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Nyt fra bestyrelsen
Vi har afholdt vores Havfiskefestival d. 3-4. maj. Det var en rigtig
god festival med mange fisk, godt
vejr og mange dejlige glade mennesker. Det er hårdt mens det står
på, men søndag aften i Marinestuen, når folk kommer og siger farvel, takker for et godt arrangement
og vi ses til næste år, ja så er det,
det hele værd.
Bestyrelsen vil gerne takke alle
dem som gav en hånd med, alle
de frivillige hjælpere, deltagere
fra hele Danmark, vores sponsorer, skippere, pigerne i køkkenet,
havnen, pølsemanden. Tusind tak
til alle!!

Nu er sommeren over os og det
gode vejr skulle gerne give nogle dejlige oplevelser på havet. Så tilmeld
jer til turene, få en god oplevelse
sammen med gode venner som har
Flakket forventes at udkomme i februar, den samme hobby som jer ( der er
juni, november.
altid en god fiskehistorie at få), frisk
Indlæg til bladet afleveres 2 uger før.
luft og lækkert friskfanget fisk til grilIndlæg sendes til
len.
web@Skagen-havfiskeklub.dk

Tryk:
Søe-Knudsens
Offsetkopiering
Stoholm.

God sommer til alle.

.
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SKAGEN HAVFISKEFESTIVAL 2008
Skagen havfiske festival var som tidligere år henlagt til kristihimmelfarts ferien
weekenden 3-4 maj. 84 deltagere havde sat hinanden i stævne til det spændende
fiskeri på de mange vrag og det artsrige Hertasflak..

De mange deltagere kommer til Skagen allerede fredag aften for at deltage i lodtrækning om hvilke både man skal sejle med de 2 dage fiskeriet varer. Det plejer jer
at være en hyggelig aften med god spise og historier fra tidligere festivaler. 5 både
deltog i dette års festival. Igen i år havde Jesper fra JC fiskegrej i Sæby sat sin stand
op med grej fra bla. Fladen fishing. Han havde samtidigt fået sin svenske sælger fra
Fladen til Skagen så han kunne deltage i festivalen. Der var masser af grej i marine
stuen, så der blev handlet lystigt med de sidste ting man jo altid mangler inden turen.

Lørdag morgen er der heftig aktivitet på havnen. De sidste deltagere skulle registreres. Der skulle hentes agn samt der skal gøres klar med gafkroge, måle brædder
osv., på alle skibene. Inden afgang skal trækkes lod om pladserne ombord, så der
er samling ved alle skibe ca. en halv time før afgang.
Når man så endelig kommer ombord skal der gøres en masse grej klart. Agn skal
skæres og ormene på køl, og så lige de 3-4 obligatoriske stænger.

Der var en god vind denne lørdag morgen, men vi valgte alligevel at sejle nordover.
fiskeriet var lidt blandet på de prøve ture vi havde haft inden festivalen, så en del
valgte at fiske på vrag da fiskeriet havde været ok på de vrag der ligger nord for
skagen, der var bla. En del torsk og lubber. Jeg var med det gode skib, Oberon og
det skulle vise sig at være en rigtig god ide. Vi sejler en god time før vi når det første
vrag. Der var straks fisk på de 40 m vand vraget lå på, men desværre var der en
rigtigt god strøm, så det var svært at holde bunden, og derfor drev vi rigtigt hurtigt
væk fra vraget. Der var pænt med fisk, og der var bid til næsten alle. Torsk, sej og
lys sej kommer op, men også lidt langer kommer op. En lang dag men pænt med
fisk kommer der op. Dog lidt besværgeligt med den kraftige strøm. Bedste mand
lørdag var Poul Duus med 4 arter 12 fisk og 27 kilo renset fisk. Poul fik nogle rigtige
flotte fisk med bla. sej og torsk på omkring 7 kilo. Poul fiskede også ombord på Oberon, men havde lige en ekstra art i form af en lange samt godt med kilo.
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Søndag havde vinden lagt sig. 3-5 s/
m hvilket er helt perfekt. Der var
dog stadigt en del strøm der ude,
men fint nok til at fiske i. Jeg havde
trukket en plads på skibet Mette-Pia.
Vi lagde hurtigt en slag plan og ville
forsøge nogle af de vrag der ligger på
vej ud mod flakket. Startede på et
lille vrag vi kalder sten prammen.
Der er ikke rigtigt noget vrag tilbage
andet en bunke sten. Men det lykkedes da at fange nogle pæne torsk. Vi
prøvede nogle gange man det var
svært at ramme. Længere ude på det næste vrag var stadigt fisk og jeg fangede da
både torsk, sej og lubbe med det samme. En noget bedre start en om lørdagen. Vi
fiskede et godt stykke tid over vraget, og alle fik fisk. Vi var ved at være træt at af
vrag fiske, så vi sejlede på flakket for at mede fiske resten af dagen. Der bliver landet godt med isinger og rødspætter. Nu var det mede fiskeriet med de lette tackler
og orm. Det gik stærkt med de første fisk. Isinger og hvillinger kom ombord. Der var
en god afdrift på skibet, så vi fik affisket et godt område. Det gik stærkt med de
forskellige arter. Jeg har 4 arter sammen med en 3 andre deltagere ombord.
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Desværre fanger jeg kun undermåls rødspætter. René Sølje fanger til gengæld 3
store og flotte rødspætter, samt en eller 2 isinger der holder målet. Brian Ahlers har
også held i sprøjten. Lange rødspætte, lubbe, berggylt, torsk, sej, ising kommer op,
Han gør det rigtigt godt. Det er ikke overvældende fangster der kommer op til de
øvrigt ombord, men alligevel sker der lidt en gang imellem.

I havn kan vi konstatere at en af vrag bådene har haft et helt forrygende fiskeri. De
har tonset fisk op, og igen er det Oberon der har haft det bedste fiskeri. Bedste
mand søndag bliver Eskild Pedersen.

Søndag aften er der traditionen tro præmie overrækkelse. Bedste mand og vinder af
dette års festival blev Thor Rasmussen fra Greve, nr. 2 Gudmund Bøgeskov fra Frederikshavn. Nr. 3 Lars Lauenborg fra Skagen. Bedste dame blev formanden for skagen havfiske klub Mette Stenbroen. Bedste Junior Patcrik Ottesen fra Skagen. Dette
Års lange pokal gik til Jan lund med en lange på 1,98 kg, han måtte til stor morskab
for alle i marinestuen drikke champagne af denne store pokal der følger med. Alle
modtog sponsor gaver fra de mange erhvervsdrivende i Skagen, samt JC fiske grej i
Sæby.

Anders Wolff
Skagen havfiskeklub
www.skagen-havfiskeklub.dk
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VRAGTUR D. 19 APRIL 2008

Turen startede kl. 06.00 for nogen, andre mener jeg, at den startede allerede Torsdag d. 17 oppe ved JC Fisk da det gik op for os, at det var en vragtur
efter den nye kalender og ikke en tur på Flakket.

Da det kun var anden gang jeg skulle med på klub tur glædede jeg mig. Ved
kajen lå Sjælland klar med 1 skipper, 11 mænd og en masse grej. Humøret
var
højt på alle mand ikke minst pga. høj sol og næsten ingen vind og strøm. Vi
skulle sejle ca. 1 time til første vrag, så vi havde god tid til at regge til og få
snakket.
Jeg blev fortalt, at skipper, han kunne det med at finde vraget og det mener
mange stadig. ( Jeg mistede kun 5 sæt )
Første vrag blev vist kun til lidt stege torsk. Så tog vi et hul der var der også
torsk, et par lupper og en enkelt lange. Så seglede vi lidt længerede ud og
så kom der mere vægt på fiskene, 2-3 kg. torsk og 2-3 kg lupper røg ombor.
Vi tog det ene vrag efter det andet og der blev fanget torsk, lupper, mørk
sej, lange
og en skæg torsk. Der blev fanget mellem 10-30 kg. p. mand. Alt ialt en god
tur og personligt glæder jeg mig til den 1 maj og festivalden.

MVH.
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Morten Gjøderum.
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Årets første flaktur med ”Hansa”.
Efter at have fulgt vejrmeldingen i dagene op til d. 6. april, stod det klart, at
turen blev gennemført. Klokken lidt over 6 satte vi kursen mod Hertas Flak.
Det fine vejr gav en god stemning ombord, tiden blev som altid fordrevet
med hyggelig snak – kaffe og morgen øl.
Da vi ankom til den sydlige del af flakket, var alle mand klar med alt muligt
tingeltangel monteret med de uundværlige børste- og sandorme. Nu varer
det jo ikke længe, inden vores festival løber af stabelen, så det var fint, at få
afprøvet nye og gamle fiduser. Der gik ikke lang tid, før de første issinger og
småtorsk havnede i spande og baljer. På trods af nogle særdeles vanskelige strømforhold var fiskeriet dagen igennem ganske udmærket. Der blev
også fanget en del rødspætter, deriblandt 5 stk på omkring 500g.
Der er gennem det seneste halvårs tid dukket ulke op på flakket. Således
fangede vi også i dag 3 – 4 eksemplarer af denne ”grimme skønhed” med
farver der varierer fra rosa og beige til mørkere brunlige nuancer. Fjæssing
blev det utrolig nok også til. Jeg har aldrig tidligere oplevet det på denne
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årstid. Der sker helt sikkert nogle ændringer i vores farvand i disse år. Knurhanerne / hønsene var som altid representeret blandt fangsterne ligesom
nogle få og små hvillinger.
Fangsterne lå mellem 5 og 10 fladfisk + et par småtorsk pr. mand. Med det
gode selskab og det fine vejr var det nok til, at gøre turen til noget , jeg ser
frem til, at gentage.

Hilsen Søren.
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HVIDOVRE CUP
Den sidste søndag i april var der traditionen tro Hvidovre cup. X deltagere
havde turen til Helsingør for at dyste i mod hinanden på Øresund.
’Traditionen tro er hornfisken jo altid kommet og fladfisken i bide humør.
Vi var tidligt på havnen for at møde gamle kendinge og for at afhente de
bestilte orm. Havnen lignende sig selv, men jeg gjorde mig da nogle tanker
om hvordan det hele vil komme til at se ud efter den store ombygning der er
i vente.

Kl. 6.15 går vi ombord på Hanne-Berrit, hvor grejet bliver gjort klar. Der skal
skæres sild, samt ormene bliver pakket om og lagt på køl. Benedikte vores
båd leder er også kommet ombord. Hun råber folk op og vi får trukket lod
om vores plads. Jeg får en plads næsten nede agter i bagbord side. Det er
en fin plads og jeg håber jo klart på at der er herfra jeg skal lamme tæve de
øvrige deltagere.

Der blæses til afgang kl. 7 og vi Peter Ølgård sejler lang op nord på hvor vi
skal forsøge os med at fange nogle torsk. Vi ligger lang oppe nord på i Øresund og der pirkes og kaste fiskes efter alle kunstens regler. Der bliver også
forsøgt med orm og sild. Det er ikke de vilde mængder af torsk der kommer
op. Vi havde jo klart håbet på noget lidt vildere. Vi tager lidt forskellige drev
på de forskellige pladser, men må til sidst opgive og sejler derfor videre.

Hittrap revet bliver forsøgt, og der kommer lidt skubber op, men ikke noget
vildt. Jeg får en enkelt og mine side makker får intet. Vi får ikke rigtigt noget
ud af det og sejler mod lappegrunden. Driver lidt rundt der uden rigtigt noget bider. Michael lorenzen får bådens eneste hornfisk. Han var hurtig da
der blev fejlkroget en hornfisk ombord af en anden fisker. Han fik hurtig til
at tacklet om, og i første kast sad den der. Flot. Men vi sejler endnu engang
og havner på disken. Disken ligger lidt syd for Helsingør. Plejer at være en
fin plads til fladfisk. Der kommer jævnt op med flade. En del pæne rødspætter kommer op, Paw Meinertsen får en flot rødspætte på et stykke over kiloet, samt lidt isinger i blandet størrelser. Dagens fiskeri er ved at slutte, og,
bedste mand på Hanne-Berrit bliver Michael Lorenzen med 6 arter.
Side 10
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på havnen kan vi konstatere at de andre skibe har haft stort set det samme
fiskeri som os. Bedste mand var Rolf Sørensen som fiskede på Arresø med
18 fisk 8 arter og 7,8 kg fisk. Det gav totalt 213,6 point. Nr2 blev Thor Rasmussen fra Greve som kom rigtigt tæt på med 26 fisk 7 arter og 8,7 kg.
213,4 point. Rigtigt tæt på. Nr. 3 Frank Larsen med 199,4 point. Bedste
dame blev Benedikte Havemann med 13 fisk 5 arter 3,4 kg. I alt med 93,6
point. Alle modtog præmier fra Hvidovre sport.

Anders Wolff
DHF

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
HAVTURS PRISER
Pga. Stigende olie priser har vi været nødt til at justere nogle
af priserne på vores ture
Hilsen
Bestyrelsen
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SKAGEN HAVFISKEFESTIVAL 2008
RESULTATER
Individuelt
Total Dag Total Dag
Sluttotal
1
2
193,92
194,82
388,74

1 Thor Rasmussen
2 Gudmund Bøge3 Lars Lauenborg
4 Niels G Jørgensen
5 Michael Lorenzen
6 Jan Lund
7 Ragner
8 Uffe Mortensen
9 Poul Duus
10 Brian Lorenzen
11 Jan Godsk
12 Rasmus Pedersen
13 Brian Ahlers
14 Søren Kristensen
15 Jan Østergård
16 Kenn Korneliusen
17 Jesper Uldbrandt
18 John Pedersen
19 Eskild Pedersen
20 Kurt Pedersen

205,44
180,58
200,56
162,73
160,51
198,44
163,94
206,48
167,53
193,83
176,40
144,49
120,79
167,08
124,66
161,48
127,09
77,62
138,53

181,4
194,84
174,08
208,52
199
160,38
189,31
139,74
178,54
151,11
166,25
193,68
195,16
137,41
175,6
136,54
167,17
215,44
150,52

386,84
375,42
374,64
371,25
359,51
358,82
353,25
346,22
346,07
344,94
342,65
338,17
315,95
304,49
300,26
298,02
294,26
293,06
289,05

Firmands hold
Nr. 1
Thor Rasmussen
Kenn Korneliusen
Jan Christensen
Jan Godsk

193,92
124,66
144,49
193,83

388,74
300,26
259,47
344,94
1293,41
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Nr. 2
Michael Lorenzen
Brian Lorenzen
Niels Godsk Jørgensen
Michael Andersen

162,73
167,53
200,56
75,47

371,25
346,07
374,64
186,25
1278,21

Nr. 3
Poul Duus

206,48

346,22

Jan Østergård
Ivan Bremholm
John Pedersen

167,08
86,56
127,09

304,49
280,25
294,26
1225,22

Tomands hold

1 Thor Rasmussen Niels G Jørgensen

388,74

374,64

763,38

2 Thor Rasmussen Michael Lorenzen

388,74

371,25

759,99

3 Niels G. Jørgen-

Michael Lorenzen

374,64

371,25

745,89

4 Brian Lorenzen

Thor Rasmussen

346,07

388,74

734,81

5 Thor Rasmussen Jan Godsk

388,74

344,94

733,68

6 Niels G. Jørgen-

Jan Godsk

374,64

344,94

719,58

7 Michael Lorenzen Jan Godsk

371,25

344,94

716,19

8 Niels G. Jørgen-

374,64

338,17

712,81

386,84

315,95

702,79

300,26

388,74

689

Brian Ahlers

9 Gudmund Bøge- Søren Kristensen
10 Kenn Cornelius-

Thor Rasmussen

www.skagen-havfiskeklub.dk

Side 15

Bedste fisker lørdag. Poul Erik Duus
Bedste fisker Søndag Eskild Pedersen
Bedste båd Lørdag Oberen
Bedste Båd Søndag Oberen
Bedste Dame Mette Stenbroen
Færreste Point Jens Ole Sørensen
Største Sej 7,18 Henrik Madsen
Største fisk 1 Henrik Madsen sej 7,18 k
Største fisk 2 Poul Erik Duus sej 7,04 kg
Øvrige resultater kan ses på vores hjemmeside
www.skagen-havfiskeklub.dk

En stor tak til vores Sponsorer ved Festivalen
JC Fiskegrej og Fritid,

Tegnestuen Skagen,

Rauma Jakt og Fiskeri (Norge),

Zjoos, Claus Sørensen

Home v/Freddy Nielsen,

Skagen Ny Isværk,

Skawpubben,

SuperBrugsen,

Skagen Museums Forlag,

Muremester Lars Jensen,

Marcus,

Elektriker Gade Nielsen

Stena Line,

Skagen Kasse og Plast,

Ny Frederikshavn Kommune,

Skagen Bøger og Papir

Skagen Fiskeauktion,

Harald Christiansen,

Nordjyske Bank,

Daglig Brugsen Frederikshavn,

Stenbroen Guld & Ure,

Skattekisten,

Bygma, Nordjyske Stifttidende,

Ford,

Cykelbutikken v/Allan Fage,

Frisør Thomsen,

Helsam,

Skagen mægleren
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Matas,

Slagter Jensen,

Jens Christoffersen,

Salon Ejla,

2Tal, Skagen Glasværksted,

Jyske Bank,

Fiskernes Handelsafdeling,

Aktiv Super Nordtrawl,

Ny Form,

Skagen Design,

Linie 74, Botex,

Havnekroen,

Samlecentralen,

Skagen Ny Glas,

Møbelland,

Hvidovre Sport,

Sportmaster, Fladen,

Kompasset,

Skagen Lossekompagni,

Brasholt,SeaMech,

Color Line,

Skagen Bogtrykkeri,

Beauty Zone,

Skagen Kleinsmedie,

Expert,

Skagen Truck Kompagni

Erik Taabbel,

Sea-Mech

Salon Sejer,
Smyrild Line,
Jacobs Cafe,
Havnegrillen,
Christians Pølsevogn,

TAK FOR JERES VELVILJE
UDEN DEN HAVDE DET IKKE VÆRET MULIGT AT
GENNEMFØRE FESTIVALEN

Cosmos,
EDC v/Ole Bo,
Skawgrillen,

SKAGEN HAVFISKE
KLUB

Furuno,Pakhuset,

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.

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

Side 20

mere

www.skagen-havfiskeklub.dk

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

2020-25 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/

Klubrekorder
Art

Vægt/kg

Navn

Sted

Dato

Pighaj

3,550

Rasmus Pedersen

Fladen

24-06-2005

Blåstak

0,570

Helge Rømer

Fladen

25-.06-2006

Torsk

27,500

Per Houmand

Skrubbe

0,433

Kaj Pedersen

Sandbund/Skagen

23-09-2007

Havkaruds

0,70

Jens ole Sørensen

Brosme

2,250

Jan Lund Christensen

Ulk

0,440

Gudmund Bøgeskov

Flakket

04-05-2008

Sej

12,100

Bent Christensen

Lange

7,500

Frits Pedersen

Lubbe

5,400

Jess W. Hansen

Kulmule

4,700

Vagn Kjær

Havkat

3,500

Anders Thomsen

Kuller

1,820

Jan lund Christensen

Rødspætte

1,700

Steffen Pedersen

Flakket

28-05-2006

Makrel

1,160

Kaj Pedersen

Flakket

31-10-2003

Hvilling

0,760

Frits Pedersen

Hestemakrel

0,563

Carsten Vestergaard

Rød Knurhane

0,850

Gudmund Bøgeskov

Ising

0,495

Niels Thomsen

Berggylt

1,600

Erik Søndergaard

Hornfisk

0,540

Eskild Pedersen

Rødtunge

0,880

Poul Børge Sørensen

Rødfisk

0,350

Preben Lund

Grå Knurhane

0,475

Søren Kristensen

Grå Tunge

0,344

Carsten Christensen

Skægtorsk

0,480

Hans Nelleberg

Fjæsing

0,277

Kurt Pedersen

Sild

0,140

Carsten Vestergaard
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02-09-2006

Hirtshals/Stengrund

02-06-2007

Flakket

27-10-2007
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Afs. Skagen Havfiskeklub Ulrik Plesnersvej 54 - 9990 Skagen
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