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SKAGEN HAVFISKEKLUB
Ulrik Plesners vej 54 9990 SkagenTelefon:
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Formand
Mette Stenbroen
Ulrik Plesners vej 54 Tlf. 98 44 20 44
mette@Skagen-havfiskeklub.dk
Næstformand/Sekretær
Uffe Mortensen
Wiltonvej 11
Tlf. 98 44 57 75
uffe@Skagen-havfiskeklub.dk

Nyt fra bestyrelsen

Kasserer
Lotte Dyrnesli
Carl Johansensvej 50 Tlf. 98 45 06 97
lotte.dyrnesli@skagennet.dk

Lørdag d. 7. februar afholdte vi generalforsamling i Skawdyk´s lokaler. Et
godt møde hvor meget blevet debatteret. Vi måtte i bestyrelsen sige farvel
til Kurt, som har gjort et kæmpe arbejde for klubben. Vi vil gerne sige velkommen til Steffen Pedersen og Torben Thomsen, som begge blev valgt til
bestyrelsen.
Nu skal vi i gang med forberedelserne
til Havfiskefestivallen. Et stort stykke
arbejde, men som vi ved, at der virkelig bliver sat pris på. Alle siger det er
Danmarks hyggeligste festival:-) håber
at se rigtig mange fra Skagen Havfiskeklub repræsenteret.
Husk tilmelding til vores havture, der
er lavet et rigtigt spændende program.
Kaj sidder klar ved telefonen. Vi håber
på stille vejr, så vi kan få nogle dejlige
havture sammen.

Havtursleder Redaktør/Web Master
Kaj Pedersen
Tennisvej 45
Tlf.
Tlf.42
Tlf.42 80 10 46
web@Skagen-havfiskeklub.dk
Supplerende Havtursleder
Steffen Pedersen
Brønderslevvej 197 Tlf. 27 64 67 20
steffen@Skagen-havfiskeklub.dk
Medlem
Torben Thomsen (Glaspusteren)
Sanktclemensvej 14 Tlf. 98 44 60 50
skagenglas@skagennet.dk
Suppleant
Anders Wolff
Ulrik Plesners vej 54Tlf. 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

På bestyrelsens vegne

Mette Stenbroen

Tryk:
Søe-Knudsens
Offsetkopiering Stoholm.
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Elling d. 20. januar

Kære Onkel Aksel!

2009.

Jeg vil lige sende dig en lille hilsen. Det skulle jeg ha´ gjort for længe siden,
men du ved, hvordan det hele går i fisk for mig i disse år. Du bliver måske lidt
forvirret, når du læser det følgende, men så må du læse det flere gange. Lystfiskeri er forvirrende og ofte helt ufatteligt. Eksempelvis påstod en gæv norsk
bekendt med stor erfaring for en del år siden, at torsken bliver sej på lavt
vand???????
Det hele startede for mange år siden med de traditionelle ål i strømperne. Dengang lovede min far mig en flad, hvis jeg ikke passede spisetiderne. Nu mange
år senere er strafferammen heldigvis væsentlig nedsat. Der kan, hvis uheldet er
ude, blive tale om en sej bøf.
Så har vi taget hul på et nyt år, og når færgerne kommer ind, flyder det med sild
på kajen. Egentlig er det et fænomen, der hører varmere årstider til, men netop
nu kommer de hertil i store stimer. Når så store mængder sild samles på et sted,
medfører det selvfølgelig tilstedeværelsen af fiskeørne og fiskehejrer og naturligvis enkelte krager. Den gamle gartner tager selvfølgelig også del i løjerne, i
den udstrækning jeg kan finde tid og energi til det.
2 – 3 gange om året går turen til Øresund, her er der sild året rundt. Konkurrencemomentet har altid været en væsentlig del af hobbyen, det kan man ikke rokke ved. Det er godt nok blevet svært, at hamle op de unge, men det gør ikke så
meget, for jeg har da stadig et par fiduser, der virker. Jeg nyder ligesindedes
selskab i hyggelig konkurrence. Præmierne består ofte af fiskeudstyr, men håne ret og retten til ekstrem mobning hører bestemt til de mest attraktive.
Der er mange besynderlige kendsgerninger, at fortælle om. Der bliver fisket
efter strenge regler. Det er således til enhver tid forbudt, at give torsken på den
anden side af båden et par flade, som tak for hjælpen, med at hale mine fisk op.
Når jeg sammen med en eller flere af mine sidemænd studerer en fuglerede
med en spætte i, står der altid en sej helt nede agter og tonser fisk op. Det burde
være forbudt, men det er det ikke. Jeg har også lagt mærke til, at langt de fleste
københavnere fanges under bådens køl. Hvis krogen sidder korrekt, tæller fangsten med i konkurrencen, men ikke altid. De største og de mindste bliver diskvalificeret. De største må under ingen omstændigheder smides i vandet, hvorimod de mindste altid skal genudsættes. På et par pladser i Øresund får mange
af os kuller, det er nok steder man skulle undgå. Men gang på gang sejler vi
derhen, for at få præcis den oplevelse.
Andre steder er der store områder fyldt med skaller. Det er noget, de erfarne
skippere påstår, så må man jo tro dem, men jeg har, trods ihærdige forsøg, aldrig fanget nogen. I gamle dage var der masser af havkatte i Øresund. Katte er
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der stadig mange af, men nu om dage kan de kun fanges på landjorden. Nogle
af deltagerne er begyndt at bruge lange stænger. At det skulle have nogen effekt
på fiskeriet, har jeg endnu ikke fået bevis for, selvom bestanden er tiltagende.
Knuden har på besynderlig vis altid haft en afgørende betydning også for havfiskeriet. Alle har vi en mening om den. Den kan ved manglende omhyggelighed være forskellen på succes og fiasko. Der er skrevet tykke bøger om den.
Jeg skal ikke her forsøge, at løse problemer omkring knuden kun konstatere, at
den kan optræde helt tilfældigt og ganske utilsigtet. Alle har, specielt i begyndelsen af karrieren, fået en kæmpe knude. Men så vidt jeg ved, figurerer den
næsten aldrig i fangststatistikkerne.
Nu tager jeg snart af sted igen. Det går nok, som det ofte gør. Jyden bliver tørret grundigt. Når man fisker i rørte vande, er det, som det fremgår, altid forbundet med store udfordringer. Jeg er sikker på, det rækker til resten af mine dage.
Din ”fiskegale”
nevø
Søren.

Konkurrence
Tæl hvor mange gange der bliver nævnt et fiskenavn i Sørens brev til
onkel Aksel .Alle navne der henviser til en fisk tæller med også
”øgenavne” kalde navne osv. Fremkommer det samme navn flere gange
er det det samlede antal der tæller.
Send den samlede sum af navne i en mail mærket Konkurrence til
web@skagen-havfiskeklub.dk
Vinderen får 2 flasker rødvin, er der mere end en vinder trækkes der
lod.
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Dansk havfiskerforbunds pokal konkurrence 2009

1 time og 10 minutters søvn blev det til imellem lørdag og søndag. Men det var
nu rart at få snakket med de gamle rødder i Birkerød når man nu er flyttet helt
op til Skagen. Sådan skulle starten være på årets første konkurrence
Det er søndag morgen den 1 første dag i februar. Kl. er 5 om morgnen, og jeg
er ikke helt frisk efter en god lang snak og en enkelt øl eller 2. Mette var heldigvis chauffør denne morgen. Ikke fordi jeg var vissen eller noget. Bare godt
gammeldags træt. Årets første fiske tur for vores vedkomne og 5 andre fra Skagen skulle foregå på Øresund i den årlige traditionsrige DHF pokal konkurrence.
Vi får hurtigt læsset bilen med det i forvejen klar gjorte grej. Der var lidt til
pirke fiskeri samt et par stænger til kaste og eventuelt agn fiskeri og de undværlige heldragter til vintrenes kolde fiskeri.
Vi triller ud i mørket og turen går til Nordhavnen i Helsingør, hvor alle turbådene ligger for tiden. Vi var 5 stk. fra Skagen havfiske klub som skulle med
Nadia med Lars Pryds ved roret. Forventningerne var store da Lars jo som bekendt er en super dygtig skipper når det gælder om at finde torskene. Men det
var jo ikke bule fiskeri i dag. Kun driv fiskeri er tilladt i denne konkurrence,
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dvs. vi skal drive over pladserne og så må folk pirke fiske, eller kastefiske. Lars
måtte nok lægge en lille dæmper på sig selv, da dette ikke lige er den type fiskeri har dyrker årets første 3 måneder.
Vi får hurtigt hilst på hinanden på kajen, og så eller ombord efter lodtrækningen om pladserne. Jeg får min plads agter på båden sammen med Morten Gjøderum fra klubben. Ikke helt ringe når vi skal stå og kaste fiske efter torskene.
Vi får pakket ud og klar gjort vores grej. Kaj, Mette, Søren og Steffen kommer
alle til at stå omkring stævnen så dem ser vi ikke meget til.
kl. 7 sejler vi ud af havnen. Det er stadigt mørket, og vi står i lanternes skær og
glæder os til at komme i gang. Lars afsøger bunden på vej over mod kobberværket, hvor der de seneste dage var gjort nogle gode fangster. Nadia bliver
lagt til for et drev, Lars slår bak, ringer med klokken og så er det ellers bare i
gang med fiskeriet. Der går ikke længe før de første torsk melder sig, selv om
det stadigt er helt mørkt. Vi får nogle gode stege torsk som hurtigt ryger i kurven. Fiskene skal naturligvis være korrekt kroget i munden eller foran bagerste
gællekant som der står i reglerne. Fanger man en fejlkroget fisk skal halen skæres af og så tæller den ikke med i konkurrencen. Solen er nu kommet op over
Sverige og vi ligger stadigt på sammen plads, vi er dog flyttet nogle gange når
vi var kommet for langt nord på, mod færgernes sejl rute. En del små både samt
andre kutter blander sig også i løjerne, og Lars kan ikke lade være med rive sig
med af stemningen, når de andre både stopper lige oven på en bule. Men den
går ikke ”Drivfiskeri”
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Lars lodder en del fisk på bunden, og lægger os til for drev igen. Der er fisk
med det samme. 5 stænger bukker faretruende i bagbord side. Der er kortvarigt
lidt hektisk stemning ombord. Lars og medhjælper Anders Får hurtigt gaffet de
torsk som ligger i overfladen. Det er alle torsk omkring 2-5 kg.
Et stykke op af dagen har jeg 3 torsk i kurven og min makker morten 2 samt en
fejl kroget. Morten får et godt hug og for kæmpet en flot rogn tung torsk til
overfladen. Vi skyder den til ca. 8 kg og lader den ligge i kurven.
Anders skibets medhjælper kommer forbi kurven og vurderer den til 9 kg, men
han kan nu alligevel ikke lade være med at veje den. 10,4 kg vejer den og Morten har fanget sin første måler torsk. Den var han lidt stolt af og det betød også
at han lå godt til i konkurrencen. Det betød samtidig også en omgang meget
koldt øl til de 5 fra Skagen havfiskeklub.
Omkring middag får Niels Godsk et hug på kaste grejet. Niels står også næsten
helt agter på skibet. Han er hurtigt med at få den op, og vægten viser 10,1 kg.
Endnu en stor flot torsk på båden. Det kører bare. Der bliver forsøgt lidt med
agn ombord. Jeg prøver lidt med rejer og andre med orm. Det bliver landet nogle enkelte isinger og hvillinger, men det er ikke meget de giver i point da det
kun er vægten der tæller.

Omkring middag driver vi ned over en knold hvor en del pludselig får bid. Igen
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god aktivitet ombord. Vi mærker intet agter på skibet og kaster på liv og løs.
Desværre var 4 ud af 5 fisk fejlkroget de 2 vejede over 10 kg. Vi må være drevet ret igennem en godt stime torsk. Dagen er ved at gå på hæld og vi har omkring 60 torsk ombord. En god dag på sundet. Vi får alle vejet vores renset fisk
ombord, og skal nu ind og vente på resultatet. Vi er i havn omkring kl. 15 og
der går en lille halv time før præmie overrækkelsen finder sted.
Vinder blev Niels Godsk fra Espergærde med 10 kg fisk. Nr. 2 Svend Åge
Madsen fra Hvidovre med 9,1 kg fisk. Nr.3 Morten Gjøderum fra Skagen med
8,25 kg fisk. Alle modtog flotte præmier fra DHF og Hvidovre sport. Os for
Skagen havde nu kun en lille køre tur tilbage på 500 km. Jeg var helt klar på
turen, og Mette og jeg gjorde et lille holdt omkring Køge for at få en pizza med
i bilen. Hurtigt ind og ud og så af sted. Gik faktisk meget godt ind til omkring
Odense. Der måtte jeg altså skiftes ud som chauffør. Jeg var bare færdig. For
lidt søvn, mange timer på havet, i kold frisk luft, og så 5 timer bag rattet til Skagen. Det er altså ikke nogen god cocktail. Ind til siden, og Mette måtte tage de
næste 2 timer imens jeg sov. Måtte så overtage omkring Himmerland. Vi var
hjemme omkring kl. 22. Tak for en god tur og på gensyn på vandet næste
gang.
Resultat liste fra pokal turen kan ses på næste side.
Anders Wolff
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Ny Vandrepokal
Arne Heider en af Skagen havfiskeklubs medlemmer gik desværre bort sidste år.
Arne Heidner som var medlem af klubben har deltaget i Skagen havfestival igennem
mange år. Arne har ligeledes deltaget i en del udenlandske konkurrencer. Arnes
kone ringede i efteråret og meddelte os at Arne var gået bort. Hun havde en del
effekter fra hans tid, bla. en del Pokaler fra div. Konkurrencer. Hun vidste ikke hvad
hun skulle med disse ting, og spurgte om vi ville have disse ting til klubben. Vi sagde
ja og modtog nogen tid efter en del pokaler samt et kobber vikinge skib vundet i
Norge.
Vikinge Skibet har vi nu besluttet skal være vandre pokal til vores årlige Øresundscup som er en lille klub konkurrence som afholdes hvert år i forbindelse med
af vi skal prøve fiske op til DM eller Hvidovre cup. Så Arnes lille vikinge skib endte
altså op med at blive en lille æres vandre skib til minde om ham.

Anders Wolff
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Nordjysk Mesterskab
fra Hirtshals
20.-21. juni. 2009.
Konkurrencen er pointgivende til Ambassedeurcuppen
. :Så er det i år Frederikshavn Havfiskeklub (www.frhavn-havfiskeklub.dk) der har sagt
ja til at afholde Nordjysk Mesterskab. Vi skal også denne gang fiske på revene og vrag
uden for Hirtshals, der byder på et spændende og varieret fiskeri, samt mulighed for
mange spændende arter.
- Der vil være afgang fra Hirtshals kl. 06.00, og bådene skal være ved kaj kl. 14.00. Der
må fiskes i hele perioden.
Der fiskes efter DHFs gældende regler for konkurrencefiskeri.
Fangsten tilfalder arrangøren, der kan dog gøres undtagelser ved specielle fangster.
Endeligt program indeholdende bådlister, holdlister, program, mindstemål, regler og
information samt endelig information om arrangementet udleveres til deltagerne ved
ankomst. Registrering foregår i Auktionshallen fra kl. 04.30.
Der må fiskes med 2 oph. + pirk, eller 3 enkeltkroge ~ agnet efter eget valg
Der gives 1 p. pr. fisk, 2 p. pr. kg. og 15 p. pr.art
Man kan selv medbringe agn, men det kan også bestilles ved J C Fisk og fritid Sæby
tlf.98464303
Sidste frist for tilmelding den 15. maj 2009
Prisen er 1100,00 kr. pr. deltager.
Der er mulighed for 2 - mandshold ved tilmelding/registrering (+ 50 kr. pr. hold).

.Tilmelding se www.frhavn-havfiskeklub.dk
Eller kontakt
Kasserer Hans Erik Madsen 98429923 eller
Formand Henning Thomsen 98425388
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Grejaften hos J.C. Fiskegrej og Fritid
Torsdag d. 2323-04 kl. 19,00
Kom og få grej kassen gjort klar til Festivalen

Vi er inviteret ud til J.C. Fiskegrej og Fritid torsdag d. 1717-04 kl.
19,00 Jesper har lovet at der vil være nogle fordelagtige Festival Tilbud.

Nye Medlemmer
Brian Dam Hulgaard
Lene Kjær Hulgaard
Jens Bregnhøj Olsen
Jocob Dalsager
Christian Toft Christensen
Side 12
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POINT TUR NR. 1
Det havde været super godt vejr i Skagen i en lille uges tid. Godt nok R… koldt
men vinden var som blæst væk fra Skagen. Det er søndag morgen og vi står 15
forventningsfulde havfiskere på havne ved Oberon, klar til årets første point
tur. Vi var hurtige enige om at vi skulle på vrag, selvom vi havde alt med i agn.
Men der skulle fleks på klingen, så vi sejlede nordøst over til de første vrag.
Desværre var der ikke mange fisk hjemme på de vrag vi besøgte. Lidt torsk, sej
og lubbe. Ikke de store fisk, og typisk 3-5 fisk på hvert vrag. Det går lidt trægt
for os i stævnen. Underligt nok. Det var jo toppen af havfiskere der havde samlet sig der. Nede agter på Oboren var det sjovt nok lykkes det klubbens yngre
medlemmer samt formanden for DHF at lægge sig lunt i svinget medfangne
fisk. De må ha øvet sig!! Det blev til både ising og hvilling samt en del lys sej
til Steffen. Jeg havde 3 torsk og en sej i kurven. Torben glas 0 ”nul” Allan 0.
jens Ole havdevist 3 små fisk. Patrick 2 lys sej. Generelt lidt sløjt i vores ende
af skibet. Der var dog en ny ung junior som gjorde det ganske pænt, mon ikke
vi ser noget mere til ham i løbet af året. JO var heller ikke helt tilfreds med turens magre resultat, så han tilbød en halv time på flakket på hans regning. Vi
sagde straks ja og takkede pænt. Men desværre var der ikke meget at byde på
inde på flakket. Lidt små torsk og små isinger blevet der fanget i den nordlige
ende. Vi var i havn omkring kl. 15.
Anders Wolff
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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 Steffen på
Tlf. 27 64 67 20
Eller Torben på
98 44 60 50

Bestyrelsen
Bestyrelsen har konstitueret sig som følgende
Formand: Mette Stenbroen
Næstformand: Uffe Mortensen
Kasserer: Lotte Dyrnesli
Webmaster/Redaktør : Kaj Pedersen
Havtursleder: Kaj Pedersen
Supplerende Havtursleder: Steffen Pedersen
Medlem: Torben Thomsen
Bemærk: Nyt nr. til Havturslederen (Bliver viderestillet til fungerende havtursleder)
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ÅRSREGSKAB 2008
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Referat af generalforsamling i Skawdyks lokaler 7-2-2009.
Der var mødt 17 medlemmer op til generalforsamlingen.
Dagsorden.
Valg af dirigent.
Formandens beretning.
Kasseres beretning.
kontingent.
Indkomne forslag.
Valg af formand.
Valg af bestyrelse.
Valg af suppleant.
Valg af revisor.
Eventuelt.

Eskild pedersen blev valgt til dirigent.
Formandens beretning: Mette berettede lidt om året der gik. Der var planlagt 22
havture, og det var kun de af turene der blev gennemført. De fleste af de aflyste ture blev aflyst pga. dårligt vejr, men der var også et par af turene der blev
aflyst pga. manglende tilmelding, ærgerligt.
Til årets festival var der 72 deltagere, hvilket er noget mindre end normalt,
men festivalen faldt desværre sammen med at mange skulle til konfirmation.
S.H.K medlemmer gjorde det flot til festivalen. Stor tak til sponsorer og skippere, samt stor tak til de frivillige hjælpere.
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Mette berretede lidt om de forskellige stævner som klubbens medlemmer havde deltaget til, og SHK medlemmer havde gjort det flot til mange af konkurrencerne. I øjeblikket er der ca. 130 medlemmer i klubben. Vores hjemmeside
er blevet besøgt 48000 gange hvilket er rigtigt flot. Der blev afholdt 7 bestyrelses møder i 2008. Der blev fanget3 nye klub rekorder i 2008. Gudmund
slog den gamle ulke rekord. Henrik Thomsen slog den gamle pighaj rekord.
Jens Ole Sørensen slog rekorden med en plettet fløjsfisk. Mette takkede bestyrelsen for et godt samarbejde i det foregående år.

Regnskab. Lotte berettede om regnskabet for 2008. Festivalen gav et overskud på
3500,- kr. hvilket er fint. Klubbens egenkapital er på næsten 100 000,- kr.
Regnskabet blev godkendt.
Kontingent. Kontingentet forsætter uændret.
Indkomne forslag. Ingen indkomne forslag.
Valg af formand. Mette Stenbroen blev genvalg.
Valg af bestyrelse Kaj Pedersen valgt for 2 år, Uffe Mortensen valgt for 1 år. Kurt
Pedersen stopper med sit arbejde i bestyrelsen efter mange år. Stor tak til Kurt
for hans store arbejde i klubben. Steffen Pedersen blev valgt ind i bestyrelsen i
stedet for Kurt. Torben Christensen ”Glaspuster” kom ind som nyt medlem i
bestyrelsen. Velkommen til Torben.
Valg af suppleant: Anders Wolff genvalgt.
Valg af revisor: Lena Lund genvalgt.
Eventuelt. Der var stor ros til kaj for vores hjemmeside og vores klubblad. Der blev
spurgt om vores havturs leder skulle spørge bestyrelsen om at aflyse ture pga.
manglede tilmeldinger. Det skal havturs lederen ikke! Der blev spurgt om det
ikke var lidt for dårligt med et par stykker af aflysningerne, hvor vi skulle med
Oberon, der var aflyst en tur pga. manglede skipper, og en anden tur pga.
maskin skade. Bestyrelsen beklagede selvfølgeligt aflysningerne, men vi er jo
rigtigt glade for at kunne bruge Oberon og disse ting kan jo pludselig ske i
sidste øjeblik, og så kan vi jo ikke nå at booke et andet skib.
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Der er kommet et forslag i EU om at der skal kvoter på lystfisker fanget fisk.
”artikel 47” hvilket kan gå hen at blive et problem for bla. Skagen havfiske
klub, og andre der dyrker vores fælles hobby. Eskild berettede lidt om forslaget og problemerne som vi kan få hvis forslaget bliver stemt igennem. DHF.
Dansk havfisker forbund har protesteret imod dette forslag, og i mange andre
EU lande er der også blevet protesteret kraftigt imod dette forslag. Søren Kristensen har lavet et forslag om catch and release. ”Genudsætning af fisk” til
DHF. Som blev diskuteret på deres landsmøde. Der blev taget pænt imod forslaget. Da søren desværre var blevet syg, og ikke kunne deltage i generalforsamlingen, fortalte kaj lidt om programmet, som er et klippekort system. Skal
bla, bruges så vi slipper for feks berggylter i land som ikke kan bruges til noget. Programmet vil blive afprøvet på vores klub tur i april til fiskeri dagen før
Hvidovre cup..
Intet nyt fra klubbens oldtimer afdeling
Der blev uddelt festival Frandsens legater som bestyrelsen havde søgt hos
DHF til vores unge medlemmer. 4 modtog i år. Til deltagelse i Hvidovre cup.
Patrick og Stefan. Til DM fra Helsingør. Rasmus og Steffen. Herefter blev der
delt præmier til dem som havde placeret sig i Ambassadeur cuppen 2008.
Gudmund Bøgeskov og Eskild Pedersen kom imellem de 10 bedste og modtog
et flot havhjul fra DHF. Stor tillykke til dem med det flotte resultat. Vinder af
årets point konkurrence blev Rasmus Pedersen. Nr.2 Kurt Pedersen, Nr.3 Jens
Ole Som alle modtog flotte præmier fra JC fiskegrej og pokaler fra klubben.
Årets mest aktive var Kurt Pedersen anden mest aktive var Morten Gjøderum
og Jens Ole Tredje mest aktive var Carsten Christensen og Frank Molbjerg.
Årets største fisk var en torsk på 15 kg fanget af Jesper Boesdal. Årets længst
lubbe på 87 cm blev fanget af Kasper Ottesen.. Eskild Pedersen havde været
så venligt at holde et lille foredrag på en klubaften om pirke støbning, og det
skulle ha et par flasker rødvin for. Til Slut takkede formanden Mette Stenbroen af for god ro og orden og håbede på mange gennemførte havfiske ture
2009. Til slut blev der hygget med spisning samt billeder fra Mausund og
Åndalsnæs.
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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

2020-25 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: gulegule-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.

En ensom mand går på isen. Pludselig stopper han op, finder sin
ishakke og hakker et hul i isen. Han sætter sig for at for at fiske,
men stopper forskrækket op da han oppefra hører en dyb rungende
stemme:
"DER ER INGEN FISK HER"
Manden betænker sig lidt, men vælger at bryde op for at prøve et andet sted. Efter lidt vandren frem og tilbage, hakker han et nyt hul og
sætter sig igen for at fiske. Atter hører han stemmen oppefra:
"DER ER HELLER INGEN FISK HER"
Hmm, brummer han, kan det tænkes....? Igen bryder han op, går lidt
videre på isen, hakker endnu et hul og idet han sætter sig for at fiske,
hører han igen den dybe rungende stemme oppefra:
"DER ER HELLER INGEN FISK HER"
Manden skælver, tager sig til hovedet og råber: - Gud - er det dig ?
Stemmen oppefra, endnu mere rungende, siger nu:
"NEJ. DET ER SPEAKEREN PÅ HERNING ISHOCKEY STADION
DER TALER"

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

4.250

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

Plettet Fløjfisk

0,030

Fjæsing

0,277

Sild

0,140

02-09-2006

Hirtshals/Stengrund

02-06-2007

Jens Ole Sørensen

Fladen

16-08-2008

Kurt Pedersen

Flakket

27-10-2007

Carsten Vestergaard
www.skagen-havfiskeklub.dk
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