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Så er 2011 ved at være gået. Vi
kan se tilbage på
en masse dejlige oplevelser på
havet. Mange spændende
konkurrencer og rekorder der
er blevet slået, både personligt
og klubmæssigt.
Vi er allerede i gang med at
planlægge Skagen Havfiskefestival 2012
Den ligger som sædvanlig i Kr.
himmelfartsferien, den falder
næste år
19-20. maj. Vi glæder os allerede…
Vi afholder jule/hygge-aften d.
14, dec.
Se annonce inde i bladet.
Bestyrelsen og jeg ønsker alle
GLÆDELIG JUL OG GODT
NYTÅR.
Mvh
Mette Stenbroen

Generalforsamling 2012
Der afholdes ordinær generalforsamling
Lørdag d. 11. Feb. 2012 kl. 15.00
Generalforsamlingen afholdes i
Sea-Mechs lokaler vestmolen 15 Skagen havn.
Dagsorden:
1.
Valg af dirigent.
2.
Beretning.
3.
Regnskab.
4.
Kontingent.
5.
Indkomne forslag ( Skal være formanden i hænde
senest d 29. jan. 2012)
6.
Valg af formand ( Mette på valg )
7.
Valg af bestyrelse ( På valg: Eskild og Anders for to år
og Steffen for et år )
8.
Valg af Suppleant ( Jan Lund på valg )
9.
Valg af revisor ( Per på valg )
10. Eventuelt ( Oldtimer afd. + Pokaler )
Efter generalforsamlingen er klubben vært ved en sildemad
og skipperlabskovs.
Vel mødt
Bestyrelsen

KLUB AFTEN
Klub/Grej aften d. 14 December kl. 19 til ??
Ved Anders og Mette på
Ulrik Plesnersvej 54 i Skagen
JC. Kommer og viser det nyeste grej inden
for Havfiskeri.
og Klubben er vært ved en lille forfriskning.

Havøysund 2011
Efter succes turen 2009 og 2010 var
der for alvor tændt op under Norges
feberen i Skagen havfiske klub. Jeg
havde de 2 foregående år været på
søreøy kendt for store torsk og helle
flynder og i 2010 var jeg på den nye
destination Havøysund. Begge destinationer ligger nord for polarcirklen,
og Havøysund ligger blot 50 km syd
for Nordkap, altså man kan knap
nok komme længere nordpå. Grundstenen til denne tur blev nok lagt i
november da Hans Hagerup og Brian
Ahlers fra Norway guide fishing var i
Frederikshavn for at holde foredrag
om Havøysund, og om fiskeriet efter
helleflynder. Der var spændende stof,
og mange gik derfra med drømmen
og at fange havets dronning ”helleflynderen”
Der blev smset og ringet en del i tlf
efterfølgende, og snakken gik lystigt
om at lave en tur der op. Morten,
Kurt, Steffen og Jeg selv fra Skagen
havfiskeklub, besluttede så endeligt
at lave en tur derop 2011, nærmere
betegnet uge 29.
Uger og måneder gik, imellem tiden
afholdte vi nogle hyggelige møder
hos Kurt hvor detaljerne skulle lægges. Transport der op, fly, bil? Fiskeriet, søkort, blev nøje studeret, mad
grej osv. Der var masser af ting at

snakke om på de kolde vinter aftener.
Vi besluttede endeligt at køre derop.
2300 km hver vej sådan cirka. En
lang tur i bil, men så kunne vi stort
set medbringe alt lige fra grej, mad,
øl. Det krævede jo godt nok et par
ekstra ferie dage da køreturen ville
tage ca. 30 timer med færge, stop
osv. Men nu var beslutningen taget,
og vi kunne endelig begynde at lave
pakke lister.
Man må ikke gå ned på grej. Det blev
vist vores motto. Så der blev købt
stænger, hjul, jigs i forskellige afskygninger på trods af at man havde faktisk hvad man skulle bruge i forvejen.
Tro kan jo som bekendt flytte bjerge,
og hver gang en af os havde læst eller
hørt om noget grej der havde fanget
flynder et sted i Norge, så skulle det
bare skaffes.
I ugen op til afrejse dagen var fiske
feberen for alvor ved at ramme os.
Det var nærmest som nyforelskede
par der ringede til hinanden hele
tiden. Har du lige læst på bloggen
om den flynder de fangede, eller har
du skaffet det sidste grej? jeg kunne
blive ved. Men en rigtigt fed fornemmelse.
Så kom dagen endelig. Mandag den
18 meget tidligt om morgnen. Vi
mødtes hos Kurt i Frederikshavn kl.
3 om natten. Alle var spændte og det
var ikke blevet til meget søvn den
nat.
Bilen blev pakket, tag boksen fyldt
med stænger og dragter. Vi var klar,
og fik sagt farvel og så ellers ned til
færgen. Turen over gik planmæssigt ud over at de lukkede den lille
toldfrie butik. Ingen lakridspiber
til mig. S….., nå men det går jo nok
alligevel. Den lange tur igennem
Sverige begyndte. Det gik nord på

mod Stockholm og videre op langs
østkysten. Vi skiftets til at køre, sove
og så lidt plads skifte. Det går fint
der op af. Smuk natur og en helveds masse træer. Efter 17 timer og
1500 km´s kørsel rammer vi endelig
polarcirklen. Vi stiger selvfølgelig ud
og nyder naturen. Stilheden, midnats
lyset, og en fantastisk natur. Der er
lyst døgnet rundt nord for polarcirklen på denne årstid. Så solen er blot
nede at vende ved havoverfladen
for at stige op igen. Det var nu rart
nok med dags lys. Jo længere nord
på vi kom jo flere dyr kom der på
vejene. Elge og rener som enten stod
på vejen eller passerede foran bilen.
Ja man skulle være vågen, og co. driveren på passagersædet skulle også
holde øje. På et tidspunkt hvor jeg
og Steffen kører igennem sverige/Finland ser vi rener og elge hele tiden.
Jeg tror også trætheden havde meldt
sig, for selv post kasser som stod ud
til vejen blev der bremset ned for.
På det tidspunkt skiftede vi klogelig
nok chauffør. Vi rammer Alta tirsdag
morgen og mangler kun nogle få 100
km. Det sidste stykke af turen er
fantastisk smuk hvor man kører ud
og ind imellem de mange bugter.
Vi ankommer til Havøysund tirsdag
morgen, en dag for tidligt, men hvad,
vi var fremme og det var det vigtigste. Båden og hytten havde vi først
fra onsdag
nat, så tiden
blev fordrevet
med fiskeri fra
molen samt
hygge og sove
i bilerne indtil
lejlighederne
var klar. Det
lykkes faktisk
for Steffen
at fange en
helleflynder
fra molen på
omkring 4 kg.

6

Han var super stolt af denne flotte
fisk. Som gav ham en fin kamp på
det lette grej. Faktisk havde han flere
tilbud efter denne lille jig.
I løbet af dagen kom de andre båd
hold også. Klaus Blokhus, Rene` lille
Lars Jørgen Pirk og Allan k. samt
Jæger soldaten. De skulle sejle med
de 2 andre både der er på campen.
Snakken gik om det fiskeri vi skulle
dyrke, og alle havde jo fulgt med i
de opdateringer der havde været på
hjemmesiden, så spændingen var
stor. Alle blev indlogeret i lejligheder
og vores hold fik lejligheden der lå
direkte ned til vandet. FEDT!
Så kom dagen endelig hvor vi kunne
komme på vandet. Drengene var
super tændte og de var nærmest ikke
til at styre på 5 tønder land. Det var
sku lidt fedt at se på. De var klart
ramt af flynder feber. Jeg tog det lidt
mere stille og roligt, da jeg havde
været af sted nogle gange. Vi får også
lige handlet de sidste ting i Brians
grej shop, samt provianteret i det
lokale supermarked inden vi tager på
vandet.
Normal procedure ved fiskeri i Norge,
og hvor man vælger at leje både igennem Norway guide fishing er at man
gennemgår bådens, udstyr samt sikkerheds regler, såsom radio kontakt,
tjekke vejret, mobil tlf. og så ellers
alm. Sund fornuft og respekt for havet. Der bliver ofte sejlet meget langt
fra campen, og vejret kan meget hurtigt ændre sig. Så vejrudsigter, vind
og strømforhold blev dagligt tjekket
flere gange i løbet af dagen når man
var i havn. Det gør vi selvfølgelig også
inden vi sejler ud, og vi gennemgår
sø kort sammen med Brian, for at få
de sidste opdateringer om de pladser
hvor de har haft flynder kontakter.
Brian anbefaler at vi sejler vest over
ud på nogle knolde som ligger ud
mod det dybe vand. Der er masser af
pletter hvor andre har fisket og haft
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god succes med store helleflyndere.
Området ser da også rigtigt spændende ud, så vi kaster fortøjningerne
og sejler stille ud af sundet. Lidt
længere ude af havnen får den fuld
gas nu skal vi satme ud og fiske og
vi sejler de 14 sømil ud på ingen tid.
Vejret er super lækkert vejr, Ikke så
meget vind, og kun lidt gammel sø
De næste mange dages fiskeri glider
nok lidt over i hinanden, da man jo
fisker nat og dag, pga. midnatssolen .
Da vi nærmere os pladserne bliver
farten sat ned og vi kan nu se på
tydelig aftegning på ekkoloddet.
Dybden er ca. 30 meter på toppen,
som er et stort platue med dybt vand
omkring kanterne. Der er en del
mærker på plotternen som angiver at
der er fanget en del store helleflyndere i området. Vi får lagt båden til
og fisker i aftagende tidevand. Det
er tæt på at vandet står stille, og vi
venter på det tiltagende tidevand
som normalt plejer at sætte skub i
fiskeriet. Vi fanger med det samme
en del ”små ”torsk op til knap 10 kg.
samt havkatte, kuller og brosmer.
Vi er godt i gang med fiskeriet og
flytter lidt rundt i området for at få
forskellige drev ind over knolden. Det
er særligt Morten Gjøderum der er
skrap til de havkatte. Jeg ved ikke om
det er farven på jigen eller måske han
bare fedter rundt omkring bunden.
Han sørger ivertilfælde for at vi får

en ordentlig stak havkatte med hjem.
Steffen brilierer med en rigtigt flot
havkat på omkring 8 kg som er ny
camp rekord. Kuller til morten og
Kurt, og en lille flynder til Steffen. Ja
der kommer masser af forskellige fisk
ind.
De store flynderne har ikke rigtigt
vist sig, men pludselig midt i indspindingen får jeg et godt hug midt
i vandet, og tænker straks flynder,
men den opfører sig sku lidt underligt, og jeg ændrer hurtigt mening til
at det ”bare” en pæn torsk, da den
ikke laver de helt vilde udløb. Efter
lidt tov trækkeri, kommer fisken op.
Mindsanten om det ikke er en helleflynder alligevel, og med en pæn
størrelse endda. Men sikke da en tam
kamp. Fisken kom stille og roligt ind
til båd siden, og har på ingen måder
opført sig som de helleflyndere jeg
tidligere har fanget på de kanter. Vi
får forsigtigt listen en krog i underkæben på den, samt et reb om halen.
Helt stille og roligt får vi lagt den i
bunden af båden, hvor den bliver
målt til 129 cm svarende 29 kg ifølge
den tabel der ligger i båden. Det bliver til en hurtig foto session, og den
bliver genudsat i sit rette element
igen. Et vink med halen og den er på
vej mod bunden igen. Sikke en start,
og min første tanke efter fangsten
var? Hvad fanden tænker de andre
nu? Typisk! nu har han været her 3
gange og starter han selvfølgelig med
at fange en stor flot helleflynder.
Så slemt var det nu heller ikke, og i
løbet af samme dag kom der også en
lidt mindre flyndere op til Steffen.
I løbet af sådan en dag er der naturligvis også tid til at slappe af og bare
nyde naturen. Tro mig det gjorde vi
også. Bare ligge der, Langt langt nord
på, langt fra land med flot natur, og
så lige en kold pilsner og madpakken.
Det sociale var helt på toppen.
Jeg ved faktisk ikke hvornår vi var i
havn den dag. Men i havn kom vi da,
og vi får klar gjort både til næste tur,
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samt lidt lettere rengøring af båden
og optankning af brændstof.
Steffen som er slagter til hverdag
er super dygtig med en kniv, så han
stod for alt slagtning og filetering af
fisk, så det var dejligt når man efter
en lang dag på havet kunne overlade
det til ham. Nu skal det ikke lyde som
om at vi hjemtog revl og krat af fisk.
Faktisk blev der på hele turen kun
hjemtaget 2 helleflyndere, fra vores
båd samt havkat og rødfisk. Vi havde
inden fiskeriets start aftalt at vi ville
genudsætte så mange helleflyndere
så muligt. ”Chatch and realese” Vi
startede med en 7 kg´s fisk, og nr.
2 var en fisk på 20 kg som desværre
havde slugt agnen.
Den efterfølgende tur bliver en lang
tur, så der er godt provianteret op.
Vi starter syd for Havøysund ved
kalvsundet hvor vi ligge flere både fra
campen. Vejret er igen fint med svag
vind, dog lidt koldere, men hvad? påklædningen var i top. Morten fanger
sin første helleflynder og er pave stolt
af sin 2 kg. s fisk. Den bliver fotograferet i alle retninger inden den bliver
genudsat. Steffen fanger også en lille
flynder og jeg selv får en. Kurt halter
lidt bagefter, men kæmper en brav
kamp fra agter pladsen for at fange
en fisk.
Joker stangen som står agter går på
tur. Et takkel med en død sej på fisker
midt i vandet. Midt i stilheden hvor
vi alle står og spinder vores jig ind,

bukker joker stangen sammen. Det
er Kurts tur til at fighte fisken da han
ikke havde fanget en helle flynder
endnu. Det blev til en lettere fight
med flynderen, som havde valgt, at
ikke lave så meget spektakel. Så den
kommer hurtigt op til overfladen, og
vi får bjærget fisken på knap 20 kg.
Så var Kurt da i gang. men desværre
noget en tam fight, faktisk som første
fisk jeg fangede. Underligt! Han
så sku lidt skuffet ud. Vi får fisket
området godt igennem og fisker os
igennem flere tidevandsskift. Det var
flynderne der blev satset på den dag.
Men efter mange times kamp hvor vi
havde forsøgt mange pladser uden
det helt store held, besluttede vi at
sejle til campen hvor vi fik en velfortjent Irish coffie. Det bliver en aften
hvor vi får ladet batterierne op. Guiden Brian er stødt til, så der bliver
hygge snakket og studeret sø kort til
næste tur vi tager på. Det er ikke helt
besluttet hvor vi vil forsøge. Så efter
flere timeres studering af kort samt
en par af de gode irske kaffe beslutter vi at prøve syd på igen. Området
omkring kalv sundet har givet mange
og store fisk, så vi vil prøve der igen
samt lidt længere syd over. Vækkeuret bliver sat og vi får velfortjent 6
timers søvn.
Team worket om morgnen er helt i
top. En laver kaffe og morgen maden
er hurtigt på bordet. Madpakker
bliver smurt i fællesskab og pakket,
og grejet i båden er jo allerede klar.
Sådan ca. en lille halvtime efter er vi
på vej. Guiden Brian er adviseret om
at vi vil sejle til aktuelle position og
så derefter søge lidt rundt i området.
Fortøjningerne bliver kastet og vi
sejler ud af havøusundet. Undervejs
ombestemmer dog os, og i stedet
for at sejle til kalv sundet sejler vi
over mod Rolfsøy for at prøve nogle
knolde der. En lille halv time efter
ligger vi på pladsen. Ca. 30 meter
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på toppen. Den bliver gennemfisket
på kryds og tværs i mange timer.
Desværre bliver det kun til lidt små
torsk og kuller, så vi beslutter at sejle
til Kalvsundet.
Pladsen er velkendt og der er en del
mærker der hvor vi ligger. Strømmen
er perfekt og tidevandet er ved at
vende. Der går ikke lang tid før der er
bud efter jigen. En kort fight afslører
en fin helleflynder på 10 kg til Steffen. Ja der er da liv dernede, og vi
forsøger igen med sammen drev. Jeg
har lidt hale nap i min jig og sænker
ned igen. Har flere følgere men ingen
vil tage jigen.
Men lige pludselig. Der var den! Og
en god fight kan begynde. Den kæmper godt i den tiltagende strøm i det
smalle stræde. En flot 19 kg flynder
kommer op, og bliver hurtigt foreviget med billeder. Fiskeriet ebber ud
efter nogle timer i takt med strømmen aftager, så vi flytter nærmere
på campen, hvor vi slutter dagen af.
Her bliver det til nogle gode torsk, på
dybere vand. Steffen fanger en flot
torsk på omkring 14 kg. Samt en del
mindre.
Samme aften byder vi på grillet bøffer samt tilbehør til de andre på campen. Så der bliver samlet grill, skåret
bøffer, snittet kantareller, skrællet
kartofler og så noget god vin under
tilberedningen. Der blev lavet mad
til 14 personer og alle kunne spise
på broen ned til bådene. Det var stor
succes og vejret var super. Det blev
en lang aften, og der var visse personer inkl. Mig selv der lige rundede
hotellet for en godnat øl. Her møder
vi Ulf Hugsen fra som er guide på
den anden camp NSA. Vi forsøgte
forgæves at vriste nogle hotte pladser
ud af ham, dog uden held. Han var
klart lige så intreseret i hvad og hvor
vi havde fanget lidt fisk. Det fik han
heller ikke noget ud af andet lidt øl
fra baren.

Vi er trætte og har ikke fået mange
timers søvn. Men lang turen venter. Alle 3 hold skal af sted så vi får
pakket og provianteret det sidste
inden afgang. Vi sejler samlet mod
pladsen som er over en times sejlads
væk. Ved ankomst spreder vi os godt
ud i området og begynder fiskeriet.
Brian har de foregående uger besøgt
området når vejret har været til det.
De havde fået godt med fisk her når
vejret havde været til det.
Her er fisk, og Kurt ligger ud med en
mindre fisk. Jeg følger pænt trop med
en noget større fisk omkring de 20 kg
fanget på den ny indkøbte mamma
rosa. En fræk farve på jigen som desværre kun gav den ene fisk. Vi flytter
rundt i området da fiskeriet er svært.
Vi har nogle mindre flyndere oppe
og vende i båden, så troen er der. De
andre både fanger også lidt helleflyndere i blandet størrelser.
Morten som indtil videre kun har
fanget en 2 kg flynder er enligt meget
godt tilfreds, for hans mål var at
fange en helleflynder. Morten er en
rigtigt solid nordjyde med en lun
humor, og konstaterer da også tørt,
”der er sku noget der trækker her”.
Stangen er spændt til briste punktet.
En rigtig god fisk har taget jigen. Vi
får hurtigt vores grejer op af vandet,
jeg springer bag rattet og får rettet
skuden op. Den er god den her, og
Morten kæmper bravt. Brian i guide
båden er kommet frem til os, og
kommer direktioner om hvad vi skal.
Det går nu ellers meget godt, men
rart med støtte fra en erfaren guide.
Den store fisk kommer op. +50 kg og
spændingen er stor. En med krog og
en med taileren. Båden sættes i gear
så vi får fisken op langs båd siden. Vi
får lige rørt halen og den stikker af i
et vræl. 35 meter ned, og der står den
bare. Kampen begynder igen og den
kommer langsomt op. Kurt kommer
bag rattet nu og jeg overtager taileren og Steffen krogen. Den kommer
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op og ligger i overfladen, og Steffen
får lirket krogen i undermunden på
den og jeg får taileren om halen. Det
er den ikke glad for, så vi får en mindre rystetur inden den falder til ro.
Vi får den store fisk ombord og målt
den i bunden af båden. Sikke et dyr.
54 gode kg ifølge tabellen. Vi får taget nogle hurtige billeder og så ellers
i vandet igen med den. Den ligger lige
og sunder sig lidt og svømmer derefter stille og roligt mod bunden. Tak
skal du ha for en oplevelse. Først en 2
kg flynder og den næste bliver en på
54 kg. Morten er stolt, og vi får knappet en pilsner op og sidder bare stille
og roligt og snakker oplevelsen igennem. Det bliver ikke til meget mere
fiskeri den dag, andet end et par
torske pladser som giver en stor torsk
til rene´ på den anden båd. Ca.16 kg.
Vi sejler i havn rig på oplevelser igen,
Den store helleflynder, kampen. En
vild oplevelse.
Menuen denne aften tager vi for os
selv. Gode ben i ovnen og nogle kolde
øl, alle historierne. Det er noget der
dur. Det bliver ikke nogen lang aften,
da alle på holdet er trætte så overkøjen kalder og vi gør klar til fiskeriet
næste morgen.
Vi er tidligt oppe næste morgen.
Får brygget noget kaffe og kigget ud
over havnen. Vejret er ikke super.
Det blæser temmelig kraftigt fra vest
og det står ned i stænger. Vejrudsigten ser ikke god ud resten af dagen,
men til gengæld skulle det blive helt
perfekt dagen efter. Vi får noget kaffe
og sidder og skumler lidt over det
dårlige vejr. Der går nogle timer hvor
vi bare sidder og hygger os, og får
gejlet hinanden op til lidt rødspætte
fiskeri i havnen. Vi får købet et kg
rejer og får hurtigt noget grej gjort
klar. I stedet for haven sejler vi over
til den plads som sidste år gav rigtigt
mange fisk over 2 kg. Faktisk op til
over 3 kg af Brian Ahlers. Vejret er
skidt, men vi skal over på den anden
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side, og sejler stille og roligt i det
dårlige vejr. Vi kommer sikkert frem
og begynder fiskeriet på 23 m vand.
Det går stærkt hen over bunden, så
der skal gives godt med line. Der er
fisk hjemme på pladsen desværre kun
Kuller og små torsk, og der er mange
af dem. Vi flytter noget rundt og der
er kuller alle vegne. Det dårlige vejr
er blevet endnu dårligere, så vi sejler
hjem, og får os en hviledag i hytten.
Resten af dagen bliver det til mole
fiskeri og her fanger vi både skrupper,
isinger og ulke.
Tidligt næste morgen. Med et trylleslag er vejret fuldstændigt ændret.
Alle er enige om at rødfiskene skal
prøves i det gode vejr. Vandet ligger
fladt som et stue gulv og solen skinner fra en sky fri himmel. Sikke et
vejr. Vi får hurtigt provianteret og
trimmet grejerne. Af sted det går.
3 både, som dog hurtigt bliver skilt
fra hinanden på vej over mod trold
sundet. Klart nok, alle har jo lige et
spot de skal prøve.
Pladserne til rødfisk ligger ca. 14
sømil fra campen. Planen er at vi
skal sejle igennem trold sundet og så
videre ud til pladserne på 200 meter
vand. Vi havde i foregående dage
gemt lidt sej og kuller og skåret det i
strimler. Så alt var pakket og klart fra
fryse rummet.
Vi når hurtigt Troldsundet. Ser
sku for godt ud til at ikke give det
en chance. Vi fisker os systematisk
igennem den smalle rende, og der
går ikke længe før Steffen kroger en
mindre flynder på det lette grej. Den
giver en super fight på den tynde
stang. Vi andre får hurtigt rigget om
til noget der er lidt lettere. Kaste
grej og 100 gr. jigs i forskellige farver,
og der går ikke længe før der er bud
efter jigen igen. Kurt fanger fin fisk
på 5 kg. Jeg selv følger trop med at
ha en følger med op til overfladen
som hugger ret under båden. Fedt
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syn i det klare vand. Alle fanger og
humøret er i top. Ude midt i sundet
ligger en båd med tyskere. Båden
bliver trukket baglæns, og en tysker
ligger nærmest ned agter i båden og
kæmper for at holde fast i stangen.
Stor fisk! Ser meget dramatisk ud.
Om de fik fisken eller ej må stå hen
i det uvisse. Men ingen tvivl om at
det var stor fisk. Fiskeriet ebber efter
hånden ud. Vi fanger 6 flyndere i
troldsundet. Fisk imellem 3 og 8 kg.
Sjovt på det lette grej, og alt bliver
selvfølgelig genudsat.
Nu var det tid til de røde banditter
på dybt vand. Det var også tid til lange arme. En kort sejltur bringer os ud
til de mærker hvor der før er fanget
rødfisk. Vi er de første på pladsen, og
får hurtigt taklerne i vandet. Dybden
er190meter, og der er små prikker
over bunden. Det ser lovende ud.
3 meter lange forfang i 1,2 mm.
Nylon og så 3 tafser op af linen. Lysslange, krog og så ellers et passende
stykke filet på. Ned på bunden og så
hæve tacklet en 5-10 meter så man
undgår brosmerne.
Der går ikke længe før der er bud
efter agnen. Små forsigtige hug, men
det er lidt svært at mærke hvad der
sker i dybet, så jeg rykker igennem
med stangen og den bliver heldigvis
tungere. Det er ikke nogen vild kamp,
men som en tung sten. Der er lang
vej op skal jeg lige hilse og sige. Knap
200 meter. Men op kommer det, og
jeg kan på lang afstand se det rødlige
skær i dybet. Fedt og den første rødfisk er i hus. Den vejer omkring 2 kg.
Det går slag i slag med fiskeriet, og vi
får stille og roligt fyldt godt op i fiske
kassen. Men det er hårdt arbejde
på det dybe vand, og vi har været
mange timer på havet. De andre er
for længst stødt til os, og deltager
ivrigt i fiskeriet. Men som os andre er
de også flade. Efter lidt rådslagning
sejler vi nord vest over for at runde
øen og prøve nogle af de pladser som

der sjældent bliver fisket på.
Turen rundt er utroligt flot. Masser
af fugle på klipperne, fyret og den
lille havne by langt ude.
Kl. er 8 om aftnen og vi fisker på
pladser som sjældent er besøgt.
Strømmen og forholdene er ellers
perfekte, men desværre er det ikke
de helt store fangster det bliver til.
Vi slutter dagen af med at ligge på de
pladser hvor vi fik fisk første dag.
Det er ren hygge nu. Vi er trætte og
personligt kæmper jeg lidt. Jeg er
godt brugt og har egentligt mest lyst
til noget mad og så min køje. Min jig
kører mod bunden igen igen, og jeg
kører den lidt op for ikke den skal gå
i bunden. Stiller stangen fra mig da
jeg skal af med noget vand. Der er
fine stangholder ombord, så der står
den jo fint imens jeg ordner mit. Men
lige med et, bukker stangen sammen
og linen bliver flået af hjulet. Hvad
nu det? Jeg afbryder fortagende, og
griber stangen som er spændt til bristepunktet. Flynder! En meget hurtig
fight og den ligger i overfladen og
bliver håndlandet af Steffen. Fisken
er fejlkroget lige bag gællerne, men
sikke en oplevelse. Den vejer Ca. 8 kg.
Den kommer hurtigt tilbage uden at
ha lidt overlast. Steffen når også lige
at markere sig på dagens sidste timer,
og slutter dagen af med en flynder
på ca. 6 kg. En
dag med en
masse oplevelser og mange
gode fisk. Vi
er i havn omkring midnat,
og slutter den
stille aften af
med en kold
øl på terrassen.
Efter en god
nats søvn er
det ved at
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lakke mod enden af gode fiske oplevelser. Men vi kan lige nå en sidste
tur inden den lange køre tur senere
på dagen. Ja har man lige 8 timer der
skal slås ihjel så er det da bare om at
komme på vandet. Turen går syd over
mod kalvsundet. Nu skal vi prøve den
smalle rende imellem øerne, hvor
vi havde mødt svenskerne der den
anden dag. Vi kunne se på deres blog
at de havde fået fisk i dette område
så det skulle prøves.
Vi starter på helt lavt vand, omkring
4 meter og driver stille og rolige med
strømmen. Gode forhold og vi fisker
alle intenst de sidste timer. Der er
lidt pilleri men ikke noget der bliver
siddende så vi flytter lidt rundt for at
få nogle gode drev på kanterne. Det
bliver Kurt der får det gode hug. En
hidsig flynder stikker ud mod det lidt
dybere vand. Det er en god fisk som
står stærkt ned i strømmen. Men
der er pres på så den må overgive
sig efter nogle gode udløb. Vi lander
fisken og får den målt til 122 cm og
22 kg. En super stærk fisk som blev
vores sidste fisk på denne tur. Det
var en god værdig afslutning for Kurt
som havde denne fisk til gode. Den
kom og Kurt havde det største smil
på, over denne super flotte og stærke
fisk. Det bliver ikke til meget mere
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fiskeri. Gassen er gået af ballonen og
vi sejler hjem over. Vi nyder turen ind
og er alle enige om at vi har gjort det
rigtigt godt med mange gode fisk og
oplevelser. Vi sluttede totalt af med
34 helleflyndere op til 54 kg. Torsk på
16 kg,samt en masse andre fisk.
I havn venter Brian. Nye gæster er
ankommet og venter på at komme
ud på vandet. Grejerne bliver pakket
sammen, og det sidste bagage komme i bilen. Vi får sagt farvel, og på
forhåbentligt gensyn, og starter den
lange tur på 2300 km mod Danmark.
Der bliver masser af tid til at snakke
turen igennem. Ca. 30 timers køre og
sejltur. Godt træt og ondt i R… står
jeg atter hjemme i Skagen. Klar til
den sidste uge af min ferie. Nu skal
der slappes af.
Anders Wolff
Skagen havfiske klub
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EFSA European Species Championship 2011.
Spodsbjerg – Langeland.
Det var længe et stort ønske, at
opleve fiskeriet i Langelandsbæltet.
Gennem de sidste år er der kommet
utallige meldinger om fangster af
store issinger,skrubber og også en del
hvarrer. Da EFSA Species Championship med Spodsbjerg som udgangshavn blev annonceret, var der ingen
tvivl, jeg måtte simpelthen deltage.
En ferietur i juli gav yderligere blod
på tanden. På havnen i spodsbjerg
huserede adskillige tyske fisketurister. Diverse samtaler med dem,
erhvervsfiskere og danske småbådsfiskere afslørede et, som forventet,
fantastiskt fiskeri efter fladfisk. Der
var lang tid til månedskiftet okt. /
nov., hvor E.M. Skulle afvikles. Der
var virkelig noget at glæde sig til.
I løbet af foråret havde Eskild, Claus,
Cees, Martin og Fritz også meldt
sig til. Vi kunne således stille fuldt
landshold til arrangementet med i
alt 48 fiskere fra 6 nationer. Der blev
reserveret overnatning i Rudkøbing,
hvor registrering og præmioverrækkelse skulle finde sted. Vi skulle bo
5 mand i den bestilte lejlighed, der
kunne rumme 8 personer. 2 toiletter

med brusebad, masser af plads og
100 m fra arrangementets hovedkvarter- helt perfekt. Efter ankomst
inhalerede vi 5 store medbragte
bøffer, lidt rødvin og et par øller.
Det kan nok være, alle var tændte og
opsatte til de næste par dages fiskeri.
Ved registreringen blev vi blandt
andet orienteret om årsagen til det
fastsatte mindstemål på 30 cm for
alle fladfisk. Man mente det ville
begrænse fangsterne til 10 – 15 stk. /
deltager. Da reglerne var 5 point pr.
fisk + 1 point pr. cm, ville de lovmæssige mindstemål medføre en helt
uoverskuelig registrering.
Fremmødet den første dag blev lidt
speciel på min båd. De altid humørfyldte englændere ankom og
en af dem udbrød spontant ” No
music - no dancing - no drinking no smoking - and probably no fish
--- there will be absolutely no fun on
this boat today ”, så stemningen var
god lige fra start. Efter udlevering
af agn og lodtrækning af pladser gik
det derudaf i perfekt fiskevejr. Agnet
fortjener en bemærkning. Vi fik
500gram børsteorm hver dag, Aldrig
har jeg fisket med så fine børsteorm,
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der var ikke en eneste ”tændstikorm”
imellem. Super sprællevende agn!
Den go’e Mr. Martin Hubert lagde
fra starten afstand til alt og alle. Han
kom i land med ikke mindre end 32
fladfisk over 30 cm. De 3 nærmeste
konkurrenter landede mellem 19
og 23 flotte fisk. Tilfældigvis var
det også danskere. Det blev til en
suveræn føring i næsten alle konkurrencens præmierækker. Det skulle gå
rent galt, hvis vi ikke kunne forsvare
den gode placering på andendagen.
Vi rykkede naturligvis ud til næste
dags fiskeri med et humør, der var
helt i top. Eskild var ekstra opsat,
da han ikke rigtig havde haft succes
dagen før. Der var måske tale om
akut havregryns-mangel. Det var ikke
tilfældet denne morgen. Han lammetævede de stakkels mennesker,
han var på båd med og vandt ligesom
vi andre sin båd. Martin viste, at selv
han kan have en almindelig god dag
og blev denne dag dårligste mand
på landsholdet med en fin fangst på
19 fisk. Martins guldmedalje kunne
ingen røre ved. Kampen om sølv og
bronze stod mellem Cees, Claus og
mig, og det var ganske tæt. Jeg vandt
sølv med en margin på sølle 11 cm/
point og Cees fik bronze. Claus måtte
nøjes med en 4. plads, men blev
bedste senior og lifemember. Eskild
kæmpede sig op på en fin 7. plads.
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Fritz holdt sig beskedent til en 25.
plads og lod således os andre komme
til fadet. Der var fælles guld i flere af
holdkonkurrencerne. Det var ganske
overvældende.
De 2 dages fiskeri resulterede i næsten 74 meter fladfisk til de 6 danske
deltagere. De 220 fisk, vi fangede /
registrerede, havde en gennemsnitslængde på 33,6 cm – tankevækkende.
Arrangementets største fisk var:
Issing 40cm – skrubbe 42cm – rødspætte 43cm og slethvarre 47cm.
Der er naturligvis en bunke mindeværdige situationer fra sådan en tur.
En beskrivelse af dem alle vil føre for
vidt, men et par stykker skal da med.
På et tidspunkt stod jeg dybt koncentreret og lod billeder af havbund
og kæmpe fladfisk passere forbi inde
i hovedet.Vi driver hen over vekslende bund med muslingebanker og
fordybninger med blød bund i 8 til
12 meters dybde – ideelt. Pludseligt
mærker jeg et solidt rusk i stangspidsen, og jeg ser tydeligt på et af
disse billeder en mega pighvarre tage
børsteormen. En meget kraftig fight
er i gang. Jeg er overbevist om pig- eller slethvarre, som en af dem jeg stod
og drømte om . Jeg må have lignet
en, der netop var blevet frarøvet sin
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sidste pibe tobak, da der lå en 2 kg
torsk i overfladen. Den optrådte ikke
på noget tidspunkt på de omtalte
billeder. Laaang næse.
Ved siden af mig står en ualmindelig
rar englænder. Han tager sig god tid
til sit fiskeri, som han ikke har speciel
stor succes med. Han skifter forfang
og prøver forgæves alle muligheder.
Vi snakker lidt og hygger. Jeg er nok
lidt fraværende, idet 90% af min opmærksomhed er andre steder. Jeg er
langt foran, det er da en god nok fornemmelse. Der er vel en lille meter
mellem vore forfang nede på bunden,
da et eller andet stort besynderligt
nok foretrækker hans børsteorm
frem for min. Jeg skal love for, han
vågner op , da hans 14 fods stang
krøller sammen. Langt væk fra skibssiden kommer en 1,5 – 2 kg meget
sur slethvarre til syne. Englænderen
får med besvær den lange stang skubbet bagud, så han kan få fat i forfanget med hånden. Halvt ude af vandet
går hvarren amok og pisker vandet til
skum. Den lille str. 2 krog burde have
sluppet sit tag i fisken, men det gik
godt. Det var fint, at være vidne til og
deltage i panikken. Men var der ikke
tale om tyveri? Jeg synes bestemt, der
stod Søren på den fisk.
Sidste dag trak jeg plads i stævnen
mellem 2 russere, 1 tysker og en

englænder. Den ene russer talte et
engelsk, der lå et stykke fra min fatteevne. Der blev talt russisk, engelsk
og tysk på kryds og tværs. Af og til
kom skipper ud, så kørte det på fynsk
og nordjysk. Jeg prøvede efter bedste
evne at få mine fattige engelsk og
tyskkundskaber til, at dække behovet for kummunikation. Det blev til
noget forfærdeligt sprogroderi. ( I
have i dag a wonderfull Tag gehabt.)
På et tidspunkt udløste situationen
et godt grin fra os alle. Men den gode
vilje, der næsten altid hersker ved
disse arrangementer, gjorde endnu
en fiskedag til en god oplevelse.
Hilsen
Søren.
Da Sørens velkendte beskedenhed :-)
har forhindret ham i at bringe resultatet, så jeg har jeg tilføjet det.
Idividuelt :
Nr. 1. Martin Hubert. Guld
Nr. 2. Søren Kristensen. Sølv
Nr. 3. Cees Vader. Bronce
Nr. 4. Claus Pedersen.
Nr. 7 Eskild Pedersen.
Samt en flot plasering som bedste
landshold til de 5 nævnte.
Life Member:
Claus Pedersen. Guld
Senior:
Claus Pedersen. Guld
Eskild Pedersen. Sølv
Bemærk i 2012 laver vi en klubtur til
Langelands bæltet d. 18 oktober. hvor
vi udover at gå efter de almindelige
fladfisk, vil forsøge med nogle Pighvar
og Slethvar, så reserver denne dato
hvis du er intereserret.
Red.
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fremtidens fluefiskeri
»Nytænkning« og »innovation« er ord som kendetegner produkterne fra firmaet Zpey.
Ud over at fremstille liner, polyleader og tippet materialet, der dækker alle tænkelige forhold du kan udsætte dig selv
for som fluefisker, laver Zpey også nogle helt fantastiske fiske stænger.
Alle enhånds modellerne kan i løbet af et øjeblik forsynes med en længere »fightbutt«, hvilket giver dig mulighed for
af benytte stangen som let tohånds/switch stang. En mulighed der giver dig bedre udnyttelse af dit fiskevand...
Og hvad tohånds stængerne angår, så skal de bare
prøves – de får laksefiskeriet til at gå som en leg...
Prisen på ZPEY stængerne starter fra kr: 3.499,-

Zero

Og som noget helt nyt laves der også perfekt afstemte
sæt – det eneste du skal bekymre dig om er at binde
fluen i forfanget og hive fisk på land. Alt andet er der
taget højde for…
9" #5 Zero stang inkl. »fight butt« og transportrør med
Zero hjul monteret med WF flyde line. Pris kr. 2.699,12" #8/9 Zero tohånds stang og transport rør
med Zero hjul monteret med skydehoved og
runningline. Pris kr. 3.999,-

9’6" #7 Zero stang inkl. »fight butt« og transport rør med
Zero hjul monteret med WF flyde line. Pris kr. 2.999,-

14" #9/10 Zero tohånds stang og transport rør
med Zero hjul monteret med skydehoved og
runningline. Pris kr. 4.199,Tjek også Zpey´s lækre flueliner.
Markedets allerfedeste liner med
de, til dato, mindste samlinger...

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
Fuglsigvej 50 • 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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DHF
Aktivitetskalender i
2012
Genralforsamling

4 feb. Hvidovre

Pokalstævne

5 feb. Helsingør

Hvidovre Cup

29 april Helsingør

Skagen Havfiskefestival

19-20 maj Skagen

Nordjysk mesterskab

25 august

Dansk Mesterskab
Helsingør

Kommer senere

Fladfiske Cup

4 november. Helsingør

EFSA
Aktivitetskalender i
2012
2012 Boat and Line Class Championships - Tanager, Norway 6th to 10th August
2012 Species Championship - Cod - Ireland 27th – 29th April
2012 Shore Championship - Akureyri, Iceland 3rd to 6th October

Se mere på www.efsa.co.uk/
VELKOMMEN TIL NYE MEDLEMMER
Anette Sønderby, Erik Pedersen, Kim Riboe,
Alex Broch og Poul E. Christiansen.

18

www.skagen-havfiskeklub.dk

www.skagen-havfiskeklub.dk

19

20

www.skagen-havfiskeklub.dk

Jan og Bo fladfiske cup 2011.
Patrick og jeg kørte tidligt lørdag
morgen dagen inden konkurrencen
søndag. Der var prøve fiskeri lørdag
fra kl. 12.30 med Sværd fra Helsingør
havn. Programmet var meget stramt
for Patricks og mit vedkomne. Ude
fredag til langt ud på natten med
firmaet, og så op kl. 5 for derefter
køre til Helsingør hvor båden sejlede
kl. 12.30.
Vi var faktisk fremme i god tid. kl.
11 var vi fremme i hytte byen ved
Helsingør camping, skulle nærmest
tro vi havde været flyvende. Søren,
Kurt, Gudmund, Per og Eskild stod
og ventede. De var alle klar til prøve
turen med Sværd. Vi får hurtigt
pakket grejerne ud og installeret os i
hytterne, og så ellers i tøjet, klar til at
køre på havnen.
På havnen kommer vi hurtigt ombord på Sværd. Jan Christoffersen
står klar med lodtræknings posen, så
vi får trukket en plads i styrbord side
sådan cirka midtskibs.
Ny skipper på sværd er Rasmus som
tidligere har sejlet Hanne Berit, så
han er godt vandt til fiskeriet på
Øresund. Vi sejler kl. 12.30 og sejler
syd over mod Disken. Jan har leveret
vores børste orm og kvaliteten var
helt i top. Første drev i nordenden viser sig hurtigt at være en nitte så der
bliver flyttet noget rundt. Vi rammer endelig en plet hvor der er fint
fiskeri efter rødspætter. Der kommer
pænt op alle steder ombord lige med
undtagelse af mig. Jeg var måske
ikke lige den skarpeste pågældende
dag, men hyggede mig gevaldigt med
mine side makkere. Sådan i løbet af
eftermiddagen var der da kommet
lidt i bunden af kurven. Jeg havde da

både ising rødspætte og skrubbe. Så
alt i alt en fin dag. Vi var i havn kl.
18.00.
Søndag morgen var vi atter klar.
Patrick og jeg var blevet fodret godt
af aftnen før, af min mor i Hillerød.
Flæskesteg med det hele, som kun
vor mor kan lave den. Dejligt. Resten
af holdet var blevet fordret af, af
søren med bøffer og dertilhørende
kartofler. Det var mætte havfiskere
der stod i mørket søndag morgen, og
sorterede deres hjemmegravede orm
fra Frederikshavn. Nu skulle de satme
få de spætter. Hytter bliver hurtigt
pakket sammen og turen går mod
havnen
På havnen får vi hilst på de andre
deltagere, alle med håbet om at score
de sidste point til ambassadeurcuppen. Der er 3 både med til konkurrencen. Sværd, Nadia og Hanne
Berrit. Patrick og jeg har valgt Nadia
og havner i BB side næsten agter.
Det bliver disken igen i dag. Pryds
er mesteren med de flade og han
deltagere selv denne dag. Der er en
pæn afdrift så Lars holder den lidt på
skruen når han er i styrehuset. Jeg fisker med 150 gr og holder fint bund.
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Martin Hubert og søren Kristensen
står helt agter sammen med en ny
mand jeg ikke lige kender. Ahlers
oppe foran sammen med nogle
gutter fra KBH. De fanger fint agter,
altså søren og Martin. Brian oppe
foran har også fundet melodien.
Patrick og jeg vi står bare og bader
vores orm. Sådan går det faktisk det
meste af morgenen. Ahlers har vel en
10 spætter midt på dagen og Martin
og Søren lige så. Vi har da lidt fisk,
men det er nærmest som at de 3
pladser BB agter er forhekset.
Vi fisker hele dagen i området af
disken hvor rødspætterne er samlet
for at æde. Små pletter hvor der er
muslinger er super gode. Men selvom
at der kommer mange fisk op rundt
omkring os får vi bare intet. Jeg selv
slutter af med 2 rødspætter, 2 skrubber og 4 isinger. Til sammenligning
fik Brian Ahlers 20 rødspætter samt
isinger og skrubber. Søren som var
godt med i starten men sluttede
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elendigt af, og havde de sidste par
timer mange døde perioder. Til middag sejlede vi havn igen og indvejningen var hurtigt overstået
De 8 bedste fra vores båd gik videre
og der var vi ikke ibland, så vi vidste
godt at vi skulle tidligt hjem til
Skagen. Per og Eskild gik videre og
endte på henholdsvis en 9 og en 18
plads. Vinder af fladfiske cuppen
blev Cees Vader. Nr. 2 Brian Jensen
og Nr. 3 Michael Lorenzen som i øvrigt blev samlet vinder af Ambassadeur cuppen. Fiskeriet over middag
til finalen, havde ikke været som om
morgnen. Kurt, og Gudmund blev
og ventede på deres bil makker Per.
Søren valgte at køre med Patrick og
jeg. Turen hjem gik glat og vi var i
Skagen omkring kl. 19.
Anders Wolff
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