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Nyt fra bestyrelsen

Vores Havfiskefestival blev afholdt i
weekenden d. 23-24 maj. Det var som
altid dejligt at se gamle som nye deltagere. Vi havde en rigtig god festival med
mange forskellige arter fisk, glade deltagere og nogle gode skippere der gjorde
alt for at finde de bedste fiskepladser til
os. Bestyrelsen vil gerne takke alle de
frivillige hjælpere, sponsorer af de mange
fine præmier, deltagere fra hele landet,
skippere, damerne i køkkenet for god
mad, havnen og vores pølsemand på
kajen. Jeg vil gerne takke bestyrelsen for
det kæmpe arbejde, de har lavet i forbindelse med festivallen.

Nu håber vi på vindstille vejr, så vi kan få
afviklet nogle dejlige havture de næste
par måneder.

Vi ses på havet.

Mette Stenbroen

Tryk:
Søe-Knudsens
Offsetkopiering Stoholm.
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Klubtur til Hvidovrecup
Så kom dagen endelig hvor vi skulle til årets første arts fiske konkurrence på Øresund.
Vi fra Skagen havfiskeklub havde allerede haft en del små interne konkurrencer fra
Skagen havn, så vi havde da fået luftet grejerne inden Hvidovre cuppen. Igen i år var
vi 14 personer fra klubben som alle var indlogeret på Helsingør camping. Vi ankommer efter en god køretur fra det alle nordligste sent fredag aften, hvor vi hurtigt får
installeret os. Det sidste grej bliver klargjort og vores medbragte børste orm fra JC
fiskegrej får skiftet vand da de alle går i medbragte bassiner med en lille luft pumpe
til.
Det bliver sent fredag aften, da lystfiskere jo har en tendens til at sidde og snakke
længe om store fangster og hvor gode de var til den forrige konkurrence, samt de
sidste takler skulle jo lige laves. Vi bliver nu alligevel klar til lørdagens prøve fiskeri,
hvor vi samtidigt skal afprøve det nye chatch and realese system. Et system som
man har snakket om i mange år, og som er blevet prøvet til nogle forskellige konkurrencer i udlandet. Alt sammen for at vi kan bevare vores fiske bestande. Altså fang
en fisk. Få den registreret og genudsæt den derefter. Vi brugte klippekort systemet,
hvor alle de gængse danske arter var på et scorekort med forskellige point alt efter
hvilke art man fanger. En af dine sidemænd skal så klippe med en specieltang ud
for den fangne art. Ja det kræver lidt af folk, og der har været mange diskussioner
om hvordan snyd kan undgås. Men nu skulle systemet afprøves. Lørdag morgen var
vi klar på Nadia i Helsingør Nordhavn. Vi startede ud foran kronborg og det blev
hurtigt til at par hornfisk og tilhørende klip og fisk tilbage i vandet. En kraftig strøm
samt lidt mere gang i fiskeriet gør at vi hurtigt sejler nord på. Vi fisker foran Hellebæk på 12 meter vand hvor der er masser af fladfisk. Vi får klippet godt i vores scorekort nede agter hvor jeg står, og de 5 maksimum af hver fladfisk når vi hurtigt. Det
er ganske få ombord der gemmer sin fangst, og dem der gør det, skærer halen af
med det samme så de ikke bliver registret flere gange. Systemet fungerer rigtigt
godt og der er ingen sure miner ombord. Der bliver fanget op til omkring 7 arter den
dag, og ca. 26 fisk til bedste mand. Bedste mand Søren ”klippekort” Kristensen, nr.
2 Anders Wolff, nr. 3 Brian lorenzen. Alle 3 med 7 arter fisk. Alt genudsat. Lørdag
aften bindes der igen takler, og vores levende orm skal lige ha lidt nyt vand så de er
klar til søndagens fiskeri. Der blev igen hygget, men de fleste var nok lidt trætte
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efter dagens fiskeri i det gode vejr.

Søndag står vi alle klar på kajen ved Nordhavnen. Ca. 70 deltagere var meldt til
konkurrencen og til dem var der 3 skibe. Hanne-Berrit, Arresø og Havstrygeren. Der
er omkring 30 mand ombord på Havstrygeren, så der er fyldt godt op ombord. Jeg
står midtskibs omkring styrehuset bagbord side, og har godt med plads. Ikke lige
min favorit plads. Men fiskes det skulle der.
Vi sejler fra Nordhavnen kl. 7 og starter op foran kronborg pynten efter hornfisk. Der
er allerede fyldt godt op inde på pynten. Der står vel omkring 50 lystfiskere og kaster ud i mod os i håb om at fange en af de mange hornfisk der kommer forbi pynten. Vi driver stærkt forbi pynten og kun ganske få ombord får en hornfisk op. Det
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bliver kun til 3 drev foran pynten og vi trækker lidt længere nordover for at fiske
efter fladfisk. Der kommer jævnt op med isinger, rødspætter og skrubber. Største
parten er dog isinger og skrubber. Jeg kæmper lidt med de flade og fanger ingen
skrubber. Jeg har ikke rigtigt føling med det der hvor jeg står, og får da prøvet lidt af
hvert fra grejkassen. Flere ombord fanger hurtigt de 5 stk. Som er maksimum tilladte til indvejningen af hver art., så det kan da lade sig gøre. Vi bruger nogle timer i
området så alle får muligheden får at fange en fladfisk.

Et stykke op af dagen sejler en halvtime sydover mod disken for at prøve at fange
rødspætter, knurhaner og hvillinger. Vi starter et stykke nede over disken og driver
nordover. Der er en pænt stærk afdrift og der skal fires lidt på linen så agnen holder
bunden. Det lykkes med hjælp fra skipper der holder den på skruen i mod strømmen. Vi fanger en del små hvillinger og rødspætter. Der bliver fisket på forskellige
pletter i området med samme resultat. Efter nogen tid sejler vi længere sydover til
nogle små knolde hvor der specielt i forårs månederne står en del torsk. Det lykkes
at ramme de forskellige knolde. Det er ikke de store fangster der bliver gjort, men
der kommer da lidt torsk op på både pirk og orm.

En kortere sejltur bringer os ud på lidt dybere vand. Midtvandet imellem Danmark
og Sverige på ca. 27 meter vand. Der var i de foregående dage fanget en del kuller i
området af et svensk lystfiskerikib. Dyt vores skipper afsøger området lidt for at se
om der er noget at lodde over bunden. Der er lidt små klatter, og det viser sig hurtigt
at det er hvillinger og nogle enkelte flotte kullere. Alle ombord fanger en hvilling eller
to, og de dygtige fanger også en kuller.

Længere nord på forsøger vi efter sild ved kobberværket, men det er kun ganske
små stimer der bliver loddet og det er ikke de store fangster der kommer på dæk.

Ved Helsingborg forsøger vi efter hornfisk, men de var ikke ligeså hugvillige som
dagen i forvejen, så laver dages sidste forsøg på en position som skipper dyt har
fået af Lars Pryds på Nadia. Der skulle være en del sej i området og vi der var med
dagen i forvejen havde da også fanget en del netop her.
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Jeg forsøger med hele tobis som jeg fiske på et langt slæbe takkel, og der gik ikke
længe før der var bud efter den. En pæn sej på 45 cm måtte en tur i baljen. Ny tobis
på og det samme gentog sig. Og i tredje nedslæb var der en pæn torsk. 2 arter på
ganske få minutter. Desværre ikke nok denne dag da der var flere ombord med 7
arter, så mine 5 arter kunne jeg ikke bruge til meget.
Vi får vejet ind ombord samt talt antal og arter op. De fleste kommer til indvejningen
med renset og klargjorte fisk. Men desværre igen også nogle der nærmest er ligeglade med deres fangst. En hurtigt rensning ved hver fiskepause, skylle fisken, og måske et køle element eller 2 holder fiskene friske hele dagen. Men det er åbenbart for
besværligt, og spild af fin spise fisk. Et godt råd. 1 eller 2 ½ liters sodavands flasker
i fryseren. Med på turen og ned i kurven det virker.

I havn kan vi igen konstatere at Thor Rasmussen er dette års vinder af Hvidovrecuppen med 230 point. Nr. Niels Godsk Jørgensen med 197 point. Nr. 3 Martin Hubert
med 194 point. Alle modtog gaver fra Hvidovre sport. Næste konkurrence i Ambassadeur cuppen er fra Skagen.

Anders Wolff
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Skagen havfiske festival 2009.
22-23 maj. Kristi himmelfarts ferien. Traditionen tro afholdes Skagen Havfiske festival altid denne weekend. Samme Weekend afholdes der kapsejlads fra Hovden i
Norge til Skagen. Altid et stort tilløbsstykke, Så havnen er fyldt godt op med sejlbåde
og en masse glade mennesker fra Danmark, Sverige og Norge. Havfiske festivalen
starter for nogles vedkomne op allerede torsdag, hvor vi har en øve tur med det
gode skib Sjælland. Vi får prøvet forholdene af på de forskellige vrag, samt fiskeriet
på Flakket. Fiskeriet var fint på de vrag vi fiskede på med en del lyssej, torsk og små
sej. Flakket nåede vi desværre ikke.

Fredag mødes man i marinestuen i Skagen hvor man registrerer sig. Der plejer de
fleste af deltagerne at møde op. I år var der 77 deltagere hvor en del havde taget
familien med op for at nyde en lille ferie, samt stemningen til festivalen.
Lørdag morgen. På grund af den megen blæst fredag aften havde man aftenen forinden besluttet at rykke start tidspunktet en time da vinden skulle lægge sig til en 58 m/s.
Kl. 7 blæses der til afgang. Og de 6 både steamer ud for fuld skrue. De fleste sejler
mod flakket, mens 2 af bådene sejler nord på mod nogle af alle de vrag der ligger
omkring skagen.
Jeg er på Mette Pia i dag, og vi sejler mod flakkes nordende. Der er ca. 1 times sejlads derud, og der ligger et hav af pladser på dette store område.
Knold vores skipper får lagt skibet til. Der er stadigt en del vind fra syd samt en god
nordgående strøm. Dybden er ca. 20 meter. Alle har rigget stængerne til med mede
tackler og tunge lodder op til 300 gr. Den stærke afdrift gør at der skal så tunge
lodder på for at fiske effektivt på bunden.
Der går ikke længe før der dukker både, torsk, isinger, hvillinger op. Faktisk rigtigt
godt fiskeri i den stærke afdrift. Der bliver fisket efter alle kunstens regler, og alle
holder øje med hinanden. Hvad kommer der op? Og hvad bliver fisken taget på?
Skal man tackle om? Det er mange spørgsmål man spiller sig selv under en fiske
konkurrence. Dagen skrider frem og fiskeriet går godt for alle ombord.
Nede agter står Rene´og Stig fra Birkerød. De fanger begge flotte ulke op til 500 gr.
Og bergyllter op til omkring 1 kg. Det går rigtigt godt for dem, og begge har både
torsk og ising i kurven. Jeg kæmper lidt for at fange en bergyllte. Der er på det tidspunkt kommet omkring 15 stk. af dem om bord. Alle bliver genudsat igen, men man
modtager et bevis på man har fanget en af denne art, samt ekstra klip i kortet hvis
man fanger flere bergyllter, så man således kan tælle hvor mange man har fanget
den pågældende dag ved indvejningen.
Omkring middag rammer vi en plet hvor der er godt med hvillinger. De kommer op i
stride strømme, og mange har 3 på af gangen. Der er selvfølgelig en del der skal ud
igen da de ikke kan holde de 23 cm. Som er mindstemålet for hvilling.

I stævnen på vores skib står Søren Kristensen. En gammel ræv inden for faget havfiskeri, og har som har vundet adskillige mesterskaber inden for havfiskeri.. Søren
www.skagen-havfiskeklub.dk
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har også gjort det godt. Jeg har ikke kunne følge med i hans fiskeri fra min plads, så
jeg er da noget overrasket over han er på 7 arter, og godt med fisk i baljen. Søren
vinder båden, og placerer ham imellem de 10 bedste på 1 dagen. Bedste mand
lørdag er Brian Lorenzen.
Lørdag aften er der igen hygge i Marine stuen. Der er lodtrækning af amerikansk
lotteri. Jesper fra JC fiskegrej står for det og har masser af flotte gaver med, og i
anledningen af festivalen har han halvdelen af hans butik med til Skagen så alle
muligheden for at gøre et godt grej kup.
Søndag morgen står vi klar igen kl. 6. Der er afgang med bådene kl. 7 så der er en
hektisk aktivitet på kajen, hvor der skal is ombord på alle både. Der skal ordnes
grej, agn, og lodtrækninger om pladserne ombord på bådene.
Kl. 7 blæses der til afgang. Jeg sejler med Sarah i dag. Et godt lille skib med en god
erfaren skipper. Inden afgang havde jeg som både leder et lille møde med alle ombord, om hvordan vi skulle gribe dagens fiskeri an. Vi beslutter at sejle på Flakket da
der dagen i forvejen havde været godt fiskeri. Ikke store fisk, men der var mange af
dem, og muligheden for at fange mange arter.
På vej ud ville vi stoppe på et lille vrag 1910, hedder det. Men da vi kom frem lå der
3 af de andre både i forvejen. Vi sejlede hurtigt videre og lagde os i stedet på Nord
enden af Flakket. Strømmen var stadig hård, så vi måtte frem med det tunge skyts
igen.
Der er lidt længere imellem huggene i dag, så alle vand lag bliver effektivt afsøgt
efter eventuelt makreller, sej og lubber.
Det er spredt fangster ombord. Isinger, hvillinger, torsk, en enkelt rødspætte, og lidt
knurhaner kommer op. I stævnen hvor jeg står, har Svend Erik og Per Houmann
hver 5 arter. jeg har 4 arter, og kæmper en hård kamp om at fange en knurhane.
Jeg mister 2 stk. i overfladen og beslutter at prøve et andet tackel. Hurtigt ned igen
og der er straks hug på mit lille sildestykke. Endelig min 5 art.
Vi fisker nogle timer på flakket, men fiskeriet bliver dårligere og dårligere, så vi laver
en hurtigt afstemning o hvad vi skulle prøve. Flakket eller vrag. Jeg var godt nok til
flakket, men flertallet af afstemningen bestemte, så det blev vrag. Vi sejler en lille
halv time og rammer det første vrag. Der er ikke meget at hente. En enkelt skæg
torsk bliver det til. Videre på næste vrag er jeg heldig at kroge en sej et godt stykke i
vandet. Det bliver den eneste fisk på dette vrag selvom vi giver det flere forsøg. Næste vrag i rækken er der en smule mere gang i. Det er godt nok ikke torsk og sej som
vi håbede på, men isinger og skægtorsk. Det bliver dagens sidste forsøg og vi sejler
mod havnen kl. 14.
2 dages fiskeri er nu overstået, og nu venter indvejningen i havnen. Det er altid et
stort tilløbsstykke med turister, lokale Skagboer, og familier til lystfiskerne.
Der bliver indvejet i auktionshalen og det forløber helt uden problemer. Ikke de helt
store fangster i år, men de fleste havde dog imellem 10 og 25 fisk pr. dag fordelt på
15 arter.
Dagen sluttes af med middag og præmie overrækkelse i marine stuen. Lokale sponSide 8
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sorer fra Skagen samt JC fiskegrej har været med til at denne festival kan afholdes.
Vinder af dette års Skagen havfiske festival blev Michael Lorenzen med 485,4 point,
nr. 2 Thor Rasmussen 453,8 point, nr, 3 Brian Lorenzen 447,2 point. Bedste Junior
Stefan Lund med 306.3. Bedste dame Mette Stenbroen 344,51. bedste 4 mandshold Michael Lorenzen, Brian Lorenzen, Niels Godsk, Jan Godsk 1632,5 point. Flere
resultater kan ses på skagenhavfiskeklub.dk.
Anders Wolff
DHF
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SKAGEN HAVFISKE FESTIVAL 2009
Resultater Individuelt
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SKAGEN HAVFISKE FESTIVAL 2009
Resultater 4 Mands hold
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SKAGEN HAVFISKE FESTIVAL 2009
Resultater 2 Mands hold
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SKAGEN HAVFISKE FESTIVAL 2009
Øvrige Resultater
Bedste Dame Mette Stenbroen
Bedste Junior Stefan Lund
Største fisk
Patrick Ottesen 6,44
Finn Larsen 3,54
Patrick Ottesen 3,36
Største Fladfisk 0,94 Frank Molbjerg
Største Sej/Lubbe 1,76 Finn Jensen
Største Lange 1,56 Svend-Erik Jørgensen
Sjældneste Fisk
Skægtorsk Fanget af Carsten Christensen
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En stor tak til vores sponsorer ved
SKAGEN HAVFISKE FESTIVAL
Nævnt i vilkårlig række følge
J.C. Fiskegrej og Fritid, Rauma Jakt og Fiskeri ( Norge), Havlit, Marcus, Stena Line,
Frederikshavn Kommune, Skagen Fiskeauktion, Nordjyske Bank, Stenbroen Guld &
Ure, Nadia, Nordjyske Stiftstidende, Cykerlbutikken v/Allan Fage, Pakhuset, Skagen
Lossekompagni, Zjoos, Claus Sørensen A/S, SuperBrugsen, Elektriker Gade Nielsen
(Mariendal), Skagen Kasse & Plast, Skagen Bøger & Papir, Skagen Ny Glas, Dagli`Brugsen ( Frederikshavn), Esthetique, Sværd, Ford, Frisør Thomsen, Elektriker
Jens Christoffersen, Skagen Mægleren, Matas, Expert, Fiskernes Fiskeindustri Handelsafd., Ny Form, Linie 74, Green`s Pub, Botex, Samlecentralen, Møbelland, Salon
Sejer, Elling Tømmerhandel, Fladen, Brasholt (Hjørring), Cykelhandler Ole Pedersen,
Harald Christiansens Eftf., Cosmos, Scandinavian Operator Service ApS, Skawgrillen,
Havnegrillen, Christians Pølsevogn, Slagter Jensen, Super Spar, Skagen Glasværksted, Nordtrawl, Salon Ejla, Havnekroen, Kokkene`s, Skagen Design, Hvidovre
Sport, Kompasset, Skagen Truck Kompagni, EDC, Skagen Kleinsmedie.

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

SKAGEN HAVFISKE KLUB
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Nordjysk Mesterskab 2009
Lørdag 20-21 juni var afholdtes der nordjyske mesterskaber fra Hirtshals.
Frederikshavn havfiske klub var arrangører af dette. 23 deltager var meldt til
denne konkurrence. Det må siges at være rekord lavt.
Lørdag morgen kl. 5 er vi samlet på havnen. Der var en smule vind 6-8 m/s
fra vest og det var åbenbart nok til at skipper på båden aflyste. Der var en
del sure miner, da mange jo var kommet langvejs fra, og havde glædet sig til
det gode fiskeri på disse kanter. Så der blev ringet lidt rundt fra bestyrtelsens side og kl. 11. var vinden løjet af og et nyt skib på banen.
Kl. 11 stod vi klar igen på Hirtshals havn. Nyt skib. Albatros ligger og venter
ved kajen. Vi får is på ved isværket, og så ellers der ud af. Stort skib men
med masser af god plads. Vi når de første pladser efter 1 times sejlads. Vejret var blevet rigtigt godt, 3-5 m/s lidt bølger og spredte skyer, rigtigt fint
fiske vejr.
På den første plads sker der ikke meget, lidt små torsk kommer op, så der
flyttes hurtigt til en ny plads. Der sker lidt mere her. Torsk og lyssej kommer
op. Ikke de vilde mængder, med der sker da lidt omkring på båden. Lidt
svært at se hvad der sker helt agter, da jeg står næsten helt oppe i stævnen.
Vi forsøger os lidt frem på de forskellige pladser med agn i alle afskygninger.
Men generelt er der noget sløjt fiskeri. Bedste deltager lørdag er Steffen Pedersen med 5 arter. torsk, rødspætte, lyssej, knurhane og makrel
Søndage er vejret bare perfekt. Vi står igen på havnen kl. 5, og solen er for
længst stået op. Vi sejler fra havnen kl. 6 og sejler straks vest over med det
skib vi skulle ha været med Lørdag morgen”Michael Frank”
Efter en god time ligger vi på første plads. En lille knold hvor der staks er bid.
Der kommer pæne torsk op spredt rund omkring på skibet. En god start på
dagen, og stemningen er god allerede fra morgenstunden i det gode vejr. Det
er det lette grej der i gang, og der fiskes både med orm og pirk. Der sker endelig noget på båden. Flere steder står folk med 3 pæne torsk på af gangen.
Rødspætterne blander sig også. Hver gang vi driver over en lille sandplet
kommer der pæne rødspætter op, og torskene står på toppene. Isinger er der
ikke mange af. Jeg er heldig at fange den eneste ombord, og så kom der en
lille undermåler op. Fiskeriet er klart bedre end om lørdagen. De fleste har
imellem 3 og 5 arter da dagen er omme. Torsk, makrel, knurhane, lyssej,
ising og rødspætte. På vej i havn får vi hurtigt vejet, og talt alle deltageres
fisk. Vinder af dette års nordjyske mesterskaber blev Steffen
Pedersen fra Skagen havfiskeklub 376 point Nr.2 Niels Godsk Jørgensen fra
Farum Lystfisker klub 368 point. Nr 3 Thor Rasmussen Fra Greve Sportsfisker forening med 362 point.

Anders Wolff
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Dm Havfiskeri 2009
15-16 august var det igen tid til det årlige Danmarks mesterskab i havfiskeri. 48
deltagere var meldt til, heraf de 11 fra Skagen havfiskeklub. Vi havde igen lejet os
ind i hytterne på Helsingør camping. Perfekt placeret på Helsingør Nordhavn. Der
var igen i år købt orm ved Jesper JC. I år var det bare blevet lidt mere avanceret. Nu
skulle alle vores orm ikke bare gå i levende kar, men de skulle også køles ned til 6
grader, og til det havde vi indkøbt elektriske køle tasker. Ja vi er måske lidt skøre.
Men vi har det sku sjovt når vi er af sted, og vi går jo en lille smule op i det, så derfor
prøver vi hele tiden at forbedre vores agn, grej mm. Her kommer en lille beretning
om hvordan 2 dages fiskeri på Øresund løber af stablen.
Sværd og Havlit var de 2 skibe som vi skulle fiske fra.
Lørdag morgen var alle samlet på Helsingør nord havn for registrering samt eventuelt 2 mandshold man ville deltage på. Jeg skulle på sværd i dag og kommer ombord
med alt mit grej. Får hilst på de andre deltagere ombord de fleste er gamle konkurrenter, men også nye folk er dukket op. Så er det ellers om at få gjort klar og pakket
grejet ud. kl. 6,30 trækker vi lod om pladserne ombord, og det forløber stille og roligt, og folk kommer på plads. Hvert af de 2 både er delt op i 2 skibe styrbord og
bagbord. Så der reelt 4 både i konkurrencen.
Kl. 7 stævner vi ud på Øresund. Vejret er ganske fint fra morgenstunden let til frisk
vind fra syd, så humøret var højt. Snakken går altid om de forrige konkurrencer,
hvad man sidst havde brugt af tackler, og hvordan gik øve turen dagen i forvejen. Et

Side 20

www.skagen-havfiskeklub.dk

lille kvarter når vi at sejle, og kim vores skipper får lagt sværd til på 28 meter vand.
Sild, hornfisk og makrel skulle vi fiske efter, der går ikke længe før de første sild
dukker op. De står lidt spredt, men de lykkes hurtigt for de fleste at fange de maks.
5 tilladte. Makrel og hornfisk blander sig også i løjerne, så der er nok at se til.
Da vi ligger og fisker på sveske siden er det hurtigt at sejle over til den gode skruppe
plads der ligger på lavt vand nord for Helsingborg. Der var straks en del hug villige
skrupper, og til alles store overraskelse var der også en bergyllter som kunne holde
mindstemålet på 20 cm. Det var ellers ved at blive en plage med de små orme glade kutlinger og havkarudser men det lykkes at fange omkring 20 bergyllter på hver
båd.
Den DMI varslet regn var nu også kommet, samtidigt med en hård vind fra syd vest.
ØV! Noget rigtigt møg vejr. Det var lige hvad vej man kiggede, så fik man vand. Var
faktisk ved at opgive på et tidspunkt, og flere andre var også ved at følge med. Jeg
nøjes dog med en kop kaffe i styrehuset da vi sejlede syd over til en hvillinge plads.
Det hjalp på humøret.
20 min sejlads syd over og vi ligger syd for Helsingborg på omkring 25 meter vand.
Vejret er stadigt rigtigt skidt. Vi er godt våde. Selv regn tøj og heldragter er ikke nok i
dag. Men fiskes skal der. Orm og silde stykker farer i dybet, og der er straks hvillinger til alle. Det er i blandet størrelser men en del på 300-500 gr. kommer også op.
Vi prøver lidt forskellige pladser i området for at se om der er nogle kuller. Det bliver
til nogle små kuller på omkring de 25 cm.

Kanten til Disken som ligger syd for Helsingør på ca. 25 meter vand bliver prøvet
som dagen sidste plads. Der var lidt rødspætter samt lidt isinger. Der skulle mange
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små isinger til før der bare var en enkelt der kunne holde de 25 cm. Jeg fangede
både rødspætte og ising der kunne holde henholdsvis 27 cm og 25 cm. Torskene så
vi ikke meget til. Der blev landet nogle stykker, men generelt meget sløjt. Vi var i
havn kl. 15 og bedste mand havde fanget 10 forskellige arter.
Søndag er der afgang kl. 7 igen. Vejret var fint fra morgen stunden med flot solopgang over Sverige. Forlydner om regn igen fik humøret til at falde en del. De viste sig
dog heldigvis ikke at holde stik.
Havlit skulle vi sejle med i dag, og Karsten havde selv lagt en slag plan for dagens
fiskeri, så det de gjaldt bare om at fiske og koncentrerer sig om det. Vi lagde ud med
sild, makrel, og hornfisk. Det gik hurtigt med at fange sild, og der var også nok til
frisk agn resten af dagen.
Vi fanger også makrel og hornfisk på pladsen. En enkelt af hver fanger jeg. Burde
nok ha fanget nogle flere, men kan ikke rigtigt få det til at køre. Når man kigger rund
på skibet kommer der fisk op hele tiden. Flere når de 5 hornfisk, og nogle rigtige
flotte makreller omkring kiloet kommer der også op.
Da vi har rigeligt med sild makrel og hornfisk sejler vi til berggylte pladsen ved Helsingborg. Der var fra DHF´s side blevet besluttet af alle bergyllter skulle genudsættes pga. de vokser meget langsomt. En rigtigt god beslutning der også blev brugt ved
Skagen havfiske festival.
Fisken skal genudsættes
og alle berggylter over
20cm får man et bevis for
af skipper som så skal
bruges ved indvejningen.
Så får man for arten og
for den enkelte fisk. Der
kom omkring 10 berggylter op på havlit og ca. 20
stk. på sværd om søndagen. Det bliver nogle gode
lange drev hvor vi kommer ind på 6-8 meter
vand hvor der er skrubber.
Hubert og jeg i stævnen
fanger hurtigt 5-6 stk.
hver. Der står flere ombord som ikke kan få det
til at køre, men efter en 45 drev over pladsen havde alle 1-10 skrubber.
Igen skulle der fiskes aktivt efter dem.
Vi sejler tværs over Øresund til Lappegrunden. Vi
starter lavt hvor skipper
carsten holden skibet på
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skruen. Det går rigtigt fint i den stærke strøm med en 200 gr. pirk på. Der kommer
en del isinger op samt knurhaner. Fjæsinger er der også lidt af, men de tæller ikke
med i konkurrencen. Der bliver prøvet ude på kanterne til det dybe og først derude
kommer rødspætterne. Ikke mange, og en del under målet.
Vi forsøger kortvarigt efter tobis som selvfølgelig tæller som art hvis de er over 20
cm. Ellers en fremragende agn til pighvarrer og slethvarrer. Der blev fejlkroget en
enkelt selvom der var en del at lodde. Hvarre pladsen bliver prøvet dog uden held.
Måge sjov øst for os får os hurtigt på andre tanker. Hundredvis af måger dykker ned
i vandet og i vand overflader er der store fisk der plasker rundt. Alle er tændte. Det
ser voldsomt ud. Vi sejler ud mod det og kaster pirke med ophænger ud i håb om
det store makrel sjov. Men det er en stor flok marsvin der har lokket sild eller tobis
op i overfladen og det har lokket en masse måger til. Vi fangede ikke noget i det,
men fik en rigtigt god oplevelse.
Længere syd på fisker vi efter hvillinger, isinger og rødspætter. Dagen er ved at gå
på hæld så det er nu der skal sættes ind for at fange de sidste arter. jeg har 8 arter
og mangler stadigt en knurhane. Har ellers fisket koncentreret efter dem og fanget
en enkelt på 19,5 cm. Det lykkes ca. 5 min før tid at fange en på 20,5 cm. Hubert
som havde fanget omkring 20 undermåls isinger, fanger i absolut sidste minut en
flot ising på 29cm. og ender på 8 arter. Bedste mand på vores side var svend Åge
med 9 arter. Jeg havde det samme antal arter men blot et point efter. Svend Åge
fangede i øvrigt 2 torsk, som ellers var rigtigt svær.

Der bliver vejet og målt i havn. 48
deltager for alle registreret deres
fangst og så skal det ellers en tur i
gennem computeren. En halv time
efter står vi med resultatet. Dansk
mester 2009 bliver Cees vader fra
Hillerød. Nr2 er Thor Rasmussen
fra Greve som i øvrigt fører ambassadeur cuppen. Nr3 Brian Ahlers.
Bedste junior er Tobias Jensen.
Bedste dame blev Bibi Rasmussen.
Bedste 2 mands hold. Cees vader
og Michael Lorenzen. Bedste fra
Skagen havfiskeklub var undertegnende på en 7 plads. Søren Kristensen nr. 8 og Kaj Pedersen nr.
9. 3 mand i top 10 er jo et rigtigt
flot resultat. Vi glæder os allerede
til næste tur.
Anders Wolff
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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.

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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