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Nyt fra bestyrelsen
Formandens ord:

Så er 2008 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. Vores havture har
desværre været ramt af dårligt vejr,
med en del aflysninger. Vi håber på
bedre vejr i 2009, så vi kan få en masse
fiskeglade mennesker på havet.
Husk vores klubaften i december, 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.
Bestyrelsen og jeg vil gerne ønske alle
en GLÆDELIG JUL OG GODT NYTÅR!!!!

Mette Stenbroen

Tryk:
Søe-Knudsens
Offsetkopiering
Stoholm.

.
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Generalforsamling 2009
Der afholdes ordinær generalforsamling
Lørdag d. 7. Feb. 2009 kl. 15.00
I Skawdyk´s lokaler på Chr.d.x.´s vej.
Dagsorden:
Valg af dirigent.
Beretning.
Regnskab.
Kontingent.
Indkomne forslag ( Skal være formanden i hænde senest d 29.
jan. 2009)
Valg af formand ( Mette på valg )
Valg af bestyrelse ( På valg: Kaj og Kurt for 2 år, Uffe for 1
år, 1 nyt medlem for 2 år)
Valg af Suppleant ( Anders på valg )
Valg af revisor ( Lena på valg )
Eventuelt ( Oldtimer afd. + Pokaler )
Efter generalforsamlingen er klubben vært ved en sildemad og
skipperlabskovs.
Vel mødt
Bestyrelsen
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Mausund 2008.
Der var så dejligt ude på vandet. Sådan noget lignende skrev en vis hr. Andersen for
mange år siden i begyndelsen af et eventyr. Dette eventyr udspillede sig alleryderst i
Trondheimsfjorden med udgangspunkt i det lille fiskerleje Mausundvær. Her blandt
havørne – skarver – utallige andre søfugle og så naturligvis hvad der måtte gemme sig i
dybet, skulle vi tilbringe en uge sammen med 70 ligesindede fra den norske og svenske
havfiskerelite.
En 750km lang køretur i Norge skulle afvikles med alt, hvad det indebærer af tuneller i
bjerge og under fjorde. Færgesejllads fra den ene ø til den anden og endelig indkvartering i en rigtig velegnet lejlighed. En hyggelig prøvefisketur blev overstået med et fornuftigt resultat - syntes vi, men det skulle senere vise sig, at resultatet nærmest var dårligt – altså forsigtig opvarmning.
Vejrmeldingen lovede godt alle dage. Det viste sig, at holde stik med undtagelse af den
sidste dag, hvor søen til gengæld rejste sig, om ikke til svimlende højder, så i hvert fald
til særdeles ubehagelig sejllads. Der var mange, der fiskede lidt den dag. Fiskemæssigt
betød den urolige havoverflade intet, store torsk 6 til 10kg+ og sej med mere bankede til
vore 4 – 700gr store pirke og 12/0 ophængere med og uden agn. Vi fiskede hver dag
udenskærs i åbent hav, som en af skipperne udtrykte det - næste stop Island.
Endelig stævnede en mindre armada af norske kystfiskerfartøjer ud af den lille havn.
Der var fartøjer fra de omkringliggende øer Sula – Frøya – Hitra og hvad de ellers hedder. Ombord befandt sig mellem 4 og 8 forventningsfulde havfiskere deriblandt 4 danske. Sejlladsen ud gennem skærgården var som altid en fin oplevelse. Der var rigeligt, at
se på, overalt stak mere eller mindre nøgne klippetoppe op af havet. Her hvilede søfugle
af næsten enhver art, mens andre havde travlt med, at æde sig mætte i småfisk presset til
overfladen af rovfisk. Oven over det hele, med den blå himmel som baggrund, svævede
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havørne på patrulje efter noget spiseligt. En enkelt gang var en ung ørn så tæt på, at et
skud med kameraet var aktuelt, men hvad for en pose var det nu lige det lå i. Hurtigt var
chancen forspildt.
Snart forsvandt de synlige skær og klipper bag os og en vidtstrakt let rynket havoverflade åbnede sig forude. Bådene spredte sig i alle retninger og satte kurs mod hver deres
hotspot. Skipperne var lokale folk og det var tydeligt, at de alle havde et indgående
kendskab til det usynlige bjerglandskab under os. Så kom det der næsten magiske øjeblik, hvor motoren går ned i omdrejninger og skipper bliver aktiv med ekkolod og navigator. ” Vi starter på 70 meter og arbejder os langsomt ned på ca. 150 meter. Der står 20
meter sej midt i vandet. Det kan være klogt, at fiske efter torsken oppe i sejen. Det er
formentlig småsej og det er rigtig torskeguf ”. Sådan kunne de indledende kommentarer
fra skipper og bådformand lyde. Min 400 grams pirk drønede nedad efterfulgt af 2 stk.
ophængere med rød og blå gummislange og ganske rigtigt halvvejs nede bliver grejet
stoppet og der er fast fisk – småsej – åh nej, vi skal vel ikke stå og slås med dem hele
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dagen. En venlig nordmand fortalte mig, at han bare lod dem sidde. Med et lille grin
forklarede han at så faldt de nok af igen, man må jo ikke fiske med levende agn i Norge.
Jeg gjorde selvfølgelig som manden foreslog. De andre omkring mig fangede heller
ingen småsej, men begyndte at hale fine torsk op. Jeg stod stadigvæk og tumlede med
småsej nede i dybet. Mens jeg stod og ærgede mig lidt over mit manglende held kom
hugget. Og hvilket hug – linen hvæsede af hjulet - ” han har taget småsejen ” lød kommentaren fra min norske sidemand. Fornøjelsen blev desværre kort, hvortil nordmanden
sagde ” alt for små kroge ”. Jeg synes mine 6/0ere var store nok, men han havde naturligvis ret. Selvom jeg skiftede til større kroge, havde jeg samme oplevelse 5 – 6 gange i
løbet af de 4 dages fiskeri. Specielt en af dem husker jeg i detaljer. Den var særdeles
voldsom i sit udløb, og da jeg senere fik hevet småsejen op (ca. 50 cm), havde den friske
bidmærker på tværs af kroppen, der målte ca. 30cm. Uha – det var grove løjer.
Pludselig voksede sejen i størrelse og alle stod med sammenkrøllede stænger. 2 -3 sej af
gangen og alle mellem 3 og 6 kg og enkelte større. Sejfiskeriet ebbede ud og jeg forsøgte med agn på bunden.
Ligegyldigt hvor vi var blev agnen ( sej - sild eller makrel ) straks den landede på bunden indhaleret af brosme, der var utrolige mængder af dem, næsten til irritation. Det var
kun 5 stk. der talte i konkurrencen. Men der var jo også mulighed for lange med samme
metode, så jeg fortsatte. Her fandt jeg ud af, at en lille brosme på slæbet ofte virkede fint
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som attraktor på andre fisk. Jeg fik flere torsk, kuller, rødfisk og sej på denne måde, det
gav simpelthen liv til ophængerne.
Langt til havs forsøgte vi os en dag på en undersøisk bjergtop. Der var 40meter vand på
toppen og så faldt dybdekurven bare nedad og nedad. Vi fiskede ned til 170meter. I de
øverste vandlag cirklede sej og lubbe rundt i store stimer og der var rigtig store sej imellem over 10 kg. Lubberne var desværre udleget på dette tidspunkt og derfor lidt slanke,
men trods alt fine fisk mellem 2 og 4 kg. Længere nede over bunden stod der store
mængder torsk. Sådan en rød stentorsk der kommer til syne langt nede i det krystalklare
vand og vokser til 6 kg på dækket er bare noget af det flotteste.
Ned ad skråningerne stod rødfisk, kuller, lange og den allestedsnærværende brosme.
Bedste mand på båden fangede denne dag omkring 150kg fisk. Jeg fik beskedne 60kg
deriblandt en kuller på 3 kg. Man kan næsten få dårlig samvittighed, når den ligger på
dæket med sit modermærke og farver over i det violette.
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På grund af det fine vejr fiskede vi som nævnt kun udenskærs. Jeg ved, at fiskeriet indenskærs kan være ligeså spændende og endnu mere artsrigt. Her optræder pighajen i
store stimer ligesom kuller og hvilling vil være en større del af fangsterne. Eneste forskel er at chancerne for rigtig stor fisk er større udenskærs, men absolut til stede indenskærs, det glæder jeg mig til at prøve.
Jeg tror, vi alle 4 fik en rigtig stor oplevelse – Anders fik både helleflynder på 5 kg og
torsk på 16kg – Kurt fik havtaske og blev bedste dansker – Claus fik sej på 13,8kg – Jeg
selv fik torsk på 10 og 13kg. Alle fik vi masser af ”små” fisk mellem 5 og 10kg. For
Kurt og undertegnede er der ingen tvivl, vi må simpelthen af sted igen d. 1. 2. 3. og 4.
juli 2009. Steffen og Morten Gjøderum har ligeledes meldt sig til. Det kunne være sjovt,
hvis vi blev endnu flere.
Jeg har kort sammenfattet 4 dages fiskeoplevelser i det ovenstående. Men der er selvfølgelig rigtig mange situationer, jeg gerne ville beskrive yderligere. Jeg vil anbefale alle
interesserede, at besøge Trondheim Havfiskeklubs hjemmeside – se billederne – læs
referaterne fra de sidste års festivaler.
Her er det kun fantasien, der sætter grænser for, hvad du kan opleve med en fiskestang. Søren.

Side 8

www.skagen-havfiskeklub.dk

Åndalsnæs 2008.
Så var turen kommet til den årlige familie tur til Norge
Vi skulle igen op til Åndalsnæs for at fiske i isfjorden sammen med John Kofod. John
har jo som bekendt de sidste 2 år sponseret nogle flotte præmier i form af fisketure med
hans lille kutter. John er i øvrigt gammel Skagbo og hans far var konservator her i byen.
Det var anden gang jeg skulle til Norge i år. Den første tur var også med nogle af klubbens medlemmer. I øvrigt en rigtigt god tur med flotte fangster. Nu var det tid til familie
turen samen med Victor, Jan”Hund” Torben, Mette og jeg selv. Vi havde været så heldige igen at kunne låne Onkel Finns store bil med plads til 7 personer, så der var rigeligt
med plads til stænger grej og lidt øl.
Vi sejlede sent om aftnen d. 21 september, og var fremme i Langesund næste morgen.
En flot tur op forbi Oslo og så videre igennem Guldbrandsdalen skulle føre os frem til
Åndalsnæs hvor vi havde lejet en hytte med udsigt ud over isfjorden. Hytten ligger i
bunden af fjorden kun adskilt af vestkyst vejen. Et fantastisk flot sted og vi får hurtigt
installeret os i hytten, knappet en øl op, og så end og se til vandet. Det lå helt stille hen
og flere steder kunne man se hvordan makrel og sej jagtede små fisk op i overfladen. Vi
var meget spændte og glæde os til de næste 2 dages fiskeri. om aftnen fik vi selskab af
John og menuen stod på røget ben fra slagter Munch samt lidt godt øl. Ikke tosset på en
fisketur.
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Tirsdag morgen var vi klar. Vi havde i år valgt at bruge en af de små joller så hører med
til Hytten. Det gik med 5 personer op til Åndalsnæs havn hvor John ventede på os. Vi
fik hurtigt organiserede vores grej.
5 min. Til første fiskeplads. ja der er
ikke langt til de første pladser. John
kunne fortælle at der havde været fint
fiskeri i fjorden de sidste par måneder,
så vi havde store forventninger til fiskeriet. Jeg lagde ud med vores medbragte
orm fra JC, imens de andre prøvede med
pirk og ophænger, Der gik ikke længe
før de første fisk kom på dæk. Sild og
makrel, kom ophængerne, og jeg fangede hurtigt nogle flotte knurhaner. Ja det
gik slag i slag, og der kommer ganske
pænt med fisk op. Ikke nogle store, men
mange nye forskellige arter. Mette fanger bla. en flot glashvar, guldlaks og jan
en kulmule, og en sperling. Alle nye
arter. jeg kommer da også med på arts
lisen med en glashvar og en 8 armet
blæksprutte. Fangede sjovt nok som den
eneste også en sidste gang vi var heroppe. Den havde vi meget sjov ud af. Ellers forløb dagen med forskelligt fiskeri.
Side 10
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Tirsdag aften, god mad igen. Torbens lasagne, tilført lidt øl og løgne historier. En rigtigt
god aften hvor trætheden hurtigt meldte sig.
Onsdag, forløb stort set som dagen i forvejen. Desværre var vi ikke rigtigt stødt på de
helt store torsk og sej. Fiskeriet havde da været ok, men vi savnede en rigtigt arm brækker. Torben stod for dagen største sej på 6,2 kg og så havde vi nok det vildeste knurhane
fiskeri jeg nogensinde havde oplevet. 3-5 stk. af gangen. Mange over 500 gr., og jeg tror
nok Mette fangede den største på 750 gr. Vi nød turen i fulde drag uden noget stress og
jag. Kanon flot udsigt med store bjerge overalt, fantastisk selskab, hvor latter musklerne
virkelig kommer på prøve. Denne tur kan varmt anbefales.
I alt blev det til 15 forskellige arter på de 2 dages fiskeri. Største fisk blev Torbens sej på
6,2 kg, men de er fanget meget større der oppe. Vi ramte ikke lige dagen, men prøver
helt sikkert til næste år igen. Sidste aften nyder vi sammen med John vor han sørger for
maden i form af Bison okse krebinetter. Men grønt og vildt sovs.
Torsdag morgen går det hjem af igen. Vi gør et lille holdt i Oslo hvor vi får en lille snak
med Lars Kofod Johns bror. Vi er fremme i Skagen kl. ca. 01 fredag morgen, klar til at
tage på job igen.
Anders Wolff
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Pokaltur 2008
Årets pokaltur skulle i ar afvikles fra Hirtshals med skibet Albatros. Fiskeriet skulle
foregå på et meget omtalt sted nemlig Cigaren. Cigaren skulle efter sigende være et
mindre stenrev hvor der bare skulle vælte i store fisk, jeg havde forhørt mig lidt
rundt omkring med hensyn til ”Cigaren” men det var meget svært at opsnuse nogle
ting om området, da det åbenbart er meget få der har fisket der, men nu måtte vi
bare vente og se.
Fredag den 4 juli kl.24,00 skulle vi sejle fra Hirtshals, og da Carsten og mig kom ned
til skibet var de fleste allerede kommet, vejret var rigtigt fint, ingen vind og de lovede
højt solskin og svag vind dagen efter også. Vi var 18 mand og en enkelt dame som
skulle med, Skipper og hans medhjælper kom også i god tid, det første skipper spørger om er, ”vil i virkelig ud på Cigaren og fiske” !?. Vi siger ja da det skulle da vælte
med store fisk der ude ik ? Skipper fortæller så at de havde været derude et par
gange sidste år uden at der var blevet fanget andet end lidt små fisk, men han ville
godt sejle de ca. 5 timer derud, men han kunde ikke sige noget godt om stedet !. Så
stod vi der og måbede lidt vi havde jo alle hørt om alle de vilde fisk der blev fanget
der, men nu stod han der og sagde det direkte modsatte, hvad skulle vi så ? Vi forhørte os hos de forskellige deltagere og Skipper og blev enige om at droppe cigaren
og i stedet tage på selve revet, hvor der på det seneste var fanget pænt med fisk.
Klar til afgang efter lodtrækning og ombord stigning, vi skulle sejle i ca. 4 timer.
Vejret var virkelig med os, da vi tøffede ud af Hirtshals havn, folk sad og hyggesnakkede og fik en øl eller to. Lidt efter lidt var vi nogle stykker der gik ned for at sove.
Det blev ikke til mere end ca. en time jeg fik sovet, så stod jeg op igen, der var stadigt mørkt, men en hel del sad stadig oppe og snakkede og gjorde grej klar.
Kl. ca. 4,00 var vi på vores første stop, der lå et par både der ude i forvejen, men
der var jo masser af steder på revet og fisk så vi lå ikke lige oven i hinanden. Skipper tudede i hornet og diverse pirke røg mod bunden, vi var klar alle mand og damer, vejret var som sagt fantastisk, helt stille og ikke en sky på himmelen solen var
på vej op, flot .
Nå så skulle der fiskes vi fik et par små torsk i det første drev, ikke det vilde, vi prøver lige en gang mere sagde skipper, men heller ikke anden gang var der det store
held. Så vi sejlede videre. Et kvarter efter var vi et nyt sted. Her var der pændt med
fisk, Torsk, Sej og Lubbe blev der fanget mange af de næste mange timer, der var
fine forhold med lidt strøm så vi var nogle stykker der prøvede at fiske efter fladfisk
men det lykkedes ikke trods ihærdige forsøg fra flere deltagere, ikke en eneste fladfisk blev der fanget.
Da det gjaldt om at få flest kilo i kurven gik vi over til pirke fiskeri igen dog var der en
enkelt der fortsatte med at fiske efter flade. En fyr der hedder Danny var med på sin
første fisketur, han fangede i et af de første drev en rigtig fin rødfisk, og der blev
fanget kuller, makrel, lubbe, sej, fjæsinger og selvfølgelig masser af torsk.
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Vi sejlede kun kort tid hver gang vi flyttede og der blev fanget pænt med fisk hele
tiden. På et tidspunkt blev vi enige om at prøve lidt vragfiskeri, så vi sejlede en times
tid , så var vi ved et første vrag, det var ikke et godt flyt vi havde gjort, vi prøvede 3
gange over vraget og der blev kun fanget to små torsk, så vi blev enige om at sejle
tilbage på revet, fordi der var yderligere en times sejlads til næste vrag og var der
heller ikke fisk der ville vi havde brugt alt for meget tid på ikke at fange noget, så vi
sejlede tilbage til revet.
Da vi kom tilbage på revet fandt vores utrolig flinke skipper en god plet her var der
store torsk, torsk på 7,0 kg 8,5 kg og 9 kg blev fanget her og en fyr der hedder Jesper Boesdal fik et rigtigt godt hug, som han stod med længe da han fiskede ind
under båden, efter et stykke tid kom en rigtigt flot torsk til syne, den blev vejet til 15
kg, rigtig flot fisk. Ellers gik det slag i slag der blev hevet mange fine fisk ombord,
men alting har jo en ende, kl. ca 14 blev der tudet op for ca. sidste gang.
På vej ind blev der renset fisk og hygget i stor stil.
Vinderen af pokal turen blev Steffen Pedersen med 67 kg. Renset fisk. Flot flot
Nr. to blev Jesper Boesdal med 65 kg. Fisk.
Nr. 3 blev Frank Molbjerg med 63 kg. Fisk.
Største fisk torsk på 15 kg. Jesper Boesdal.
Sjældneste fisk fanget af Danni Pedersen blev flot rød fisk.
Alt i alt en rigtig god tur med kanon vejr og mange fisk, og gode fiskekammerater.
Stor tak skal lyde til Skipper og medhjælper på Albatros, to rigtige hjælpsomme og
hyggelige fyre.
Men ”Cigaren” den har vi stadig til gode, gad vide om der er fisk der ude ??
Mange fiskehilsner fra
Uffe Mortensen
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En jule og nytårs hilsen fra redaktøren /webmasteren
Jeg vil gerne benytte lejligheden til at bringe en stor
tak til vore annoncører og alle dem der har fundet
tid til at lave indlæg og sende billeder til Flakket /
Hjemmesiden, uden deres hjælp havde det ikke været
muligt at sende et så indholdsrigt blad på gaden,
Lad det samtidigt være en opfordring til alle i klubben, har du en ide, en lille artikel, noget brugt fiskegrej du vil have solgt, en sjov vittighed, nogle nye eller gamle fiske billeder / historie, synspunkter, eller
en jule hilsen til tante Oda, så ring eller skriv til mig
så sørger jeg for at det bliver bragt i bladet eller på
hjemmesiden
Brug bladet og hjemmesiden det er jeres

Hilsen Kaj
Nye Medlemmer
Brian Lorenzen, Jim Nygård, Frederikke flyvholm Thomsen, Mads Knudsen, Peter Mejer, Leo Madsen, René Abrahamsen, Kasper Maindal,
Martinus Lindegen, Ulrik Jensen.
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JULE HYGGE
Torsdag d 11-12-08 i Skawdyks lokaler
Kl. 19,00
Foreningen vil være vært ved en gang æbleskiver samt lidt
godt til halsen

JC. Fiskegrej og Fritid
Kommer og fremviser de seneste nyheder
inden for havfiske grej, han har denne
gang rigtigt rystet posen og fundet en
masse gode juletilbud frem.

Klub Aften
Torsdag d 15-01-09 i Skawdyks lokaler
Kl. 19,00
Program ikke fastsat endnu følg med på
hjemmesiden
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Tag med på Skagen Havfiskeklubs
Point tur til Helsingør
Kom og oplev det spændene fiskeri på sundet
På opfordring fra flere af klubbens medlemmer forsøger vi at lave en fiske
weekend i Helsingør,
Lørdag d. 25-04 og søndag d. 26-04
Program:
Lørdag:
Klub tur med Nadia 08,00 til 15,00 (Point tur)
Klubben udlover pokal for bedste deltager samt største fisk samt diverse
andre præmier.
Husk der er store chancer for at slå en af vores klubrekorder
Søndag:
Deltagelse i Hvidovre Cup
Dato: Søndag d. 26. april 2009
HSLF´s store havkonkurrence som indgår i DHF´s Ambassadeurcup 2009.
Dette er en af årets sjoveste arts konkurrencer og som sædvanlig
med masser af gode præmier. Den endelige præmieliste foreligger
i starten af Januar, hvor du også kan få det endelige program
med konkurrenceregler..
Vi sejler med 3 af de blå både: Havstrygeren, Hanne Berit og Arresø.
Det er et af de bedste tidspunkter på året efter arter og vinderen
har omkring 10 forskellige.
Torsk og Hornfisk plejer der at være masser af og de fleste
får som regel "fuldt hus" i fladfisk -Rødspætte, Ising og Skrubbe.
Af andre arter kan nævnes: Hvilling, Sild, Sej og knurhane.
Side 16
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Priser:
Fisketur lørdag

300,00

Hvidovre Cup

400,00

2 overnatninger i camping hytte med toilet og bad på
Helsingør campingplads ca. 500 m. fra havnen

150,00

Eller
2 overnatninger på Helsingør Vandrehjem i værelser med eget bad og toilet
ca. 2 km. Fra Havnen
300,00

Det er frit om man vil deltage begge dage og man er selvfølgelig velkommen
til selv at arrangere overnatning
Vi arrangerer en eller anden form for fælles kørsel
Der bliver fyldt op efter først til mølle princippet så skynd jer med tilmeldingen
Bindene tilmelding til Kaj
På tlf. 98 42 87 77
Inden 15 feb.

www.skagen-havfiskeklub.dk
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Sidste del af Havturs
kalenderen kommer i
næste nr. af Flakket
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NYTÅRSTORSK PÅ NY MÅDE
2 prs.
200 gram torskefilet med skind, uden ben
20 g. syltet rødbeder
30 gram bacon ristet i små tern
2 tsk. fuld fint hakket persille
1 æg, hårdkogt og finthakket
50 gram smør
1 spsk. Citron saft
lidt friskrevet peberrod
1. Skær torsken i tynde skiver.3-4 mm. .
2. Smør 2 flade tallerkner med lidt smeltet smør
3. Læg torske-skiverne jævnt fordelt på hele tallerknen
4. Lun hele retten i ovnen i ca 1- 2 min ved 150 grader varm ovn.
5 .I mellem tiden piskes det kolde smør i gryde med 1 spsk. fuld vand og citronsaften.
6. Opvarmes til næsten kogepunktet, og smag til m. groft sennep, sukker, salt og
peber
7. ”Senneps smørret” overhældes retten
8. Herefter fordels reven peberrod, hakket persille, æg , ristet bacon tern og rødbeder jævn og dekorativ oven på torsken.
Punkt 1,2,3 kan evt. laves 1 dag forinden el. samme dag., dog henstilles koldt
med film imellem hver tallerken.” senneps smørret” kan laves inden fiske bages i
ovnen, men den må ikke blive kold !

www.skagen-havfiskeklub.dk
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DM HAVFISKERI 2008
Dansk havfisker forbund afholdte Danmarks mesterskaberne i havfiskeri på Øresund i weekenden d. 30-31 august.
72 deltagere var tilmeldt for at dyste imod hinanden på Øresund. Udgangs havn var
nord havnen i Helsingør. Det skulle blive spændene at se hvordan det ville løbe af
stablen.
Det var med stor spænding vi kørte fra Skagen torsdag eftermiddag. 16 deltagere
fra Skagen havfiskeklub skulle turen over til Øresund. Jeg havde været i kontakt
med Karsten på Havlit i løbet af ugen for at få lidt meldinger om fiskeriet. Det var
dog lidt dystre meldinger han kom med. Ingen torsk og få rødspætter og isinger.
Skrubber var der nok af, og torskene stod sammen med sildene syd for Ven. Men vi
var ikke sådan at slå ud, og var da fast overbeviste om at vi nok skulle fravriste nogle fisk fra Sundet.
Fredag kl. 17 havde vi en øve tur med havlit for at teste vores hjemmebundne forfang samt få lidt føling med grej og forhold. Vi var vel omkring 25 deltagere der skulle med Havlit.
Der var en god vind fra nord fredag aften, så det var lidt råt derude, men heldigvis
havde lovet svag vind lørdag og søndag samt sol fra en sky fri himmel. Der var noget
at se frem til.
Vi fiskede på forskellige pladser i den sydlige del af Øresund. Men som Karsten havde fortalt var fiskeriet ikke specielt godt. Vi fangede da både ising rødspætte torsk
og hvillinger og havde en god hyggelig aften hvor grejet lige blev trimmet en sidste
gang. Aftnen blev afsluttet på det lokale vandre hjem hvor der blev bundet lidt flere
takler samt lagt lidt taktik til weekendens fiskeri.
Lørdag morgen var vi klar til at dyste mod hinanden. Vi var oppe kl. 5 for at være
klar på havnen, samt få en parkerings plads ved nord havnen da stats havnen jo er
under ombygning de næste par år.
Der var i forvejen trukket lod om hvilken båd man skulle med. Jeg skulle være ombord på Sværd og var så heldig at trække en plads oppe i stævnen. Det kan være en
rigtig god plads da man uden problemer kan fiske til både styrbord og bagbord uden
at linen kommer under skibet. Det var bare om at komme ombord og gøre grejet
klar. Var så heldig at komme til at stå sammen med 2 fra Skagen havfiskeklub, så
det skulle nok blive rigtigt hyggeligt med lidt ekstra intern konkurrence. Der var fiske
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tid fra kl. 7 til kl. 16. Vejret var fantastisk og solen var på vej op over Helsingborg.
Det skulle vise sig at blive en rigtig god dag.
Kl. 7 blæses der til afgang og skipper Kim Knudsen beslutter at prøve en tur foran
Kronborg hvor der jo altid er både hornfisk og makrel i sen sommeren. Alle ombord
er naturligvis klar ved deres pladser da der bliver ringet ned. Der går ikke længe før
der kommer både sild, makrel og et par enkelte hornfisk. Jeg er heldig og fanger en
pæn hornfisk på mit silde forfang. Hornfiskene er meget forsigtige i dag. De plejer
ellers nok at gå til biddet, og jeg har da også nogle flere efter men de vil ikke rigtigt
hugge.
Vi sejler ud på dybere vand hvor vi lodder en del fisk på bunden samt små klatter i
midt vandet. Det er sild og makrel. Så vi forsøger lidt her og der kommer da også del
sild og makrel op. Det går meget nemt med sildene, men makrellerne er der lidt
langt imellem.
Vi sejler sydover for at fiske på en plads hvor der plejer at være godt med rødspætter. Der er ca. 27 meter vand lidt syd for Helsingborg., her kan de godt gå at gemme
sig. Der er straks bid flere steder. Jeg lander nogle fine rødspætter og fanger omkring 15 stk. der alle er over 27 cm, samt lidt isinger alle over målet. Det bliver også
til en enkelt torsk der holder de 40 cm som er mindstemålet. Men der jo kun de 5
af hvert art der tæller så de overskydende bliver ikke vejet ind men er jo rare i fryseren der hjemme. Der bliver landet pænt med fisk ombord på pladsen. Strømmen er
hård så der skal fiskes med tunge lodder og gives en del line. Det giver undervejs
lidt kludder rundt omkring da skipper Kim Knudsen holder skibet på skruen op imod
strømmen.
Solen står højt på himlen, og der er omkring 20-25 graders varme, så det er om at
få renset sine fisk, skyllet dem og så ellers ned i baljen med en våd klud over. En del
havde 1 eller 2, 1,5 liters flasker med frossent vand så fisken kunne holde så bedre. Det er en rigtigt god ide.
Længere nede i sundet prøver vi en plads der normalt holder mange hvillinger samt
en del kuller. Der var hvillinger i rå mængder og de bed på alt agn, samt ophængene. Alle fangede dem, samt de lidt mere heldige der fangede en kuller. Jeg havde
fuldt hus i hvillinger samt 2 stk. kuller.
Der var ikke kommet så mange torsk op så vi sejlede vest over mod for at fiske på
nogle små knolde hvor der godt kan stå en del torsk om sommeren. Det bliver ikke
til det helt store men der kommer da nogle stykker op der lige kan holde målet. Vi
forsøger nogle gange men slutter dagen af ved kronborg og Nord havnen hvor vi
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skal fange skrubber inde på det lave vand 4-8 meter.
På det lave vand foran kronborg er der godt gang i de flade. De skulle fiskes aktivt
med indspinding af taklet hen over bunden. Skrubberne var hurtige og hidsige, så
det var hurtigt at fange de 5 maksimale. Det var dog ikke alle der havde luret fidusen med at spinde ind over bunden som nogle gange hurtigt udløser hug fra de nysgerrige fladfisk.
Alle både havde haft fint fiskeri, og Michael Lorenzen lå på førstepladsen efter lørdagens fiskeri med 246 point skarpt forfulgt af Thor Rasmussen med 243 point. Og
Anders Wolff med 237,86 point.
Søndag morgen står vi klar igen. Det tegnede til at blive en lige så flot dag igen. Jeg
havde store planer om at forbedre min 3 plads fra gårdagens fiskeri.
Jeg skulle med Findus i dag med Lars Pryds bag roret. Det gode skib Nadia var en
tur på værft da der var lidt problemer med maskinen.
Jeg kommer til at stå i bagbord side der hvor der ikke er særligt meget plads. Men
trods alt noget bedre end agter pladsen hvor der er overdækning og dermed svært
at løfte fiskene ind. Men fiskes det skulle der.
Kl. 7 er der afgang og vi sejler straks over til kanten af det dybe nord for Helsingborg. Sild og makrel igen. De står spredt, men når de først er fundet er det hurtigt at
få fuldt hus i sild. Makreller er der også og jeg har 3 på mit forfang men den ene
ryger dog af men jeg får da den op så de 10 point er reddet. Der er ikke mange
hornfisk, men af og til følger de med pirken op til båden dog uden at bide på. Der
bliver fanget jævnt med fisk omkring på skibet, men efter noget tid sejler vi videre i
søgen efter nye arter. Vi forsøger pladsen med de mange rødspætter på 27 meter
vand. Pladsen som ligger lidt syd for Helsingborg og Helsingør har andet at byde på
en bare flade. De fleste arter dukker op på denne plads, men hovedsagligt rødspætter og isinger. Men der er stadigt en del strøm. Så de tunge lodder må i gang igen.
Der er fint med rødspætter, og lidt torsk og isinger blander sig også i løjerne. Det
går ikke lige så stærkt som lørdagens fiskeri, hvor jeg på kort tid fangede 15 stk.
men jeg får da hevet min 5 rødspætter hjem. De fleste ombord fanger rødspætter,
og nogle er heldige at fange både ising, hvilling og torsk.
Kuller pladsen skulle også ha et besøg, og som dagen før var der igen godt med fisk.
Hvillinger var der masser af, faktisk nogle rigtigt pæne nogle op til 800 gr. Kullerne
var der også. De er meget tydeligt at mærke når de er på krogen. Men man mister
desværre en del da de kæmper hårdt i starten hvorefter de ryger af pga. de er me-
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get løse i munden.
Vi bruger en del tid på at afsøge nogle af de kendte sommer knolde nord for ven for
torsk. Det er desværre en forgæves søgen, og et meget magert udbytte.
Vi bruger resten af dagen på disken hvor der bliver fisket efter ising, knurhaner og
rødspætter. Der er pænt med fisk på pladsen og der kommer en del knurhaner og
isinger op. Jeg fanger en knurhane som desværre er en cm., for lille. En ising på 23
cm. Ja det er sort uheld. Eskild som står agter er en art foran mig med 8 arter. jeg
kæmper desperat til det sidste, og havner i kludder med dem på den anden side.
Der bliver hurtigt taklet om og et lille nusset takle kommer på efter min bom. Jeg får
hug på min lille silde strimmel og gætter på en knurhane. Men nej en fjæsing kommer op som jo ikke tæller med i konkurrencen. De sidste 10 minutter har jeg en del
hug men kun lige i sidste øje blik kommer en knurhane op på 22 cm. 8 arter og jeg
er på samme antal som Eskild. Der er kun antal og vægt imellem os som kan afgør
om hvem der bliver båd vinder.
Det blev Eskild der løb af med sejren på båden., men det var kun marginaler der
afgjorde det. Nu skulle det blive spændende at se den samlet stilling. Michael Lorenzen som lå nr. et efter lørdagens fiskeri måtte se sig slået af endnu en skrap
skagbo. Mette Stenbroen fangede 9 arter på hendes båd side og løb af med sejren
på hendes båd.
Vinderen af dette års Danmarks mesterskab i havfiskeri blev Thor Rasmussen med
473,3 point, nr. 2 blev Anders Wolff med 448,88 point, nr. 3 Eskild Pedersen med
447,80 point
Bedste dame og DM for kvinder blev Mette Stenbroen med 400, 35 point og samlet
nr.15. Bedste junior blev Michael Kunis med 348,41 point. Bedste 2 Mandshold
Thor Rasmussen og Michael Lorenzen. Alle modtog flotte præmier fra Dansk havfiskeforbund og Hvidovre Sport.

Anders Wolff
DHF.
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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

M/S Bonito

12 personer

M/S Yellow Reef

12 personer

M/S Bounty

12 personer

M/S Tindur

20-25 personer
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/

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

mere

DHF
Aktivitetskalender i 2009

31.

Jan.

Generalforsamling Kl. 16.00. i Hvidovres lokaler.
(tilmelding til mad på 32 52 21 29)

1.

Feb.

Pokalstævne fra Helsingør.

Amb.cup

(tilmelding Hvidovre sport på 36 75 13 15)
15.

Marts. Roskilde Havfiskefestival fra Helsingør.

Amb.cup

(tilmelding Per Barklund 51 23 40 26)
26.

April.

Hvidovre cup fra Helsingør.

Amb.cup

(tilmelding HS på 36 75 13 15)
23 -24 Maj.

Skagen Havfiskefestival.

Amb.cup

(tilmelding se program)
20 - 21. Juni

Nordjyske mesterskaber .

Amb.cup

15 - 16. August. DM i Havfiskeri fra Helsingør
Amb.cup
(tilmelding i HS på 36 75 13 15)
1.

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.
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Klubrekorder
Art

Vægt/kg

Navn

Sted

Dato

Pighaj

3,550

Henrik P. Thomsen

Fladen

16-08-2008

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

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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