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Vi afholdte vores generalforsamling
d. 16. februar. Her blev der uddelt
mange flotte præmier og hygget. Vi
havde et lotteri, hvor der blev vundet
mange fine præmier, bl.a. en fiskekasse med indhold, fiskehjul og rygsæk
som Vagn Kjær havde sponsoreret.
Tak til Vagn, der var rift om lodderne
og præmierne.
Vi er i fuld gang med at arrangere
årets festival, programmet er vedhæftet. Der er også kommet nogle
nye tiltag, som I kan læse om inde i
Flakket. Vi håber at se rigtig mange
til festivalen.
Med håbet om vindstille vejr.
På bestyrelsens vegne
Mette Stenbroen
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Allerførst velkommen til dem der er kommet i dag.
I løbet af 2012 har der været både store og små udfordringer. Den største udfordring er nok at få båden fyldt op til vores havture, at få deltagere nok til vores
festival, men også til andre konkurrencer. Vi forsøger at beholde det gode og
sociale i vores festival, men kommer også med nye tiltag. De næste par år bliver
spændende for klubben, og vi håber at der stadig er mange der har lyst til at fiske
og som vil støtte op om klubben. DM i år.
Skagen havfiskefestival 2012
Vi havde en rigtig god festival med 70 deltagere. 2011 (71) Vejret var med os, og
vi havde 2 gode solskinsdage og mange forskellige arter fisk.
Endelig blev de (øboerne) vippet af pinden næsten da. Blandt de 20 første er
der 8 fra Skagen Havfiskeklub
1.
Svend Erik Jørgensen. 2. Steffen Pedersen, 3. Gudmund Bøgeskov,5. Carsten Cramer, 10. Simon Winter, 15. Carsten Christensen, 16. Søren Kristensen,
18. Anders Wolff , 20. Jan Lund.
Der var en masse flotte sponsor præmier og pokaler til de mange deltagere. Vi
havde 3 hyggelige dage i Marinestuen, men vil igen opfordre deltagere til at støtte op om spisning m.m. da det er en stor økonomisk post på vores budget. Men
vores festival uden marinestuen vil betyde at vi ville miste meget af det sociale.
Vi vil hermed gerne bringe endnu en tak til vores sponsorer, kærester, koner og
mænd. Tak til de frivillige der hjalp os. Det betyder meget for bestyrelsen at der
er nogle der melder sig til at hjælpe.
Pokalturen DHF: 60 deltagere
11. Mette Stenbroen
Hvidovre cup: 60 deltagere
11. Patrick
Nordjysk mesterskab: 30 deltagere
4.
Eskild Pedersen, 11. Anders Wolff , 12. Søren Kristensen,
DM Helsingør: 52 deltagere
6. Anders Wolff, 15. Gudmund Bøgeskov
Fladfiskecup: 55 deltagere
11. Anders Wolff
Grand slam konkurrencen lørdag: Vinder Anders Wolff. Rejse til Norge
www.skagen-havfiskeklub.dk
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Klubture: Der var planlagt 18 ture, her af 10 gennemførte, 8 aflyste, pga. vejret
89 medlemmer på havet.
Medlemmer: vi er pt. 115 Medlemmer, Det fungerer rigtigt fint med JC og medlemskab.
Rygterne siger at vi pt er den bedst fungerende havfiske klub i danmark, og vi
har da også medlemmer fra hele landet.
Hjemmesiden: 20881 besøgende
Bestyrelsesmøder: 5 møder
Klubrekorder:
Simon Skov
13-okt SletHvarre
2,54
Rasmus Pedersen
13-okt Ising
0,53
Kurt Pedersen 13-okt Skruppe 0,84
Festival Frandsen: Vi samlede ind til festivallen og rundede op, og kunne indsætte 1000,- til Festival Frandsen.
Pointture 2012: Se bilag
Mest aktive, største fisk, Lubbe: se bilag
Ambassadeur Cup: 10. Anders Wolff ,
Til slut vil jeg takke bestyrelsen for deres store indsats de har ydet og for godt
kammeratskab.
Mette Stenbron
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Skagen havfiske klub generalforsamling 2013.
1.
Valg af dirigent. Eskild foreslået. Eskild valgt, og kunne konstatere at
generalforsamlingen er lovligt varslet. Gennemgang af dagsorden.
2.
Beretning. Formandsberetning af Mette. Se vedlagte Beretning blev
godkendt.
3.
Regnskab. Kaseren Eskild Pedersen fremlagde regnskabet. Spørgsmål til
flakket udgift blev snakket igennem vedr. posteringen. Eksild forklarede hvorfor
og blev efterfølgende godkendt.
4.
Kontingent: kontingent forsætter uændret. Godkendt.
5.
indkomne forslag: ingen indkomne forslag til bestyrelsen.
6.
Valg af formand ( Mette Stenbroenpå valg) Mette modtager genvalg.
7.
Valg af bestyrelse (På valg Kaj Pedersen, Rasmus Pedersen, Patrick Ottesen) Alle ønsker genvalg, og ingen andre har meldt sig.
8.
Valg af suppleant (Jan Lund på valg) Jan modtager genvalg
9.
Valg af revisor (Preben Lund på valg) Preben ønsker også genvalg.
10.
Eventuelt (Oldimer afd. + pokaler) Preben har desværre meldt afbud
, så der er intet nyt fra old timer afdelingen. Jan Lund. Vedr. klubaftenen i jagt
klubben. Meget positive tilbagemeldinger fra jagt klubben for arrangementet. Vi
arbejder videre med jagt klubben, så der vil helt sikkert komme flere arrangementer.
Søren Kristensen og Kurt Pedersen har et forslag til en grandslam konkurrence
til festivalen mm. Søren fremlagde hans forslag og der blev lyttet intenst til
hans idé. Der vil komme mere om dette i flakket bla. men generelt er der god
stemning for forslaget.
Jan Lund: Diskussion og fangsten af sild under festivalen. Skal der sættes begrænsninger på antal af fisk? Mette forklarer hvorfor vi kører med de regler vi
har nu. Mindstemål mm.
Torald forklarer om omsætnings forbud og de fisk vi fanger, og hvorfor konkur
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rencen har taget den drejning den har. Manglende torsk mm har gjort at man
skal satse på andre arter. Man kan ikke sælge fisken mere pga. omsætnings forbud.
Karsten Kramer har snakket med Jan Godsk ang. Fiskeriet til festivalen. Skal vi
starte fiskeriet fælles 10 min. efter vi afgår fra havnen ? negativ stemning for
dette forslag. Det er op til den enkelte båd om hvor og hvornår de starter. Bare
de overholder de gældende tidsfrister.
Mette, har forslag til 2 mands hold til festivalen. Man trækker lod om sin makker
for at undgå de samme personer kommer en 5-6 gange til præmie uddeling. Det
er et forslag som er kommet fra nogle af dem der altid står på præmie bordet.
Det vil skabe noget spænding og det vil helt sikkert få nogle flere folk til at melde
sig. Der var generelt rigtigt god stemning for forslaget.
Karsten Cramer: vedr. Oboren. Hvorfor sejler vi ikke med dem mere. Er det et
spørgsmål om Kr/øre? Ja prisen er simpelthen for dyr. Oboren vil generelt ha flere penge for alm. Ture i forhold til andre. Så derfor er de boykottet. Vi har skabt
kontakt til dykkerklubbens bestyrelse for at løse problemet men de står fast på
at de vil ha det beløb de kræver.
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Pokal uddeling af årets point vinder,
længste lubbe. Ambassadeurcup, og
pokal turen.
Tak for god ro og orden
Amerikansk lotteri ved Mette
Stenbroen. Mette forklarer lidt om
Vagn Kjær som er tidligere medlem
af klubben, Han havde en del grej,
bla. en grej kasse med Eskild pirke og
andre gode sager. Hans gode gamle
havhjul samt en taske. Vagn har i
øvrigt valgt at melde sig ind i klubben igen.
Referent Anders Wolff
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I andledning af at der afholdes EM på
Øresund d. 3 til d. 11 august i år bringer vi denne artikkel fra 2005.
Forberedelserne til dette store arrangement startede allerede i 2002
da det lå klart, at Danmark skulle
være vært for EM i havfiskeri 2005.
EM i 1998 havde jo været en kæmpe
succes, med LO skolen som hovedkvarter, og det suveræne fiskeri på
Øresund i august måned. Så valget
var derfor nemt, det måtte bare være
samme sted igen.
I ugen op til EM var de første havfiskere fra de forskellige lande begyndt
at dukke op. De fleste for at øvefiske
på sundet samt lidt ferie. Det med
øvefiskeriet er jo ikke nogen tosset
ting, når man er på udebane, hvilket
vi andre jo også gør, når vi er i udlandet til EM. Jeg selv, som var på det
danske A landshold, havde droppet
mit eget øvefiskeri, og jeg mente at
det kunne jeg nok klare på rygraden.
Søndag var der registrering på LO
skolen, hvor vi fik vores deltagermappe samt 500 meter 6 kg. Line fra
Ande og andet godt. Der var bla. en
six pack med øl fra Wibroe og diverse
andet grej guf. Det var også dagen
hvor der var åbningsceremoni med
flaghejsning og taler. 160 deltagere
var tilmeldt, heraf 40 danskere, mange var gengangere fra tidligere store
stævner, så det var herligt at få hilst
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på gamle fiske venner. Hvidovre sport
havde i anledning af EM, flyttet hele
deres butik op til skolen, så det var
ikke grej der manglede til de mange
deltagere, som boede på skolen.
Mandag morgen går det for alvor løs,
160 deltagere fra de fleste nationer i
Europa står alle klar ved de i forvejen
lodtrukkne både, som ligger klargjort
ved statshavnen i Helsingør. Bådlederne står alle klar ved deres både,
for at registrere folk og udlevere de 5
pakker orm, som er det eneste agn, vi
får ud over det man selv kan fange.
2 dages let line fiskeri, hvor der fiskes
med 6 kilos line fra Ande, var hvad vi
skulle lægge ud med. Alle deltagere
havde fået en rulle hver, med 500 m
0,26mm line på, så der var rigeligt til
flere hjul. 0,26 mm nylonline er noget
tyndt line at fiske med, men den holder forbavsende godt og jeg mistede
da hverken fisk eller grej de 2 dage, vi
fiskede med linen. Eneste ulempe må
vel være, at den er afsindig elastisk,
så jeg havde svært ved at mærke huggene fra de helt små fisk, knurhaner,
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isinger mm.
Det er fint vejr denne mandag
morgen, alle er meget tændte på at
komme ud på vandet og dyrke deres
fælles lidenskab. Kl.07.56 lægger alle
skibe fra kaj, klar til at melde ud til
havnevagten og være klar til afgangen kl. 0800. Færgetrafikken ligger
helt stille, da der tudes i hornet præsic kl. 08.00 af formanden for DHF…
Fiskeriet bliver givet frit præsis kl.
0815 og varer frem til kl. 14.30. Jeg
fisker med Skjold i dag, skipper John
er netop hjemvendt fra Odden, så
han skulle lige opdateres fra de andre
skippere, om hvor det havde rykket
fiskemæssigt, de sidste par dage. Vi
lægger ud med at fiske foran Kronborg, i håb om at fange nogle af de
hornfisk, der er på vej ud af sundet,
eller måske en af de mange makreller,
der er blevet fanget på det seneste. I
ugen op til EM havde Øresund virkelig fisket godt, så der var gode håb.
Men desværre var fiskeriet temeligt
dødt, og det blev kun til isinger i små
størrelser. Vi prøvede på forskellige
dybder, og fandt da også de fleste
af fiskene imellem 17 og 24 meter
vand. Følingen med agnen er ikke
super god, med den tynde line og jeg
fanger da også en del isinger, som jeg
ikke en gang havde mærket havde
hugget, men der kom da fisk op. Jeg
står ellers godt på agterdækket med
en rigtig frisk Skotte. Jeg har set mig
lidt misundelig på hans super lækre
stang, fra Mustad. Vi får en god sludder om fiskeri og forskellige stænger.
Han slutter dagen af med at tilbyde
at sælge stangen til mig efter EM, og
jeg takker pænt ja.

Jeg er bådleder alle 5 dage og min
funktion er at bistå officelen ombord, som så ikke fisker med. Han
skal sørge for at folk overholder alle
regler, såsom mindste mål og antal
fisk i kurven. De første par dage var
der da også flere, der ikke helt havde
forstået de skrevne regler. De blev
alle hjulpet lidt på vej, så vi alle fik
en fair kamp. Vi fisker i nogle timer
i området omkring Kronborg og
fanger da også en masse isinger. Ikke
det vilde, med store rødspætter eller
skrubber. Men det hænder da at et
par enkelte blander sig i kampen om
vores orme. Det bliver en af de dage,
hvor der også skal lidt held til. Det
lykkes flere ombord at lande lige den
ekstra art, der skulle til for at kunne
vinde sin bådside. Alle bådene var
delt op i 2 sider, så man kun fiskede
imod dem der stod på ens samme
side af båden
Vi sejler sydover for at prøve kanterne af Disken, men der sker heller
ikke meget her, dog bliver det da til
et par flotte rødspætter, samt lidt
hvillinger. Vi prøver lidt af hvert, i
området og jeg har med mine 4 arter
svært ved at hale ind på bedste mand
på skibet med 6 arter. Sikke en dag,
jeg ender med mine 4 arter og 8 fisk
Ikke noget super fiskeri som foregående uge.
I havn går vi straks i gang med indvejningen i det opstillede telt med 3
vejeborde. 3 mand ved hvert vejebord og så var det ellers bare at tælle,
måle og veje hver deltagers fisk. Der
blev ved hver deltager lavet stikprøver, for at se om de nu også overholdt
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mindstemålet. Næsten alle havde
rent mel i posen, men der var dog
et par små svipsere og ganske få fik
deres fangst disket på første dagen.
Tirsdag morgen ser vejret godt ud
igen. Vi starter som om mandagen
med registrering og udlevering af
agn. Jeg er på Havstrygren i dag og
trækker en plads i stævnen, som jo
ikke er så ringe, da man har muligheder for at fiske til 3 sider.
Kl. 08.15 ligger vi atter ude foran
Kronborg og meder isinger igen.
Fiskeriet er som foregående dag, og
vi lander masser af isinger, hvor alt
for mange er for små. Men det lykkes
da for de fleste at lande 5 stk. som er
maks. antal af hver art, dog undtaget
torsk. Vi prøver os frem på forskellige
pladser i området. Dyt. som er vores
skipper, prøver forgæves at lokke lidt
ud af de andre skippere. Men lige
denne her uge, er de alle tavse som
graven pga. skipper konkurrencen
om at blive den bedste skipper under
EM. Der blev arbejdet på sagen fra
alle skippere og på Havstrygeren
fejlede Dyts optimisme heller ikke
noget. Det var svære forhold, med
halv skidt fiskeri. Men en ting er
sikkert, servicen fejlede ikke nogen
denne dag. Søren, som er hovmester
på skibet, kom springende med kaffe
og pølser, så man fik mest muligt
fisketid. Det var en god dag. Men
fiskemæssigt haltede jeg igen noget
efter. Ising, rødspætte, hvilling og
en enkelt torsk var det blevet til. Jeg
kunne ikke få gang i noget som helst
med den tynde line. Jeg prøvede alt.
Dagen endte med de 4 arter, bedste
mand 7 arter. De ekstra arter han
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havde var, makrel, sild og en skrubbe.
Det var alle arter som jeg naturligvis
også fiskede efter, men forgæves. I
havn forløb alt som det skulle og indvejningen var hurtigt overstået.
Onsdag morgen. Den tynde line er
nu endelig udskiftet med en god
flet line. Jeg glæder mig til, at få lidt
føling med mine tackler. Jeg skal
med Nadia i dag, med Lars Pryds
ved roret, han virker rigtigt tændt
og lover vi skal ud på nogle gode
torskepladser. Det er blæst lidt op i
dag, vinden er gået i nord, så den står
ned igennem sundet, samtidigt med
det regner. Jeg har igen fået en plads
tæt på stævnen og ved godt hvad det
betyder, hvis vi sejler nordpå i den
høje sø. Vi holder os i området omkring Kronborg , hvor jeg fanger 15
isinger, der alle er under målet, det
er ganske umuligt for mig at fange en
der er stor nok. Skrubbe pladsen ved
Helsingborg bliver prøvet, her viser
den Svenske Junior Sixten Dahlblom,
at han virkelig kan fiske. Han rykker
støt og roligt fra os andre, han fanger
som en af de eneste en skrubbe her.
Da vi skal fange hvilling og kuller på
pladserne ved Kobberværket, fanger
han også fisk her. Han bliver svær at
nå, jeg har ellers god føling med det
i dag og får da også landet en del
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hvillinger der holder de 25 cm. Over
VHF radioen kommer der pludselig
en melding fra John på Skjold. De
har gang i makreller og hornfisk nord
for Helsingborg ”Pålsjø” så vi stikker
straks nord på.
Der kommer ikke mange fisk på
dæk, så vi opgiver hurtigt da de
er forsvundet, lige så hurtigt som
de kom. Men Øresunds Thorkild
Thyrring ”Lars Pryds” sejler længere
nordpå med fuld skrue, for at finde
nogle torsk til os. Der var kommet
nogle få ombord, men alle var meget
små. Vandet står ind over Nadia, da
vi sejler ret ind i søen, jeg er gennemblødt fra top til tå. Lars morer sig i
styrehuset, men mit grej skal være
klart, til de første stop efter torsk. Så
jeg kæmper en brav kamp med tackler og stænger. Lars lodder fine små
stakke af torsk på bunden, så vi sejler
et godt stykke for at lade os drive
igennem de mange fisk. Der går ikke
længe, før de første torsk bider på.
Svenskeknægten lander hurtigt nogle
fine fisk og syntes nærmest urørlig.
Jeg når selv at fange en pæn torsk
og kommer op på 5 arter, men intet
imod hans 8 arter og mange torsk. Vi
fisker her til kl. bliver 14.30 og så er
det ellers i havn til indvejning igen.
Torsdag. Havstrygeren igen, vejret
var blevet noget bedre, og som de
foregående dage fisker vi fra kl.
08.15. Jeg var tændt i dag, nu skulle
det være. Jeg manglede lidt oprejsning fra de foregående dages dårlige fiskeri. Vi lå og fiskede syd for
Helsingør også kaldet ”Bløden”, vi får
straks en del hvillinger og flade ombord. Hovedsaligt isinger og enkelte

rødspætter. Hvillingerne er store
og flotte og de fleste holder målet.
Horst Schneider fra Tyskland, som
står ved min side lander en rigtig flot
rødspætte, som er lidt over kiloet.
En fisk han bliver rigtig glad for, da
han på det tidspunkt kun har fanget
en enkelt hvilling. Jeg er super heldig
denne dag, lander som den eneste
på denne plads en flot skrubbe. Den
luner godt i kurven, når de andre
ikke har fanget en mage til. Vi fisker
alle jævnt på vores side og følges
pænt i antal arter. Forskellige gode
sommerpladser bliver prøvet på vej
mod øen Hven, hvor vi forsøger os
på Nordvest revet efter torsk, men
desværre uden det store held. Turen
går Nordover igen og vi stopper på en
gammel kendt plads kaldet Flyveren.
Der plejer at gemme sig enkelte flotte
rødspætter, samt en del knurhaner,
men denne dag var der hovedsaligt
hvillinger og undermåls torsk. Østkanten af Disken bliver prøvet, som
noget af de sidste denne dag Vi er
da også heldige, at lande nogle torsk
der er store nok. Kl. 14.30 bliver der
ringet af og så er der ”lines up” så alle
kan forstå det. En jævnbyrdig dag på
vores side af båden, jeg ender op med
et pænt resultat, tæt på bådvinderenes 4 arter. Vi har samme antal arter,
han har blot nogle flere fisk end mig.
Vi kommer hurtigt i havn og får indvejet vores fisk og kan derefter som
foregående dage nyde en kold fadøl i
den opstillet vogn.
Fredag som er sidste dag ved dette
Europamesterskab, byder på pænt
vejr, efter de sidste par dages blæst
fra nordvest. Ligesom de andre
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dage, er der en livlig aktivitet på
kajen. Mange er trætte efter 4 dage
på havet, samt lidt trænings ture.
Men mon ikke man kunne geare sig
selv op, til en dag mere på havet. Jeg
var klar og havde en ide` om, at de
sidste par dages vind havde sat gang i
fiskeriet. Ganske rigtigt. Kl. 8.15 står
jeg på Hanne-Berit med Rasmus som
skipper og sænker mit tackel ned for
første gang denne dag. Vi skal fange
sild i midtvandet imellem Helsingør
og Helsingborg på 27 m vand. Jeg
har trukket en god plads agter og får
hurtigt de første sild i kurven. 5 sild
er maks. og dem fanger jeg hurtigt,
samt nogle ekstra til agn. Jeg får
hurtigt tacklet om, til et langt slæbetackel med 2 kroge, som bliver agnet
med små sildestykker til hornfisk og
makrel. Der går ikke længe før de
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første makreller og hornfisk kommer
på dæk. Jeg får også hug og trækker
stille og roligt imod skibet. Da jeg
løfter tacklet fri af vandet hugger en
hornfisk næsten samtidigt, efter en
kort fight løfter jeg den ombord. Der
følger hurtigt flere efter, 3 makreller lader sig også overliste. Det kører
nu. Sild, makrel, hornfisk, og der var
stadigt nogle der stod og fiskede efter
deres første sild. Vi fisker på pladsen
en god time og rykker derefter ind på
Muslingerne på 3-5 meter vand, for
at fiske skrubber. Jeg får hurtigt tacklet om, på med et par orme. Der er
ikke meget afdrift på det lave vand,
så jeg beslutter at kastefiske efter
dem, altså trække tacklet ind over
bunden. Det giver lynhurtigt afkast,
jeg lander inden for kort tid 3 skrubber. Som en af de eneste, får jeg lige
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netop denne fisk. Vi opgiver pladsen
efter et stykke tid. Vi sejler til Lappegrunden, som ligger ud for Helsingør
Nordhavn på 24 meter vand. Jeg får
hurtigt nogle isinger, men må fange
9 undermålere, før jeg fanger 4 i rap
som alle var over 30 cm. Underligt,
men det kører,
en flot rødspætte lader sig også
friste af mine orm. Som dagen går,
kommer der flere og flere fisk i min
kurv, da jeg samtidigt også overlister
et par flotte knurhaner. Hvillingen
har jeg dog lidt svært ved. Men da vi
kommer til en plads i sundet, hvor
der ofte er mange kullere, fanger
jeg selvfølgelig en god torsk. Det var
jo rart, da den jo netop manglede i
kurven. På den anden side af skibet
bliver der landet nogle flotte kullere
og hvillinger. Hvis jeg nu bare kunne
få fat på en enkelt af dem, så kunne
jeg måske holde føringen hjem. Altså
denne ene dag. Et par hårde rusk
i stangen afslører, at en hidsig fisk
har taget min orm. Et hurtigt tilslag
og jeg får hurtigt den hidsige fisk til
overfladen. En flot blank kuller ligger
nu i overfladen og jeg kan ikke holde
smilet tilbage, min 8. art denne dag.
Jeg fanger desværre ikke hvillingen,
men holder da min solide føring. Rasmus ringer af for en sidste gang kl.
14.30. Det var så slut på dette EM. Nu
manglede vi kun indvejningen, som
forløb planmæssigt. 5 dages fiskeri
var nu overstået. Vi ventede blot
sammentællingen af alle fangsterne,
så vi kunne kåre Europamestrene for
2005. Lørdag på Lo skolen. Min gode
Skotske ven som jeg skulle købe stangen af kom krybende hen til mig. Han
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var ked af det, for i det dårlige vejr en
af dagene var han gledet på dækket
og var landet oven på stangen. Øv!!
men han ville prøve at lokke en af de
andre på det skotske hold. Det var
ægte skotter det her, de var svære at
lokke, og de var ikke sådan lige til at
forhandle pris med. Men det lykkedes da til sidst, at få den til en god
pris.
Lørdag: Da fredagen blev meget
lang sad en del trætte og røde øjne,
ventede i den store sal på skolen. Der
gik nogle timer med præmieoverrækkelsen, alle fik flotte præmier
sponsoreret af ABU. Om aftenen var
der stor gallamiddag, flere kendte
danskere deltog til denne store
veldækkede middag. En fornøjelig
aften og en rigtig god afslutning på
dette meget flotte og veltilrettelagte
arrangement. Her på siden kan du se
dem der blev Europamestre, det bør
da lige nævnes at bedste mand over
alle 5 dage, blev danske Niels Godsk
Jørgensen, som var tæt på at vinde
sin båd alle 5 dage. Ganske flot, og
jeg mener at det ikke er første gang
den mand har gjort sig bemærket
på denne måde. Stort tillykke til
dem der kunne, og jeg måtte sande,
at dette her kan man ikke bare lige
vinde uden at bruge rigtigt mange
timer på havet blev i øvrigt selv nr. 33
Anders Wolff
DHF
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CHOKPRIS!
Vi har opkøbt et parti af Penn`s allerbedste hjul..!

Først til møllen - hvor længe tør du vente?
International 50VSX .......Vejl. 6.999,International 30VSX........Vejl. 5.999,International 16VSX .......Vejl. 5.499,International 12VSX .......Vejl. 4.999,-

18 stk
17 stk
19 stk
18 stk

International 50VSW ......Vejl. 5.499,International 30VSW ......Vejl. 4.999,International 16VSW ......Vejl. 4.999,International 12VS ..........Vejl. 4.799,-

19 stk
16 stk
18 stk
20 stk

Intl. TRQ 300LV 30Lbs ....Vejl. 4.999,Intl. TRQ 100LV 12Lbs .....Vejl. 4.799,-

17 stk
18 stk

International 975LD ........Vejl. 3.999,International 975CSLD .... Vejl. 3.799,-

24 stk
16 stk

MADE IN THE USA

.500,-

MADE IN THE USA

TRQ 40 star drag black
TRQ 30 star drag black
TRQ 25 star drag black
TRQ 15 star drag black
TRQ 12 star drag black

...Vejl. 3.999,...Vejl. 3.999,...Vejl. 3.999,...Vejl. 3.999,...Vejl. 3.999,-

18 stk
20 stk
37 stk
34 stk
19 stk

grafisktegn.dk

- NU 2
FRIT VALG

.000,-

- NU 2
FRIT VALG

HVIDOVRE SPORT

Find os på

v/Poul Riboe
Hvidovrevej 158 · 2650 Hvidovre · Tlf. 3675 1315
www.hvidovresport.dk

14833 Penn Chock.indd 1

02/07/12 15.59

www.skagen-havfiskeklub.dk
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FF SKAGEN
HANDELSAFDELING

25 %

På alt Fiskegrej frem til
1 maj
www.skagen-havfiskeklub.dk
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EFSA
2013
EUROPEAN BOAT AND LINE-CLASS
CHAMPIONSHIPS
August 3rd. to 11th.

Elsinore - Denmark

The Castle of Kronborg, known from the Play of ”Hamlet”.
www.skagen-havfiskeklub.dk
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ny Butik pr

. 14. april !

Brasholt Jagt – Fiskeri – outdoor, hJørring
Service og knowhow fra 1976 – 2012

Og det kombineret med et kæmpe varer udvalg, vil du forsat
finde hos brasholt Jagt – Fiskeri og Outdoor. men nu på ny
adresse: VAnDVæRKSVEJ 29
Her finder du ud over service og stor praktisk erfaring ude fra hvor
vi kan lide af færdes, også en af danmarks største vare-sortimenter
til dig, der er jæger, lystfisker eller bare godt kan lide at opholde dig
i naturen.
I de nye lokaler på over 1200m2, har vi samlet de varer som vi mener,
er med til at gøre dine oplevelser i naturen bedre.
Jagtvåben til alle formål – kvalitets optik, der bringer oplevelserne
tættere på dig – lokkekald som gør din jagt mere effektiv – luftvåben
med suveræn præcision – samt et stort udvalg af alt hvad der gør
dine jagtoplevelser bedre.
Stort udvalg i fluebinding – kvalitets fluestænger i alle prisklasser
– spinnegrej for en hver smag og behov – klassiske endegrejer samt
fremtidens storfangere – pirkegrej til vestkystens torsk samt meget
meget mere fiskegrej, stort set alt mellem himmel og jord.
Alt hvad du behøves for at opholde dig udendørs – slidstærkt
beklædning – komfortabelt fodtøj – rygsække i alle størrelser
– lækre soveposer – samt kogegrej til udendørs madlavning.

Thomas

Martin

Ud over selve butikken har vi også våbenværksted under samme
tag. Her kan du få foretaget alle typer af våbenreparationer, af
faguddannet bøssemager fra Suhl´s Bøssemager skole.
Og husk du har også mulighed for at foretage indskydning af din
riffel på vores underjordiske skydebane.
Vi glæder os til at tage imod dig i vores nye omgivelser.

Jo
/rn

John

B R A S H O L T
J AG T • F I S K E R I • O U T D O O R
Vandværksvej 29 • 9800 Hjørring
Tlf. 96 23 29 00 • info@brasholt.com
w w w. b R A S h O lT. cO m
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Esben
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Det er i bestyrelsen blevet besluttet at lave et sæt nye regler til brug ved vore
interne konkurrencer, da der har har været lidt tvivl om de gamle regler
Bemærk selv om man er tilmeldt en pointtur eller pokalturen, er det frivilligt om
man vil deltage i selve konkurrencen. eller blot fiske uden for konkurrencen.
Ønsker man at få en fisk registreret i konkurrencen om året størte fisk, skal man
selv gøre bådlederen opmærksom på dette. Alle fisk i konkurrencen om årets
største fisk skal indvejes renset. Er der tale om formodet rekordfisk, kan denne
indvejes urenset, men efter rensning indvejes i konkurrencen.
POINTTURE
Der fiskes efter Cats and Relese systemet, forstået på måde at naboen straks
efter fangsten klipper i ens Scorekort. Hvor efter fisken efter eget valg kan genudsættes eller lægges i kurven.
Bemærk: fiskeriet må ikke genoptages inden fangsten er registreret.
Der må kun fiskes med 1 stang.
Der gives 10 point pr. art og 1 point pr. fisk.
Mindste mål: gældene ved deltagelse i Pointure (andre arter ingen mindstemål)
Makrel
Torsk
Lubbe
Sej
Hvilling
Kuller
Laks
Ørred

20 cm
35 cm
30 cm
30 cm
25 cm
35 cm
60 cm
40 cm

Rødspætte 27 cm
Rødtunge 26 cm
Tunge
24,5 cm
Skrubbe 25,5 cm
Ising
25 cm
Pighvarre 30 cm
Sild
18 cm

POKALTUR
Der udleveres mindstemål inden konkurrensens start.
Der må kun fiskes med 1 stang.
Alle fisk skal indvejes i renset stand.
Er der tale om formodet rekordfisk, kan denne indvejes urenset, men
efter rensning indvejes i konkurrencen.
Den deltager der indvejer flest kilo er vinder af Konkurrencen
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Agurk:
Med en parisiennejern udstikker du
agurkekugler, eller skærer små tern.
Hvis du ejer en vakuummaskine:
Vakuumpak agurkekuglerne et par
gange sammen med saften fra resten
af agurken.

Stenbiderrogn er for mig en forårsbebuder, og en af de gode af slagsen.
For hvor vi dog længes efter disse delikate rogn hvert år.
Man kan sagtens få dem fra frost langt
forbi sæsonen – men så har de tabt
lidt af deres sarte delikate smag.
4 personer
100 gram stenbiderrogn
1 spsk. (med top) sødmælks rygeost
1 spsk. (med top) 18% cremefraiche
1 lime
Dild
Brøndkarse
2 radiser
1 agurk
Rognen:
Hvis du har rogn med hinder kan du
se her hvordan du RENSER STENBIDERROGN
Pisk rygeosten med cremefraichen.
Riv skallen af en lime og rør i cremen.
Tilsæt rognen og rør forsigtigt.
Smag til med salt, peber og limesaft.

Dildolie:
Blanchér dilden kort i kogende vand
(jeg dypper dem bare i vandet)
Kom dilden i en blender og tilsæt olie.
Jeg gør normalt det at jeg varmer olien
op til 60 grader, det synes at give en
bedre flottere olie.
Blend 5 minutter og hæld olien i en
sigte beklædt med ostelærred eller
kaffefilter.
Lad den stå til olien er sigtet fra dilden.
Du kan fryse den del af olien du ikke
bruger, f.eks. i isterningposer.
Radiserne skal du skære så tyndt som
muligt, lettest med mandolinjern
Anret:
Kom en skefuld rogncreme på en tallerken og kom didlolie omkring.
Fordel nogle agurkekugler og radiser.
Afslut med brøndkarse og lidt frisk
dild.
Server evt. brød til.

Denne opskrift er fundet på
www.fjordrejen.dk
som er fyldt med lækre
fiskeopskrifter

www.skagen-havfiskeklub.dk
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Afs. Skagen Havfiskeklub Ulrik Plesnersvej 54 - 9990 Skagen
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