbens placeringer i følgende orden. Behøves nok ikke at nævne at
Mette ”formanden” blev bedste skagbo. Nr 21 Søren Kristensen. Nr. 32
Anders Wolff. Nr. 34 Kurt Pedersen. Nr. 37 Carsten Christensen. Nr.39 Rasmus Pedersen. Nr. 41 Kaj Pedersen. Nr. 46 Gudmund Bøgeskov. Nr.47
Eskild Pedersen. Nr. 59 Johnny Christensen. Alt i alt nogle rigtig gode dage
på Øresund med en masse af flotte fisk, og en formand der igen gav os røvfuld på havet.
Anders Wolff

Bedste Skawbo Mette Stenbroen
Side 10
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Klub Aftener
Torsdag d. 13/12 19,30
I Skawdyks lokaler.
Klubben vil være vært ved lidt godt til ganen og halsen, alle er velkommen. JC Fiskegrej og Fritid, kommer og fremviser grej
denne aften kom og gør en god handel
Torsdag d. 17/1 kl. 19,30
I Skawdyks lokaler. Program ikke fastsat
følg med på www.skagen-havfiskeklub.dk

Medlems Tilbud
M/S Albatros
Klubbens medlemmer får ved sidste øjebliks booking af evt. restpladser kr. 100 i rabat pr. deltager.
Ring til:
Tommy 23 26 13 66
Hans 40 32 42 77
www.skagen-havfiskeklub.dk
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TURE MED EMMA–
LINE

På Emma-Line arrangerer vi flere forskellige
typer ture
Kig ind på

www.emma-line.dk
Tlf.. 97832766
-

Velkommen i butikken i Thyborøn og på www.emmaline-grej.dk - kig dig omkring på siden og få et indtryk af vort store kvalitetsudvalg. Butikken er åben inden hver afgang. Vi
giver 15 % rabat til vores Havturs kunder.

DHF Aktivitetskalender i 2008

2. Feb. Generalforsamling Kl. 16.00. i Hvidovres lokaler.
(tilmelding til mad på 32 52 21 29
3. Feb. Pokalstævne fra Helsingør. Amb.cup.
(tilmelding Hvidovre sport på 36 75 1315
16. Marts. Roskilde Havfiskefestival fra Helsingør. Amb.cup.
(tilmelding Ea M. Pedersen på 46 32 64 62)
27. April. Hvidovre cup fra Helsingør. Amb.cup.
(tilmelding HS på 36 75 13 15)
3 - 4 Maj. Skagen Havfiskefestival. Amb.cup.
(tilmelding se program)
9. August Nordjyske mesterskaber. Amb.cup.
30 - 31 August. DM i Havfiskeri fra Helsingør Amb.cup.
Tilmelding i HS på 36 75 13 15
2. Nov. Fladfiskecuppen fra Helsingør. Amb.cup.
(tilmelding Jan og Bo´s på 35 26 89 70)
Alle kan deltage i DHF´s konkurrencer (også ikke medlemmer).
Dog ikke til EM.

Velkommen til nye medlemmer
Henrik Bjerg, Skørping
Åge Hugger, Hulsig
Martin Bjørk Christensen, Frh.
Jørgen Jakobsen, Tårs
Side 19
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Se flere resultater på vores hjemmeside www.skagenwww.skagen-havfiskeklub.dk
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Vi tilbyder næsten alt inden for Jagt og fiskeri feks.
En dags Fiskeri for 6 personer på
Romsdalsfjorden i Norge 3000 Nk.
Rauma Jagt og Fiskesafari
Se
på
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Vragtur med sjælland den 14 oktober.
Turen udgik fra frederikshavn, vejret startede lidt skidt, men blev bedre
i løbet af dagen.
Der gik noge timer før alle havde fået fisk, men da vejret blev bedre begyndte fiskene at bide.
Det blev til en del pæne lubber lidt langer og en del Torsk dog ingen
store også et par makrel.
Alt i alt en fin tur med en hyggelig og go skipper som også havde tid til
at fotografere hvilket kan ses på hjemmesiden.

Hilsen Steffen Pedersen
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Side 25

Klubrekorder
Berggylt
Blåstak
Brosme
Fjæsing
Glyse
Grå Knurhane
Gråtunge
Havkaruds
Havkat
Hestemakrel
Hornfisk
Hvilling
Ising
Kuller
Kulmule
Lange
Lubbe
Makrel
Pighaj
Rød Knurhane
Rødfisk
Rødspætte
Rødtunge
Sej
Sild
Sk ruppe
Skægtorsk
To rsk
Ulk
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Vægt
Vægt
Vægt
Vægt
Vægt
Vægt
Vægt
Vægt
Vægt
Vægt
Vægt
Vægt
Vægt
Vægt
Vægt
Vægt
Vægt
Vægt
Vægt
Vægt
Vægt
Vægt
Vægt
Vægt
Vægt
Vægt
Vægt
Vægt
Vægt

Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg

1,600
0,570
2,250
0,277
0,163
0,475
0,344
0,070
3,500
0,563
0,540
0,760
0,495
1,820
4,750
7,500
5,400
1,160
3,550
0,850
0,350
1,700
0,880
12,100
0,140
0,433
0,480
27,500
0,400

Erik Søndergaard
Helge Rømer
Jan Lund Christensen
Kurt Pedersen
Hans Nelleberg
Søren kristensen
Carsten Christensen
Jens Ole Sørensen
Anders Thomsen
Carsten Vestergaard
Eskild Pedersen
Frits Pedersen
Niels Thomsen
Jan Lund Christensen
Vagn Kjærd
Frits Pedersen
Jess W Hansen
Kaj Pedersen
Rasmus Pedersen
Gudmund Bøgeskov
Preben Lund
Steffen Pedersen
Poul Børge Sørensen
Bent Christensen
Carsten Vestergaard
Kaj Pedersen
Hans Nelleberg
Per Houmann
Jens Ole Sørensen
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B
Prioritaire

Afs. Skagen Havfiskeklub v/Mette Stenbroen Ulrik Plesnersvej 54 - 9990 Skagen

JC Fiskegrej og Fritid

Ønske hermed alle
en rigtig glædelig jul,
samt et godt nytår.
I år har vi lavet hele 12 siders
juleannoncer, med inspiration til
netop dine julegaver.
Se annoncerne i dagspressen eller
find dem i postkassen. Hvis du ikke
får dem der, så kig på hjemme siden
www.jcfisk.dk
og se hvordan din Jul både kan blive
billigere og meget bedre….
Algade 46 D,
9300 Sæby
Tlf.: 98 464 303
Så behøver du kun handle
et sted..

EXTRA Åben i december
Søndag 2. december kl. 12-16
Søndag 9. december kl. 12-16
Lørdag 15. december kl. 09-17
Søndag 16. december kl. 10-17
Torsdag 20. december kl. 09-19
Fredag 21. december kl. 09-19
Lørdag 22. december kl. 09-19
Søndag 23. december kl. 09-19

