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Nyt fra bestyrelsen 
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Ny formand… 

 

Som ny formand for Skagen 

Havfiskeklub, vil jeg gerne 

takke for valget. Jeg skal gøre 

mit bedste for at løfte opgaven 

efter vores formand gennem 12 

år Carsten Christensen. Carsten 

har lavet et kæmpe stykke 

arbejde for klubben og det er 

med forståelse at vi siger farvel 

til Carsten.  

Jeg ser meget frem til arbejdet 

med den nye bestyrelse, og vil 

hermed også byde velkommen 

til Henrik og Kaj. 

Vi er allerede godt i gang med 

forarbejdet til Festivalen 2007. 

 

 

 

Håber at se så mange som 

muligt til Festivalen . 

 

Mette Stenbroen 
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Hvem er jeres nye formand??? 
 

Jeg hedder Mette Dyrnesli Stenbroen, jeg har to børn og bor 

sammen Anders Wolff og hans to børn på Ulrik Plesnersvej 54, 

Skagen. 

Jeg har en smykke og ur forretning sammen med min mor, 

Stenbroen Guld og Ure. 

Jeg har fisket hele mit liv, som barn sammen med min far og farfar, 

fra molen eller i jolle. Havfiskeri har altid været en stor del af vores 

familie og er det stadig. Vi er alle medlem af Skagen Havfiskeklub.  

Jeg blev meldt ind i klubben i år 2000 hvor jeg også deltog i min 

første festival. I år 2002 blev jeg valgt som suppleant og året efter 

til bestyrelsen, hvor jeg har været kasser.  

 

Kontoen  lukket….. 

 
Som der sikkert er nogle af medlemmerne der har bemærket så 

har vores Giro konto været lukket i en kortere periode. Jeg er 

ikke stukket af med pengene….. Men det var der en anden der 

gjorde…. 

Efter at have fået et par henvendelser mandag, fra medlemmer 

om at vores konto var lukket, ringede jeg til BG bank tirsdag 

morgen. Der fik jeg at vide at vores konto var lukket og pengene 

var overført til en konto i Spar Nord, Skagen. Jeg er den eneste 

som har fuldmagt til kontoen så mit hjerte sad oppe i halsen. Da 

jeg fik fat i Spar Nord, kunne de oplyse at en mand havde bedt 

dem om at lukke kontoen og overflytte pengene til hans konto. 

Min ansigtsfarve var nok nærmest rødglødende på dette 

tidspunkt. Heldigvis stod pengene stadig på hans konto og hun 

hævede dem med det samme. Manden havde ved en fejl fra BG 

banks side fået tilsendt en årsopgørelse på vores konto og havde 

det med i banken som dokumentation. Kontoen er åbnet igen og 

pengene er tilbage på  kontoen…Men den bliver snart lukket igen 

af MIG og så har vi kun konto i Nordjyske . BG bank tør vi ikke 

have længere….. 

Jeg beklager hvis I har haft problemer med betaling af 

kontingent… 

 

Mette Stenbroen 
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Årets største fisk 2006 

 John Frandsen         Torsk 14,00 kg 

 Eskild Pedersen       Torsk  9,00 kg 

 Jens Ole sørensen    Torsk   9,00 

Årets længste lubbe 2006 

 Frank Molbjerg         78,5 cm 

 Søren Kristensen       76,5 cm 

 Frank Molbjerg         74,0 cm 
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Der var planlagt 21 ture 

Vi har gennemført 15 

Aflyst 5 pga. vejret 

1 pga. maskinskade. 

Der blev gennemført 5 af 6 Point Ture 

219 mand fordelt på 15 ture giver et snit på  

14,6 mand pr. tur. 
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   Statistik for besøg på vores hjemmeside i 2006               

Der har de sidste par år vist sig en stor interesse 

              for vores hjemmeside med stigende besøgstal 

                som overgård alle vores forventninger, 

              vi har haft 30.953 besøg i år. 

             Det er et snit på 2.579 besøg pr. mdr. 

            Største mdr. var juni med 3.052 besøg 

 

 
20.072 besøg i 2004 

45.222 besøg i 2005 

30.953 besøg i 2006 
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 Kurt Pedersen            13 ture 

 Frank Molbjerg          12 ture 

 Carsten Christensen    11ture 

 Eskild Pedersen          11 ture 

 Henrik P Thomsen      11 ture 

 Jens Ole Sørensen       11 ture 

Mest aktive 2006 

 Helge Rømer   Blåstak  0,570 kg 

 Gudmund Bøgeskov  Rød Knurhane  0,850 kg 

www.skagen-havfiskeklub.dk  

Klubrekorder 2006 
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4 bedste resultater tæl-

ler 
                      

  Navn Klub/by 1  2 3 4 5 6 7 8 Total Maks. 4 

1 
Thor Rasmus-
sen 

Greve   20 20 26     30   96 4   

2 
Niels Godsk 
Jørgensen 

Farum     19 29     25 
1
2 

85 4   

3 
Michael Lo-
rentzen 

ØLK 20   17       24 
1
9 

80 4   

4 
Eskild Peder-
sen 

Hjørring       25 17 12 22   76 4   

5 Cees Vader BG Bank       22 4 19 27   72 4   

6 
Svend Aage 
Madsen 

HSLF 19   15       19 
1
5 

68 4   

7 
Torben Han-
sen 

Holbæk   15 14   16   21   66 4   

8 
Søren Kristen-
sen 

Skagen       15   15 29   59 3   

9 Kurt Pedersen 
Frederiks-
havn 

    30   16 12   58 3   

10 Anders Wolff Skagen       17   14 26   57 3  

Slutstillingen i 
Ambassadeur-
Cuppen - 2006 

Se alle resultaterne på www.danskhavfiskerforbund.dk 

www.skagen-havfiskeklub.dk  

Thor Rasmussen 
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Til Salg 
 

        
 
 

Henvendelse til Carsten christensen tlf: 21800496. 

Stang Str Vægt Diverse  

Ron Thomson Rampage 8 30 Lbs Ny  

Ron Thomson Rampage 8 30 lBS Ny  

Excalibar Røst 7,6 30 Lbs Ny  

DAM Steel Power  4 pcs. 8 30 Lbs Ny  

Fenwick Seahawk Ofshore 8 12 -30 Lbs Ny Rulleøjer 

ABU Big Game 7 12 Lbs Let Brugt  

     

DAM Emotion 150  50-150 g Ny  

Shimano Catana 9 3 – 15 g Ny Kyst stang 

Tritan 10 7-28 g Ny Kyst stang 

     

Hjul Farve  Diverse  

Ambassadeur 7000 C3 Sølv  Ny  

Ambassadeur 7000 C3 Sølv  Ny  

Ambassadeur 6500 CS Sort  Ny  

Ambassadeur 6000 Rød  Let Brugt  

Tiga Sportera SR 4007   Ny Baitrunner 

Kinetic Hera 200   Ny Kyst 

ABU Fly Max  # 5/6   Brugt Flue 

     

Beklædning     

Harkila Skindsæt  buks/vest Str 52  Ny Jagt/fiskeri 

Harkila Skind bukser og vest  str. 52 

aldrig brugt  sælges. 
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Nyt På Hjemmesiden  

  

Grejaften hos J.C. Fiskegrej og Fritid  

d. 10-05 kl. 19,00 

Kom og få grej kassen gjort klar til Festivalen 

Vi er inviteret ud til J.C. Fiskegrej og Fritid torsdag d. 10-05 kl. 

19,00 Jesper har lovet at der vil være nogle fordelagtige Festi-

val Tilbud. 

Markeds Pladsen 

Køb og Salg af brugt fiske Grej 

 

Havfiske Forum 

Online Diskusions Forum  

om Havfiskeri 

Kig ind på  

www.skagen-havfiskeklub.dk 

http://www.jcfisk.dk/
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Referat fra Generalforsamling  
 

 

Referat: 

1. Valg af dirigent 

2. Beretning 

3. Regnskab 

4. Kontingent 

5. Indkomne forslag 

6. Valg af revisor 

7. Valg af suppleant 

8. Valg af bestyrelse 

9. Valg af formand 

10.  Evt. 

 

1. Dirigent: Eskild Pedersen valgt. 

2. Beretning: Carsten beretter lidt om årets gang i klubben. Årets Havfiske 

Festival 1 var gået fint med 93 deltagere, og med Kurt Pedersen som årets 

vinder. Stor tak til de frivillige hjælpere. Desværre måtte vi sige farvel til to 

af vores faste både CK Vest og Halumi. Carsten fortalte der efter lidt om 

medlemmernes deltagelse ved forskellige Cupper i DHF. Point turene var 

også en succes, 5 ud af 6 planlagte var blevet gennemført. Ud af 21 plan-

lagte havture var 15 blevet gennemført. Der var blevet afholdt to klub afte-

ner i løbet af året. Der var lavet to nye klubrekorder på hav turene. Klub-

bens hjemmeside var i alt besøgt 31.000 gange. Klubben har pt. Ca. 110 

medlemmer. Der var blevet afholdt 7 bestyrelses møder i årets løb. Der 

efter var der en stor tak til Birthe og Lotte for deres arbejde i klubben. 

3. Mette fremlagde årets regnskab. Regnskabet blev godkendt. 

4. Kontingent: Kontingent uændret. 

5. Indkomne forslag. Ingen. 

6. Valg af revisor: Lena Lund genvalgt. 

7. Valg af suppleant: Anders Wulff blev valgt. 

8. Valg af bestyrelse: Kurt Pedersen blev genvalgt. Kaj Pedersen blev valgt. 

Henrik Thomsen blev valgt. 

9. Valg af formand: Mette Stenbroen blev valgt. 

10. Evt. (pokaler): Frivillige hjælpere til Festivalen fundet. 

 

 Preben Lund fortalte lidt om årets gang i Old Timer afd. 

 Point ture: nr. 3 Morten Bøhm nr. 2 Helge Rømer nr. 1 Eskild Pedersen. 

Største fisk nr. 3 Johnny Rasmussen nr. 2 Helge Rømer nr. 1 Helge Rømer. 

Årets længste Lubbe: 78,5 cm Frank Molbjerg. 

Årets største fisk: Torsk 14 kg. John Fransen. 
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Årets mest aktive: Nr.3  Henrik Thomsen - Eskild Pedersen – Jens Ole Søren-

sen og Carsten Christensen med 11 ture. Nr. 2 med 12 ture Frank Molbjerg. 

Nr. 1 med 13 ture Kurt Pedersen. 

I årets Amb. Cup. Havde klubben 4 blandt de 10 bedste ´flot´ de modtog 

hvert sit Hjul. Nr. 10 Anders Wulff nr. 9 Kurt Pedersen nr. 8 Søren Kristensen 

nr. 4 Eskild Pedersen. 

Rasmus Pedersen og Johnny Christensen fik hvert sit Festival Frandsen Le-

gat. 

Der efter var der stort bifald til vores afgående formand Carsten Christensen, 

og stor tak til hans store arbejde for klubben. 

Eskild takkede for god ro og orden under generalforsamlingen. 

Generalforsamlingen sluttede med sild og skipperlabskovs og hyggeligt sam-

vær. Der var mødt 30deltagere til generalforsamlingen. 

 

Referent. Uffe Mortensen. 
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18 marts 2007  R.S.K Havfiskefestival på Øresund   (Amb. Cup) 

29-april 2007 Hvidovre Abu Cup      (Amb. Cup) 

19/20 maj 2007 Dm i Fri line Skagen Havfiskefestival   (Amb. Cup) 

16. - 17. juni 2007  Nordjyske mesterskaber / Saltvands-  pokalpo-

kalstævne fra Hirtshals  (Amb. Cup) 

1. juli 2007   Torske Cup fra Helsingørs  Statshavn   (Amb. Cup) 

18. - 19. aug. 2007  Dm i Ligt line fra Helsingør  (Amb. Cup) 

5. nov. 2006  Jan & Bo´s Fladfiske Cup fra Helsingør (Amb. Cup) 

DHF  

Arrangement oversigt 

Udenlandske EFSA  

11/12. May 2007 EFSA Species Championship The Westman Is-

lands 

10 til 14 september 2007 EFSA Line Class & Boat Championships – 

Weymouth, England  

Yderligere information på 

www.skagen-havfiskeklub.dk 
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Nyt fra DHF. 
 

 

   Lørdag d. 3. febr. var der generalforsamling i Dansk 

Havfisker Forbund. Som repræsentant for Danmark-Vest 

deltog jeg, da der også skulle fiskes om søndagen. 

Generalforsamlingen forløb stille og i god ro og orden. Der 

skulle vælges tre nye medlemmer til bestyrelsen, dels på 

grund af at Leif Elg døde i efteråret, formand Finn Larsen 

stopper på grund af sygdom, og Niels Rasmussen der ikke 

ønskede genvalg. 

Bestyrelsen havde lavet sit forarbejde godt, så de nye 

medlemmer var kørt i stilling og klar til at tage over, så da der 

ikke blev foreslået modkandidater, var det punkt på 

dagsordenen hurtig overstået. 

 

   Ny forbundsformand blev Eskild Pedersen, ny sekr. blev 

Cees Vader, og for Danmark Øst blev Brian Lorentsen valgt. 

Som F-medlem blev Evan Nuppenau valgt. Anders Wolf 

overtog posten for Danmark - vest i stedet for Eskild 

Pedersen. 

Kasseren kunne berette om et underskud på finanserne på ca. 

12.ooo kr. Det skyldes fortrinsvis, at der var for få deltagere til 

Pokalturen i febr. og Dansk Mesterskab i aug.  

  

    Der var stillet forslag om at skære bladet ned til 2 gange om 

året, da det jo er en stor post i regnskabet, men det blev 

nedstemt, da bladet er vores ansigt ud ad til, og så er der også 

sponsorerne at tage hensyn til, så bladet udkommer fortsat 4 

gange om året. 

Der var ikke noget til debat under eventuelt, så det blev en 

kort -  men god generalforsamling. 

Fiskeriet på pokalturen var bestemt ingen succes, men det har 

Anders nok mere om i bladet. 

   Eskild. 



Indtægter  

Kontingenter 19450 

Havfiske Festival 12491 

Renteindtægter 786 

Indtægter i alt 32727 

Udgifter  

Kontingent DHF 1080 

Præmier  havture  4753 

Havture  7380 

Møder 650 

Generalforsamling 2553 

Administration 9552 

Gebyrer 316 

Diverse 556 

Tab på kreditorer 1250 

Gaver 315 

Rådighedsbeløb 4000 

Udgifter i alt 32375 

Årets Resultat 352 

Beholdninger  

Giro 13341 

Bank 72117 

Kasse 6223 

Aktiver i alt 91681 

Egenkapital  

Formue start 91329 

Overført Resultat 352 

Egenkapital i alt 91681 

Skagen Havfiskeklub 

Årsregnskab 2006 
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Kære fiske venner  

Nu har jeg prøvet at lave et program  for Old Timer afd. og vi vil altså ikke 

fiske før vi kan undvære vanterne. 

 

17 maj 07.00 - 14.00 Hansa Flakket mv. 

21 juni  17.00—22.00 Hansa Flakket mv. 

25 juni 17.00—22.00 Hansa Flakket mv. 

16 august 17.00—22.00 Hansa Flakket mv. 

30 august 17,00—22.00 Hansa Flakket mv. 

 

På alle turende skal der være min. 10 deltagere, og prisen er 150,00 kr. pr. 

deltager.  

Tilmelding til Preben på tlf. 98 44 33 53  eller mobil 41 42 21 80  

Destinationerne kan evt. blive ændret afhængig af vejret. 

 

God Sommer  

Preben M. Lund 

Old Timer 
Afdelingen 
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Er du træt af valne fingre, og af at stå tidligt op, så prøv er af Old Timers 

HYGGE ture  
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Berggylt Vægt Kg 1,600 Erik Søndergaard

Blåstak  Vægt Kg 0,570 Helge Rømer

Brosme Vægt Kg 2,250 Jan Lund Christensen

Fjæsing Vægt Kg 0,154 Eskild Pedersen

Glyse Vægt Kg 0,163 Hans Nelleberg

Grå Knurhane Vægt Kg 0,420 Kaj Pedersen

Gråtunge Vægt Kg 0,344 Carsten Christensen

Havkaruds Vægt Kg 0,070 Jens Ole Sørensen

Havkat Vægt Kg 3,500 Anders Thomsen

Hestemakrel Vægt Kg 0,563 Carsten Vestergaard

Hornfisk Vægt Kg 0,540 Eskild Pedersen

Hvilling Vægt Kg 0,760 Frits Pedersen

Ising Vægt Kg 0,495 Niels Thomsen

Kuller Vægt Kg 1,820 Jan Lund Christensen

Kulmule Vægt Kg 4,750 Vagn Kjærd

Lange Vægt Kg 7,500 Frits Pedersen

Lubbe Vægt Kg 5,400 Jess W Hansen

Makrel Vægt Kg 1,160 Kaj Pedersen

Pighaj Vægt Kg 3,550 Rasmus Pedersen

Rød Knurhane Vægt Kg 0,850 Gudmund Bøgeskov

Rødfisk Vægt Kg 0,350 Preben Lund

Rødspætte Vægt Kg 1,700 Steffen Pedersen

Rødtunge Vægt Kg 0,880 Poul Børge Sørensen

Sej Vægt Kg 12,100 Bent Christensen

Sild Vægt Kg 0,140 Carsten Vestergaard

Skruppe Vægt Kg 0,415 Per Henriksen

Skægtorsk Vægt Kg 0,480 Hans Nelleberg

Torsk  Vægt Kg 27,500 Per Houmann

Ulk Vægt Kg 0,400 Jens Ole Sørensen

Klubrekorder 
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DHF´s årlige pokaltur søndag d. 4 februar. 

 

Så er det tid til at tage hul på sæsonen igen, og traditionen tro er det DHF´s årlige 

pokaltur søndag d. 4 februar. Adskillige storme havde hærget igennem landet det 

meste af januar, og Fiskeriet havde været meget sløjt med en del aflysninger, som 

følge deraf. Jeg havde haft en del kontakt med skipper Carsten på Havlit det meste 

af januar, og han kunne fortælle at fiskeriet var langt fra stabilt. 1 februar var der 

kun blevet landet omkring 25 målere på ”torsk over 10 kg” fra de skibe der sejler 

fra Helsingør, og der havde generelt ikke været særligt mange fisk. Uklart vand samt 

kraftig strøm havde været en af årsagerne til det dårlige fiskeri, ifølge nogle af skip-

perne. 

Det var med bange anelser Eskild Pedersen og jeg kørte over mod Sjælland, lørdag 

morgen. Snakken gik jo fra første sekund, om fiskeriet, og om man havde hørt de 

sidste meldinger fra Øresund. De første sms beskeder tikkede ind ca. kl.10 ind fra 

havlit, og det var ikke lovende. Ingen fisk de første mange timer, og dagen endte op 

med en bette pjevs på ca. 400 gr. til at helt skib. Eskild havde meget klogt bestilt 

lidt sandorm til turen, hvis nu kastefiskeriet ikke virkede. For første gang nogensin-

de i DHF historie var konkurrencen lavet om til en ren driv fiskeri. Dvs. at der ikke 

måtte stoppes på buler og fiskes. Vi lagde mange planer på turen over, og det endte 

jo også med at jeg bestilte nogle pakker sandorm. Men først var der DHF´s årlig 

generalforsamling som skulle afholdes lørdag aften. Ny formand i Danskhavfisker-

forbund blev i øvrigt Eskild Pedersen fra Hjørring ”Frederikshavn havfiskeklub”  

Vækkeuret ringer meget tidligt søndag morgen Kl. 04.45. Ingen problemer med at 

komme op. Årets første konkurrence, og en fiske tur på havet er noget der kan få en 

op. Vi skulle meget gerne stå på havnen kl.6. Så vi kører fra Valby efter en hurtig 

kop kaffe. Vi er ikke de første på havnen, og parkerings pladsen er allerede godt 

besat. 118 deltager har meldt sig til i år. Alle i håb om at vinde konkurrencen. Det er 

altid spændende at starte på en ny sæson. Man går med en indre uro, og tanker om 

hvordan man nu skal slå de andre, og måske gøre sidste års resultat lidt bedre. Vi 

må vente lidt på Havlit, da den ligger på den anden side af havnen. Imens får vi hilst 

på gamle og nye fiske venner, og snakken går lystigt om tidligere konkurrencer. 

Havlit er langt om længe kommet frem til kajen. Vi kommer hurtigt ombord og for 

trukket lod om pladserne, så vi er klar til afgang kl. 0700. Ombord bliver det sidste 

gjort klar. Ikke fordi det var så vildt i dag. Men kaste grejet og en let pirk rigges til, og 

et enkelt orme tackel rigges til på en anden stang.  Jeg er hurtigt færdig, og lister op 

til Karsten med en kop kaffe. Han var ikke specielt glad for sitiutionen, da det virke-

ligt var ringe derude. Men vi håbede da begge, at der måske var lidt liv derude, og at 

de var i bide humør. 

Vi sejler ud præcis kl. 7 og sejler straks sydover på danske siden. Vi ligger os i ren-

den imellem Disken og Danmark. Vi prøver lidt på forskellige pladser, hvor der er lidt 

at se på ekkoloddet. Der er sådan set masser af fisk at lodde. Mest sild, og lidt der 

godt kunne ligne torsk. Jeg vil ikke uddybe fiskeriet nærmere, men det var virkeligt 

svære forhold derude. Der kom ganske få fisk ombord de første mange timer i form 

af små torsk der ikke kunne holde mindstemålet.  
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Men jeg holdt modet oppe og havde snart kastet min Wiggler pirk ud 50 gange. Jeg 

var små småt begyndt at overveje at skifte til orm. Ikke fordi at dem der fiskede med 

orm fangede noget. Men lige med et får jeg et godt hug over bunden, og herlige rusk 

forplanter sig i stangen. En pæn torsk på 3,25 kg må lade livet. Så var jeg hurtigt 

foran på båden. Der skete ikke meget de næste mange timer, og jeg gjorde nu alvor 

af orme fiskeriet. Det var svære forhold, og der måtte 300 gr på for at få det til at 

køre nogenlunde. Der går længe før der sker noget. Små nyk som at svære at mær-

ke med det tunge lod, men det lykkes at fange den første hvilling på ca. 200 gr. 

Desværre er det jo kun vægt der tæller i denne konkurrence. Men lidt har jo også 

ret. 

 Det går sløjt til alle steder på båden. Mange har ikke fange noget, og kun ganske få 

har fået en torsk som lige kan holde de 45 cm, som er mindstemålet i konkurren-

cen. Der er flere ombord der fisker med orm. Vi er nogle stykker der er heldige at 

fange lidt på vores agnede kroge., men mange er alt for små og kommer hurtigt 

tilbage i deres rette element. Tæt på Helsingør havn, har jeg 4 gode nedslæb, hvor 

der er fisk alle 4 gange, alle fiskene er store nok. Isinger og Hvillinger, Ikke ringe. 

Desværre sejler vi fra pladsen, da ingen andre ombord fanger noget, og nogle har 

sågar opgivet. 

 Dagen er ved at gå på hæld, og der kommer ikke flere fisk ombord. Skipper ringer 

en sidste gang med klokken, og vi sejler stille og roligt tilbage til statshavnen. Indvej-

ningen ombord er hurtigt overstået, og flere vælger at ikke veje ind, da de kun har 

en enkelt lille ising. Jeg nåede at fange 1 torsk, 3 isinger og 3 hvillinger. De andre 

deltagende både ligger også til kaj, og de har også haft det samme dårlige fiskeri, 

selvom de havde ligget på andre pladser i Sundet. Vi venter spændt på at resultatet 

bliver regnet sammen inden præmie overrækkelsen, og vente tiden bliver brugt til at 

høre om dagens magre resultat fra de andre deltagere. 

Vinder af dette års pokaltur bliver Kell Pedersen med 7 kg fisk. Nr.2 Frank Larsen 

med 5,1 kg fisk. Nr.3 Jacob Hein med 5,1 kg, og jeg selv endte på en 4 plads med 

4,3 kg. Igen var der flotte grej præmier til de 15 bedst placeret. 

                                                                            Anders Wolff 

   

1 Kell Pedersen 20 

2 Frank Larsen  19 

2  Jakob Hein  18 

4 Anders Wolff  17 

5 Finn Larsen  16 

6 Cees Vader  15 
7 Kim Riboe  14 

8 John Pedersen  13 

9 Allan Riboe  12 

10 Svend Å Madsen 11 
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