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Nyt fra bestyrelsen
Så er der gået 1 år, med mig ved roret.
Sammen med en hårdt arbejdende bestyrelse har vi fået det hele til at køre, fået
fordelt arbejdsopgaver, og afholdt en
rigtig god festival 2007. Efter generalforsamlingen 16-2-08 er Henrik trådt ud af
bestyrelsen og Lotte er valgt ind i stedet
for. Hun skal varetage posten som kasser, vi siger velkommen til Lotte. Også
velkommen til Steffen som er valgt til
suppleant.

Vores Havture er ved at være godt booket
op, så skal i med, så tilmeld jer i god tid.
Så har Kurt mulighed for at booke et skib
mere hvis der er nok. Så vi kan få alle
med på havet.

Vi er godt i gang med forberedelserne til
Havfiskefestivallen 3-4. maj 2008. Vi
håber at se rigtig mange deltagere fra
Skagen Havfiskeklub.

Mette Stenbroen

Tryk:
Søe-Knudsens
Offsetkopiering
Stoholm.

.
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Generalforsamling d. 16. feb. 2008
Der var i år mødt 22 medlemmer op til den årlige generalforsamling.
1.Valg af dirigent. Valget faldt selvfølgelig på Eskild.
2.Beretningen. Mette gennemgik året.
Skagen Havfiskefestival havde 82 deltagere.
Best placeret fra Skagen
1.Carsten Christensen, 6. Søren Kristensen, 7. Eskild Pedersen, 10. Kurt Pedersen,
12. Lars Lauenborg, 14. Per Houmann, 16. Willy B. Hansen, 17. Torben D. Nielsen,
18 Rasmus Pedersen, 19 Mette Stenbroen, 20. Frank Molbjerg.
I alt 11 personer blandt de 20 bedste. Flot.
Bedste dame: Mette Stenbroen, bedste Junior: Rasmus Pedersen, 4-mandshold:
Lars lauenborg, Carsten Christensen, Eskild Pedersen, Willy B. Hansen. 2mandshold: Carsten Christensen med på de 5. første hold, 2. med Søren Kristensen, 3. med Eskild Pedersen, 4. Med Kurt Pedersen. Rigtigt flot,
Tak til vores sponsorer, kærester, koner og mænd. Tak til de frivillige der hjalp os,
det gør det hele værd.
Pokalturen DHF: 4. Anders Wolff
Hvidovre Cup: 7. Eskild Pedersen
Nordjysk Mesterskab: 7. Mette Stenbroen, 8. Helge Rømer, 10. Kasper Ottesen
Saltvandspokalen: 3. Mette Stenbroen, 6. Carsten Christensen, 8. Jan Lund
Pokalturen SHK: Mette Stenbroen 36 kg. Sjældneste fisk: Mark Molbjerg, Lubbe 87
cm. Største fisk: Mark Molbjerg, Torsk 6,5 kg.
DM Ligt Line: 8. Og bedste Dame: Mette Stenbroen, 21. Søren Kristensen.
Der var i 2007 planlagt 23 ture, heraf blev 9 gennemførte, 13 aflyste pga. vejret, 1
pga. havari.
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Der blev afholdt 2 klub aftener. JC fisk var på besøg den første gang og den anden
gang var det Eskild Pedersen der viste hvordan man støber pirke.
Medlemstallet i klubben er pt. 117.
Hjemmesiden har udviklet sig meget det sidste år. Det har antallet af besøgende
også. I 2006 var der 30.953 mens der i 2007 var hele 90.956, Super flot
Der er i 2007 afholdt 6 møder.
Der er også blevet slået nogle klubrekorder i 2007. Grå Knurhane 0,475 g. Søren
Kristensen. Skrubbe 0,433 g. Kaj Pedersen, Fjæsing 0,277 g. Kurt Pedersen.
Til DM august 2008 Helsingør er der blevet søgt Festival Fond. Johnny Christensen,
Rasmus Pedersen, Kasper Ottesen og Patrick Ottesen, alle har fået betalt deltagergebyr. Tillykke.
3. regnskab godkendt uden kommentarer.
4. Kontingent: Der sker ingen ændringer i kontingentet for år 2008
5. Indkomne forslag: 2 stk. vedtægts ændringer. Det drejer sig om pgf. 5. og pgf. 7.
vedtægts ændringen blev vedtaget. Der sendes nye vedtægter ud til alle.
6. Valg af revisor: Hans var på valg og ønskede ikke genvalg. Per Houmann blev
valgt
7. Valg af suppleant: Anders var på valg, og tager en tørn mere, Yderligere blev Steffen valgt.
8. Valg af bestyrelse: Henrik ønskede ikke genvalg. Uffe blev valgt for et år mere og
ny er Lotte Dyrnesli.
9. Valg af formand: Mette blev selvfølgelig valgt igen.
10. Evt.
Vedr. Old Timer: Preben var desværre syg (det er første gang i klubbens historie) Der
bliver lavet et indlæg til Flakket.
Der var stor ros til Flakket og vores ”nye” Hjemmeside.
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Kurt spurgte efter frivillige til festivalen. Der var 10 der meldte sig. Hvis der er andre
der har lyst – så ring til Kurt.
Der er DM i Helsingør den 30. og 31. august. Der er indtil nu omkring 15 fra Skagen
Havfiskeklub der har tilmeldt sig. Vi bor på vandrehjem. Har du lyst til at tage med
så kontakt Kaj. Der er arrangeret prøve fiskeri fredag eftermiddag.
Søren: Der er festival i Norge d. 2-5. juli. Tilmeldingsgebyr ca. 4000,- for 4 – dages
fiskeri. Store kontante pengepræmier. Vinderfisk sidste år ca. 23 kg. Overnatningen
er billig, ca. 1500,- for en uge. Mere information: se Trondheim Fiskeklubs hjemmeside eller kontakt Søren.
Vi har en Sponsor i Norge der hedder John Kofoed. Han vil gerne have besøg af nogen fra klubben. Hans hjemmeside kan man finde som link på Skagen Havfiskeklubs hjemmeside.
Til Sidst var der præmie uddeling.
Ambassadeur Cup: 6. Mette Stenbroen, 8. Søren Kristensen.
Mest Aktive: 1. Kurt Pedersen, 2. Eskild Pedersen og Frank Molbjerg, 3. Kaj Pedersen og Jens Ole Sørensen.
Største Fisk: sej 8,5 kg. Per Houmann
Længste Lubbe: 87 cm. Mark Molbjerg
Pointture – 2 gennemførte.
1. Eskild Pedersen 325 p. 2. Kurt Pedersen 293 p. 3. Frank Molbjerg 229 p.
Største fisk: 1. Sej 7,25 kg. Per Houmann, 2. Sej 6,25 kg. Eskild Pedersen, 3 Sej 4,5
kg. Rasmus Pedersen
Eftermiddagen blev afsluttet som den plejer med en sildemad og skipperlabskovs.
P.B.V Lotte
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Sildehaj – Skagerrak – Okt. 1978.

Her næsten 30 år efter kan jeg stadig glæde mig over
den store oplevelse, der udviklede sig i forbindelse
med mit møde med denne havets vagabond.
Historien startede i påsken 1978. Vi læste et svensk
eventyr om en fangst af denne efter vore forhold gigantiske fisk. Et sted i den ”heldige” fangers beretning stod navnene Tuna Clipper, Otto Pedersen og
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Skagen nævnt. Svenskeren havde hos dette team fået
en hel del gode tips. Et møde med fiskemakkerne
( Kurt Larsen, Erik Holm Sørensen og Poul Børge Sørensen ) afslørede en sygelig trang til at afprøve disse
muligheder. Vi 4 fisketosser havde på det tidspunkt
stiftet Frederikshavn Havfiskeklub, det var også derfor
af stor betydning, hvis vi kunne skabe lidt blæst om
den nye klub. Telefonbogen blev studeret og kort tid
efter befandt vi os i bil på vej til Skagen. Vi kørte lige
ned til havnen, for at se om Tuna Clipper lå inde. Efter
en del søgen og snak med folk på kajen, lå hun pludselig foran os. Det var tydeligt, ”damen” var udrustet
til linefiskeri. Styrehuset var trukket helt op i stævnen.
Det resulterede i en mængde plads agter til de kilometerlange liner og den store skare bøjer, der bruges
til dette fiskeri. En telefonsamtale med Otto Pedersen
havde før vi kørte hjemmefra resulteret i en invitation.
Efter 2 timers hyggelig samvær, indtagelse af kaffe og
fru Pedersens lækre hjemmebagte kager, blev aftalen
den, at Otto ville kontakte os hen på efteråret, når hajerne begyndte, at indfinde sig i Skagerrak, for at
smovse i returtrækket af makrel og hornfisk.
En begivenhedsrig sommer med Havfiskefestival i
Skagen og E.M. I Helsingør gled hen i efteråret. Vi begyndte at følge auktionsreferaterne i avisen og kunne
konstatere,
at der jævnligt blev landet sildehaj. Tiden var inde og
endelig kom det længe ventede
telefonopkald.
Lørdag d. 7. oktober kl. 07.00 stod vi klar på kajen i
www.skagen-havfiskeklub.dk
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Skagen. Det blæste kraftigt fra vest, men vinden skulle ifølge sagkundskaben aftage i løbet af dagen. Efter
en forespørgsel fra skipper om vi var søstærke ( vi nikkede alle bekræftende ), satte Tuna
Clipper kursen nord – nord/øst. 3 timers meget urolig
sejllads senere nåede vi positionen, hvor Otto Pedersen, hans søn og en tredjemand ville sætte deres 300
kroge. Disse kæmpestore kroge, agnet med hele sild,
var fastgjort på 4m lange wiretafser, der med 12m
mellemrum var splejset fast til en 8mm flettet nylonline. Det blev altså til et ”stykke snor” på godt 3,5km
længde. Der var yderligere med store mellemrum
monteret plastbøjer på hovedlinen, således hang krogene i buer på 50 – 80 meters dybde. Det varede fantastisk kort tid, at sætte alle disse kroge i havet. Vi
blev vidne til et virkeligt fint stykke teamwork.
Nu var det vores tur til at fiske. Vinden tog til i Styrke.
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Vi fiskede time efter time uden at mærke noget. Det
var særdeles svært, at have føling med grejet i det
hårde vejr. Et par små pighajer faldt dog for fristelsen.
Bunden 200m nede var umulig at nå.
Vi havde vel omkring 175 m line ude med 500g bly for
at nå ned på den foreslåede dybde. Det begynder , at
ligne storm. Jeg mener, at se stenbund mellem bølgerne. Skipper spørger smågrinende til mit helbred. Det
ser ud som om havet stiller samme spørgsmål. Bølgerne skrupgriner ned til mig. Fast besluttet på ikke at
give efter griner jeg tilbage. Så beordres grejet ind.
Ærgerligt ---- det bliver spændende, at se om der er
fisk i alt det vand.
De første kroge hvirvler ind over skibssiden. Har vinden ikke lagt sig en smule? Skipper står parat ved
spillet og ordner krogene. De 2 andre arbejder præcist
med bøjer og line. Pludselig lyder råbet ---- HAAAAJ----!

www.skagen-havfiskeklub.dk
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Det er chefens stemme, der skærer igennem vindens
hylen. Straks står folkene klar med gaffen. ( Der er ikke tale om en gaf, som vi kender den – næh – den består af en ca. 2cm tyk jernstang, hvis bøjede ende er
filet sylespids. Den anden ende er fastgjort til en kraftig wire, der via en talje på lossebommen ender på
spillet. Det er alvorligt ment – det her). Så hører vi
navne som hestehaj og sandhaj udtalt med skuffet
stemme. En lille fyr ( gråhaj ) på
10 – 15 kg hales ind over skibssiden. Vi skæver til
hinanden og tænker vores. Kort tid efter høres råbet
igen. Skipper tager linen af spillet og haler hjem med
håndkraft. Denne gang er det en af de rigtige, en sildehaj på 25 kg. Da vi når enden af linen ligger der 8
hajer på dækket. Den største på 75 kg – en meget
flot og frygtindgydende skabning med et imponerende
tandsæt. Besætningen oplyser ved synet af vore måbende udtryk, at de af og til fanger dem dobbelt så
store. Det går hjemad nu, men vinden har bestemt ikke lagt sig. Pedersen må jævnlig tage farten af skibet,
for ikke at skyde genvej igennem bølgerne. Efter 4
hårde timer når vi smult vand bag Skagen Gren og
snart efter sidder vi godt trætte, men en kæmpe oplevelse rigere, i bilen på vej mod Frederikshavn.
Det var så mit møde med sildehajen for snart 30 år
siden. Det skal nævnes, at vi var med på yderligere en
tur. Her var vejret helt ok og vi havde kontakt med haj.
Resultatet var en 90kg`s wire, der blev bidt over –
plus en haj, der fulgte agnen helt til skibssiden. Pedersen og co. landede på denne tur 5 flotte sildehajer.
Senere blev der gjort et enkelt forsøg med Chalotte
Side 10
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West og Ole Sørensen ved roret.
Det var en super tur dog uden fiskemæssig resultat.
Til gengæld glemmer jeg aldrig Oles kulinariske formåen, da vi vel ankommen i havn nød en havtaskegullasch og et par gode glas vin. Men det er en anden
blandt mange mindeværdige historier.
Frederikshavn d. 21.01.08.
Søren.

Forfatteren (Ja den er god nok)
Søren Kristensen med Pighaj

Alle Fotos der er brugt i artiklen er originale foto fra turen. Taget af Erik Holm Sørensen, du kan se flere foto fra turen på vores hjemmeside.
www.skagen-havfiskeklub.dk
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Grejaften hos J.C. Fiskegrej og Fritid

d. 17-04 kl. 19,00
Kom og få grej kassen gjort klar til Festivalen

Vi er inviteret ud til J.C. Fiskegrej og Fritid torsdag d. 17-04 kl.
19,00 Jesper har lovet at der vil være nogle fordelagtige Festival Tilbud.

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
Side 12
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Skagen Havfiskeklub
Byder velkommen
til nye Medlemmer
Sebastian Thomsen
Michael Thomsen
Jesper Boesdal
Frank Andersen
Jørgen Pedersen
Tommy jensen

Hans Charly Jensen
Ole Sørensen
Morten Gjøderum
Palle Blicher
Michael Petersen
Mogens Gundelund Jensen
Det er dejligt at se at så mange nye fra alle dele af
landet har meldt sig ind i vores klub.
Endnu en gang velkommen håber vi mødes ombord.
www.skagen-havfiskeklub.dk
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Point tur 1

Søndag d. 10 februar stod 16 forventningsfulde havfiskere klar på havnen for at
komme på havet for første gang i år. Det var samtidig også årets første point tur.
Kurt vores havtursleder var klar med lodtrækning og det er jo altid spændende om
man får en god plads ombord. Skipper XXX kommer også som aftalt og går straks i
gang med at gøre Oberen sejlklar. Men der går desværre temmelig lang tid og mange forgæves forsøg med at få liv i motoren. Den er vist ikke sådan at få liv i den
gamle diesel motor. Skipper forsøgte med en livline og fik banket liv i J.O som var
kommet hjem samme nat fra Brasilien og oven i købet havde fået øjenbetændelse.
Han så ikke helt frisk ud. Men en stor tak fra alle deltagerne skal han da ha: J.O fik
kælet lidt for motoren og fik banket liv i den. Vi kom godt afsted, og vejret var faktisk
rigtigt godt, vi sejlede straks på et af de nordøstlige vrag. Men der var ikke meget liv.
Det lykkes da formanden at fange en pæn sej på et par kilo. Lidt små torsk kom
også op, men desværre ikke i de mængder vi havde håbet på. Vi prøver det næste
vrag i rækken, og samme resultat her. Der kommer da lidt små torsk op rundt omkring på skibet, så alle mærker da fisk. Vi giver vraget nogle flere chancer, men alting har en ende og vi beslutter at sejle på flakket. Vi ligger i den nordlige ende og
forsøger på forskellige pladser. Der kommer ising, hvilling torsk, fjæsing ulke og lidt
rødspætte op. Det er hovedsagligt orm og sild der fanger, så det er de helt små tackler der er i brug. Det er også ganske fornøjeligt fiskeri. Jeg fanger da 6 pæne isinger
og rødspætte der alle kan holde målet. En lille ulk bliver det også til. Alt i alt ok fiskeri på årets første tur. Bedste mand på båden bliver Rasmus med 6 arter. Torsk, lyssej, ulk, ising, hvilling, og rødspætte. Vi fik en ekstra times fiskeri selv om at flere
havde en aftale til kl. 15. Men det gik og vi var i havn kl. 16.

Anders Wolff
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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
09. 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.

www.skagen-havfiskeklub.dk
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DM 2008
Vi er nogle stykker fra klubben der har besluttet at bruge weekenden
d. 30-31 august på at deltage i DM i havfiskeri fra Helsingør, indtil
videre er der 19 tilmeldte (14 fiskere) vi bor på Helsingør vandrehjem som ligger dejligt centralt i forhold til havnen, Eskild har sørget
for at der er en prøve tur fredag eftermiddag så vi lige kan få snøren
gjort våd inden det for alvor går løs om lørdagen. har du lyst til at deltage på denne spændene tur , er du velkommen ombord. Hvis du vil
bo sammen med os andre på vandre hjemmet skal du blot kontakte
Kaj Så ordner han det med vandre hjemmet. 98 42 87 77

Mausund Festival
Der er festival i Norge d. 2-5. juli. Tilmeldingsgebyr ca. 4000,- for 4 –
dages fiskeri. Store kontante pengepræmier. Vinderfisk sidste år ca.
23 kg. Overnatningen er billig, ca. 1500,- for en uge. Mere information: se Trondheim Fiskeklubs hjemmeside eller kontakt Søren.
98 43 12 41

Frivillige til Festivalen
Har du lyst til at give en hånd med ved
Festivalen
Vi mangler nogle frivillige hjælpere til Festivalen, så
alt arbejdet ikke hænger på de samme personer, husk
at overskuddet går til billige fisketure til dig. Arbejdet
kan være alt fra rydning af kajen, sortering af fisk,
hjælp i Marinestuen. Osv. Du bestemmer selv om du
vil hjælpe en eller to dage ,bruge lidt eller meget tid
på det.
Har du lyst til at deltage så ring til Kurt på
98 43 07 32
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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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M/S Yellow reef

M/S Bonito

M/S Mølboen

M/S Bounty

M/S Tindur

Havfiskeri på det Gule Rev
Med rederiet ”Gule Rev”
M/S Møelboen

12 personer

750 kr.

M/S Bonito

12 personer

750 kr.

M/S Yellow Reef

12 personer

750 kr.

M/S Bounty

12 personer

750 kr.

M/S Tindur

20-25 personer

700 kr.

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/

Slut stilling Ambassadeur cup 2007

Placering

Deltager

Point

1

Thor Rasmussen

20

2

Allan Riboe

19

3

Jan Godsk

18

4

Svend-Åge Madsen

17

5

Michael Lorenzen

16

6

Eskild Pedersen

15

7

Martin Tinglef

14

8

Svend-Åge FSB

13

9

Kim Riboe, SE

12

10

Brian Fuglsang

11

11

Tonny Jensen

10

12

Kjeld Pedersen

9

13

Niels Godsk Jørgensen

8

14

John Henriksen

7

15

Jesper Svensson, SE

6

16

Michael Jensen

5

17

Anker Henriksen

4

18

Klaus Blokhus

3

19

Holger Petersen

2

20

Henrik Jensen

1
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Klubrekorder
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SKAGEN HAVFISKE KLUB
ÅRSREGNSKAB 2007

2007

INDTÆGTER:
KONTINGENTER
HAVFISKEFESTIVAL
RENTEINDTÆGTER

18400
8622
1498

INDTÆGTER I ALT

28520

UDGIFTER:
KONTINGENT DHF
PRÆMIER HAVTURE
HAVTURE
MØDER
GENERALFORSAMLING
ADMINISTRATION
GEBYRER
DIVERSE
TAB PÅ DEBITORER
GAVER
RÅDIGHEDSBELØB

1080
3708
5360
1050
3160
8009
408
307
0
1675
3500

UDGIFTER I ALT

28257

ÅRETS RESULTAT

265

BEHOLDNINGER
GIRO
BANK
KASSE
SKYLDIGE DEBITORER

8055
81204
2386
300

AKTIVER I ALT

91946

EGENKAPITAL
FORMUE START
OVERFØRT RESULTAT

91681
265

EGENKAPITAL I ALT

91946
www.skagen-havfiskeklub.dk
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