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Så er 2013 ved at være gået og Skagen
Havfiskeklub kan se tilbage på et år,
med en vellykket festival og med
mange gode placeringer til vores
medlemmer, både i Skagen og i andre
konkurrencer i Danmark.
Husk vores klubaften d. 10. december, hos Anders og Mette, hvor vi
håber på, at se så mange som muligt.
Vi hygger og fortæller en masse fiskehistorier. Der er Gløgg og æbleskiver.
Se opslag inde i bladet.
Bestyrelsen og jeg vil gerne ønske alle
en GLÆDELIG JUL OG GODT NYTÅR
Mette Stenbroen
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Tirsdag d. 10. dec. holder vi Klubaften hos
Mette og Anders Ulrik Plesnersvej 54
i Skagen fra kl. 19 til ? Klubben giver Gløg og
Æbelskiver. Kom og vær med til en
spændene og hyggelig aften

JC Fiskegrej og Fritid
Tilbud til Klubaften

Fladen forfang 10 stk 125 kr.
spar op til 175 kr.

Tilbudet gælder kun ved fremmøde til Klubaftenen
www.skagen-havfiskeklub.dk
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Generalforsamling 2014
Der afholdes ordinær generalforsamling
Lørdag d. 15. Feb. 2014 kl. 16.00
SEA-MECH, Vestmolen 15, 9990 Skagen
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Valg af dirigent.
Beretning.
Regnskab.
Kontingent.
Indkomne forslag ( Skal være formanden i hænde senest d. 1. feb. 2014)
Valg af formand ( Mette på valg )
Valg af bestyrelse ( På valg: Anders, Eskild )
Valg af Suppleant ( Jan Lund på valg )
Valg af revisor ( Per Houmann på valg )
Eventuelt ( Oldtimer afd. + Pokaler )

Vi afholder lotteri med mange flotte præmier.
Efter generalforsamlingen er klubben vært ved en sildemad og
skipperlabskovs.

Vel mødt
Bestyrelsen
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Forberedelserne til dette års EM startede allerede for 2 år siden, da Dansk
havfiskerforbund fik æren af at afholde Europamesterskabet i havfiskeri.
Em er altid forbundet med en masse
arbejde og forberedelser, og der var
straks en del gode forslag med hvor
der skulle fiskes. Skagen? Storbælt,
Eller på Øresund som i 2005. Skagen
takkede nej da vi ikke var klar til et
arrangement i denne størrelse. Men
DHF derimod med var klar og de
havde erfaringerne fra 2005 da vi var
værter der. Så det blev Øresund igen
med Helsingør og LO skolen som udgangspunkt, og kan man få et bedre
fiskevand i august måned?
Rammerne var sat, og fra den 3-11
august skulle mesterskaberne
afholdes på Øresund. LO skolen i
Helsingør var basen, og 4 lokale tur
både var booket med plads til de ca.
120 deltagere fra mange europæiske
nationer. Der skulle fiskes i 2 klasser. Light line klassen som er en 3,5
kg monofil line, og all tackel som er
line efter eget valg. Light line fiskes
1 dag og all tackel i 4 dage, og en del
vælger et par øve dage inde start for
at prøve forholdene af.
Som noget nyt skulle vi fiske chatch
and realese, dvs. at alt fisk skulle
genudsættes efter endt registrering.
Registreringen forgik ved at din side
makker klippede i dit scorekort med
en speciel tang som hang ved rælingen. Maks. 10 fisk af hver art, og
fiskene var delt op i kategorier alt ef-

ter svær hed at fange. Sild og ising 10
point, og bonus fisk som f.eks. Skrubber og 35 cm. Gav 25 point ekstra.
Der var point for arter og antal og
specielle arter, som eks. Havkaruds,
eller lange mm. Der var heller ingen
gældende mindstemål i konkurrencen da alle fisk blev genudsat, så selv
de mindste fisk blev registreret. Klippekort system er blevet brugt i flere
år i Skagen havfiske klub og sidste år
blev det testet til DM i havfiskeri på
Øresund.
Lørdag den 3 august var der registrering på LO skolen, så her fik man
mulighed for at hilse på de andre deltagere inden vi skulle fiske mandag.
Der var i forvejen trukket lod om
hvilke båd man skulle fiske fra samt
ens plads på båden, så der var mødt
rigtigt mange op, og mange gamle
kendinge mødte op. Alle profferne
fra det engelske landshold, svenskerne osv. Danmark kunne bidrage med
ca. 25 deltagere hvoraf der var et A
og et B landshold.
Light line: mandag morgen er vi de
første på havnen, så vi nyder stilheden og sol opgangen hen over Kronborg. Helsingør kommune havde fået
lagt flyde broer i statshavnen hvor
de 4 deltagende både kunne lægge
til. Sværd, Hanne Berit, Arresø og
havstrygeren. Parkering var der ikke
noget af inde på det nye område,
men det gik fint da vi havde fået lov
til at læsse grejet af og så kører over
til nordhavnen og parkere.
Kl. 6,30 begynder der at ske noget på

www.skagen-havfiskeklub.dk

5

havnen Folk dukker så småt op. Skipperne kom, og busser fra LO skolen
kom med de mange overnattende
gæster, så Inden længe stod der 120
forventningsfulde deltagere klar til
at komme ombord og så ellers ud og
fiske. Ombordstigningen var, da alle i
den udleverede deltagermappe kunne se hvilke både og hvad plads man
havde de næste mange dage, samt et
komplet regelsæt for fiskeriet.
Kl. 7,30 var der registrering af de
forskellige deltagere på bådene, samt
udlevering af de 6 pakker orm. Det
var hvad man havde af agn, ud over
det man selv kunne fange, som jo
selvfølgelig skulle overholde gældende danske mindstemål.
Kl. 8.00 bliver der blæst til afgang.
Det er op til de enkelte både med
hvor og hvornår de vil starte fiskeriet. Men når første line er dyppet,
fiskes der 6 timer frem.
Omkring 20 minutter vi har forladt
havnen fisker vi på 28 meter vand
med gummi linen. 0,22 mm og en
brudstyrke på 2,5 kg. Det er rigtigt
svært at have føling med tacklet når
line er så tynd og af nylon, så der
var flere gange man blev lidt overrasket over at der var fisk på. Men
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det lykkes da at fange både sild, torsk
og makrel på denne plads i mellem
Helsingør og Helsingborg.
Skrubbe pladsen ved Helsingborg
kastede hurtigt en del flotte skrubber
af sig. Så her lå vi længe og fiskede.
9 skrubber får jeg registreret, og
fanger tillige en flot fisk på over 35
cm. Flere pladser blev prøvet i løbet
af dagen. Havkarudserne på 6 meter
vand var nærmest umuligt at mærke,
så der sejlede vi hurtigt fra igen. En
enkelt nåede jeg at fange, En fisk som
jeg først opdagede da tacklet var
kommet op til overfladen. Tacklet var
et paternoster med 2 kroge i str. 16.
Meget småt!
Rødspætterne i området omkring
den røde M5 bøje skulle også prøves.
Der er også en del andre arter bla.
Torsk, ising, knurhane og hvilling.
Igen er det rigtigt svært på det dybe
vand at få føling med grejet, så alle
sanser er skærpet, og man laver en
del tilslag undervejs, bare lige for en
sikkerheds skyld. Fisk var der nok
af, men ofte var det små fisk man
var heldig at kroge. Det lykkes da at
holde min side mand godt beskæftiget med at klippe mit kort, og det
samme gjorde han ved mig. Det fun-
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gerede rigtigt godt, og det var nemt
at time det, så der ikke var ophold i
fiskeriet.
M7 bøjen som ligger nord for Ven
blev dages sidste time fisket. Her er
der en del hvilling og kuller, så vi agner op med orm og fisker igen på 28
meter vand. Der er gode hug dernede, og det lykkes da også at lande en
del hvillinger. Desværre ingen kuller
til mig, selvom der kom en del op på
min side.
I havn kunne jeg konstatere at mit
resultat ikke havde været helt ringe.
Nr. 2 på bådsiden ganske tæt på
vinderen med 100 point. Totalt endte
jeg med en 11 plads med 820 point
i light line fiskeriet som ikke er helt
ringe med den elastik line. Bedste
light line fisker, og dermed Europa
mester blev danske Brian Jensen med
1030 point.
Generelt var der fanget godt med
fisk, men alle var vist enige om at
linen ikke egner sig til havfiskeri. Men
det var sjovt at prøve at fiske med så
tynd en line.
Tilbage i hytten i Ålsgårde gik aftenen med at klargøre grejet igen til
næste dag. Der er altid et takkel eller
2 der skal kasseres, ny skal bindes

fordi man lige havde luret noget af
hos de andre deltagere. Køle kassen
rengøres og køle elementerne på køl.
En masse små ting inden man kan
slappe af med fiskekammeraterne
over et par øl.
All tackel dag 1: Tirsdag morgen er
vi igen tidligt på den. Den tynde line
er nu skiftet med en tynd spunden
line som der egner sig noget bedre til
dette fiskeri.
Det er nu og de næste 4 dage at all
tackel fiskeriet løber af stablen, så
alle er meget tændte og vi vil bare af
sted.
proceduren er det samme som dag
1 med udlevering af agn og så ellers
afgang mod fiske pladserne. Det er
stor set samme fiskeri som dagen i
forvejen, og følingen var langt bedre,
og nu var det faktisk muligt at mærke
de små havkarudser på 6 meter vand.
Fiskeriet forløb stort set som dag 1
dog med nogle flere fisk da følingen
var langt bedre. Skrubberne var igen
i bidet, og det samme med ising, makrel, sild, hvilling og sej. Rødspætter
var der ikke mange af, og dem skulle
der kæmpes for Jeg endte op med
at fange 44 fisk 840 point, bedste på
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bådsiden var Michael Lorenzen med
49 fisk og 980 point, og lå placeret
som nr. 25 bedste mand på dag 1 i
all tackel var Svenske Henrik Karlen
med 1070 point.
All tackel dag 2: De første par dag
havde vejret været i top og med masser af sol. Men denne morgen viser
det sig til gengæld fra sin dårlige
side. Kraftig regn gør starten noget
sur. Gummitøjet bliver fundet frem
og grejet klargjort inden afgang. Er
ombord på Hanne Berit og har fået
en plads midtskibs i bagbord side.
Ikke lige den bedste placering. Men
det skulle nu vise sig at gå ganske
godt i løbet af dagen. Jeg lå i spidsen
det meste af dagen med fuldt hus i
skrubber, havkaruds, og hvilling. Fiskeriet var igen den samme rute som
de foregående dage, og jeg fik fisk på
alle de pladser vi fiskede på. Det var
en tæt kamp på min båd side og vi
lå rigtigt tæt alle sammen. Men igen
var der nogle der slog mig i opløbet
og fangede flere arter. Jeg blev nr. 3
på båden med 65 fisk og 1275 point.
Bedste mand var svenske Sixten
Dahlblom med 77 fisk og 1445 point
All tackel dag 3: Skal fiske med havstrygeren i dag. Humøret er i top og
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jeg er meget opsat på at vinde bådsiden i dag. Igen en masse skrappe
havfiskere, så man skal være super
skarp for at komme til tops. Drejebogen er den samme igen. Sild makrel torsk og så skrubbe banen ved
Helsingborg. Skal man være med skal
de 10 sild, 10 havkarudser og helst 10
skrubber fanges. Dertil er man godt
kørende hvis man fanger makrel og
bonus skrubbe. Torsk skal man også
helst ha en del af, men jeg præsterede
faktisk en af dagene af fange 0. Sådan
kan det gå. Jeg sluttede dagen som
nr. 2 på båd siden med 1280 point 66
fisk. Bedste mand på båd siden var
italiener med 1325 point og 72 fisk
og bedste mand totalt på 3 dagen
var Niels Godsk Jørgensen med 1360
point og 72 fisk. Det er rigtigt mange
fisk der skal registreres i løbet af dagen, og igen et meget tæt fiskeri.
All tackel dag 4: så er det sidste
dag, og ugen er bare fløjet af sted.
Min chance for at vinde er ikke stor.
Men muligheden for at avancere er
bestemt til stede, så jeg forbereder
mig godt igen. Ormene pakkes om.
Skylles og pakkes i nye kasser og så
på køl. Jeg har fået en stævn plads
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og den var jeg ikke helt utilfreds
med. Men endnu være var det at
Svenske Sixten Dahlblom havde fået
agter pladsen, og det må siges at den
udnyttede han fuldt ud. Jeg kørte
med klatten op foran og havde svært
ved at følge med i hvad han fangede
dernede agter. Men rygter løber hurtigt på det lille skib, og han fangede
som jeg frygtede mange fisk. Men jeg
kæmpede med næb og klør og fangede også mange fisk. Det eneste der
glippede var de små havkarudser som
jeg kun fangede 5 af. Nordmanden
Lars Hellum ved siden af mig fangede
10 på ingen tid. Sådan kan det gå.
Skrubberne fangede jeg på ingen tid,
og var så heldig at fange en hornfisk
på mit orme tackel. Ikke tosset med
den ekstra art. Men som frygtet løb
af af med sejren denne dag. 60 fisk
og 1080 point og jeg var lige i hælene
med 51 fisk og 1000 point. Bedste
mand var en italiener med 66 fisk og
1295 point.
5 dages fiskeri er slut, og der blev
fanget 21661 fisk hvor 98 % er blevet
genudsat med det samme. De resterende 2 % er blevet brugt til agn.
Det må siges at være et rigtigt flot
resultat. Fredag aften blev fejret i
Helsingørs natteliv med alle de andre
deltagere.
Lørdag var der præmie overrækkelse
og alle mand med påhæng var samlet
på LO skolen. Det var ingen overraskelse af Europamester i light line var
Danske Brian Jensen.
I All tackel over 4 dages fiskeri blev
det ikke overraskende Martin Hubert
der rendte af med sejren. DM, DM,
DM og nu europamester. Flot! Jeg

måtte tage til takke med en 15 plads,
som jeg heller ikke var helt utilfreds med. Det danske A landshold
brillerede også med at vinde guld,
den samlet sejer over Sverige A og
England A. Det bør lige nævnes at
Danmarks B landshold kom på en 4
plads kun 7 point efter englænderne.
I dame rækken gik guldet til tyske
Katharina Schleiff. Eneste danske
kvinde var Benedikte Havemand som
kom på en flot 3 plads. Bedste Junior
var Tobias Rasmussen som rendte af
med guldet i deres klasse over Simon
Winther Olsen.
EM 2013 var et godt og velarrangeret
arrangement med masser af fisk og
glade deltagere. Det blev flot afsluttet med en stor galla middag, og den
flotteste udsigt over Øresund fra LO
skolens restaurant.
Anders Wolff
Skagen Havfiske klub/DHF

www.skagen-havfiskeklub.dk

9

Vi var 12 havfiskere fra Skagen havfiske klub havde valgt at køre den lange tur fra Skagen til Helsingør, for at
deltage i 2 dages konkurrence fiskeri
på Øresund i den første weekend i
november. Grandslam konkurrencen
om lørdagen, og jan´s fladfiskecup
om søndagen.
I år havde vi 3 nye havfiskere med på
turen, Kim Arp, Thomas Diget og min
søn Oliver, og ingen af dem har aldrig
deltaget i konkurrencer før, så det
skulle blive spændende og se hvordan
det ville gå.
Vi havde lejet 3 hytter på Helsingør
campingplads, som ligger med udsigt
over Øresund, og kun 500 meter fra
Nordhavnen hvor vi skulle sejle fra,
så det er dejligt nemt og bekvemt.
Hytterne er med plads til 4 personer
og med et lille køkken og bad.
Fredag: Efter et par mindre omveje
til bla. Kolding, og Hillerød havner vi
langt om længe på camping pladsen
i Helsingør, godt trætte. Men der var
heldigvis tændt op for varmen i hytterne, og de andre fra klubben sad
fornuftigt nok, og hyggede sig med
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en kold øl, og lystfisker snak. Vi liver
hurtigt op igen og får hurtigt pakket
vores sager ud, og installeret os i
vores hytte. Det ender med lystfisker
snak den halve nat, og heldigvis kan
vi sove længe da vi først skal være på
havnen ved middags tid hvor konkurrencen starter.
Lørdag formiddag går turen først til
Tryggerdammen bådudlejning hvor
vi har bestilt orm til begge dages
fiskeri. Tryggerdammen ligger ret ned
til Øresund med den flotteste udsigt
ud over sundet. Vi bliver taget godt
imod, af ejeren, og imens der bliver
pakket orm bliver der shoppet lidt
ekstra grej i form af forfang, perler
mm. Som om man ikke havde rigeligt
af grej med i forvejen.
Grandslam konkurrencen starter
først kl, 13 så vi er i god tid, og triller
tilbage til hytterne, hvor vi får gjort
vores grej klar og kommer i fiske tøjet. Vi lunter stille og roligt over mod
nordhavnen, alle med grej som om vi
skulle fiske i en hel uge.
Da vi kommer til nordhavnen møder
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vi straks alle de gamle fiske venner
fra tidligere fiske konkurrencer. Det
er altid sjov at se hvem man skal på
båd med og dyste imod. Ventetiden
fordrives med godmodige drillerier da Sværd som vi skal med ikke
kommet til kaj endnu, så vi må pænt
vente ind til det kommer til kaj.
Som altid er der lodtrækning om
pladserne, og jeg er super heldig at
trække et af de sidste nummer ud
af 30, men pyt jeg havde Oliver ved
siden af mig så det skulle nok blive
skægt. Vejret var heldigvis ok. Ingen
vind, og heller ingen strøm viste det
sig.
Vi når ikke at sejle langt ud på
Øresund før at klokken lyder. Vi
står midtskibs i bagbord side, og vi
har agnet vores takler op med frisk
børste orm. Linerne står stort set
lige ned pga. af den meget ringe
afdrift. Men dem der fisker lidt aktivt
får lokket et par fine fladfisk i form
af rødspætte, skrubbe og ising. Der
går lidt tid før vi får hul på bylden,
og vi lander hver vores fisk. Skrubbe
og rødspætte. Det er en fed fornemmelse at se at Oliver rent faktisk
hygger med denne form for fiskeri,
også selvom at de børste orme ikke
er super sjove at sætte på fordi de bider. Men jeg kan da trøste ham med,
at der også er folk på min alder, der
både skal bruge tang og handsker for
at sætte børste ormen på krogen.
De er meget forsigtige med huggene
i dag, og jeg forsøger på alle mulig
måder at lokke dem. Tackel skift, kaste tværs, og fiske tacklet aktivt. De
er bare svære, og generelt er fiskeriet
svært.
I løbet af eftermiddagen kommer

der lidt mere gang i fiskeriet. Strømmen er begyndt at løbe lidt, og det er
noget de flade kan lide. Det bliver til
en god håndfuld rødspætter i mellem
500-900 gr. Skrubberne er ca. samme
størrelse, og der er kommet enkelte
fisk op som vejer over 1 kg. Isingerne
kunne jeg desværre ikke fange over
mindstemålet. Så jeg havde desværre
ingen fisk til indvejningen, da det jo
var længste mål på 3 arter fladfisk.
Der var noget bedre sidste år hvor
jeg fangede 3 fisk på i alt 123 cm.
Det udløste første præmien, som var
en fiske rejse til Norge med Norway
guide fishing. Bedste mand i år,
og med en total længde blev John
Sørensen med 113 cm. Nr 2 blev Jan
Christoffersen med 109 cm og nr. 3
Benni Garcia med 107 cm. Bedste
fra Skagen havfiske klub blev Eskild
Pedersen med 101,5 cm.
Søndag morgen var vi klar igen ombord på Sværd, klar til en ny konkurrence ” fladfiske cuppen”
Det er mørkt da vi ankommer til
Sværd Kl. er kun 6, og vi er de første
der kommer ombord. I dag er vi lidt
ekstra tidligt på den, da Møller ”høkeren” på Sværd fylder år. Godt nok
først nogle dage efter, Men det skal
fejres med rundstykker, og en lille en
til halsen. Det er rigtigt hyggeligt, og
vi hygger os nede i varmen.
Ja det var så den bedste start på
morgnen man kan tænke sig, for vejret viste sig for sin værste side. Regn,
og hård vind fra syd. Sikke et fiske
vejr, og lodtrækningen var heller ikke
meget bedre. Jeg trækker nr. 30, og er
igen henvist til at gå sidst ombord og
vælge plads. Sådan en dag hvor vejret
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er blæsende og regnfuld, vil jeg nu
helst kunne stå lidt i læ ved styrehuset, eller nede agter. Far, og søn må
så igen gå ombord som nogle af de
sidste og vælge plads.
Vi kommer til at stå i bagbord side
sådan ca. midt skibs. Vi få pakket
grejerne ud, og for hilst på vores side
makkere, hvor Jan Christoffersen er
den ene af dem. Ja der faktisk var
der rigtigt mange skrappe havfiskere
med ombord på Sværd, så vi 12 mand
fra Skagen havfiske klub skulle strammes os noget an for at gå videre til
finalefiskeriet som skulle afholdes
over middag.
Vi sejler heldigvis nordover, og
slipper for den værste sø ind over
skibet. Vi ligger ud med at prøve
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foran Nordhavnen, og her kommer
der lidt blandet flade op. Oliver ligger ud med en flot rødspætte på 500
gr. så er han da kommet godt i gang.
Jeg får også hurtigt en rødspætte op
som holder mindstemålet på 27 cm.
Den ryger i kurven, og så bare ellers
til bunden igen. Der er fin afdrift så
båden bliver holdt på skruen for at vi
ikke driver så hurtigt. Den tiltagende
vind fra syd, er blevet ekstra sur med
de kraftige regnbyger, så hætten er
trukket godt op om ørene. Jeg er
meget spændt på om Oliver opgiver
fiskeriet, og sætter sig ned i kabyssen. Men han holder stand, og bider
det i sig. Ikke et kvæk kommer der,
ud over de satans orm der bider ham.
Men i dag var han ekstra forberedt,
og havde et har tynde handsker på.
Ja, så går det hele meget nemmere
når der samtidig også kommer fisk op
der er store nok.
Der kommer jævnt op med fisk, og
der er svært at holde trit med dem
der står agter og helt fremme. De
har klart en fordel på denne dag
hvor afdriften er noget større. Vi
kæmper frem til middag, hvor det
lige nøjagtigt lykkes mig at snige mig
med i finalen med 16 point, sammen
med 3 andre nordjyder. Resten måtte
tilbage til hytte byen hvor den stod
på afslapning.
28 mand står klar til finalefiskeriet, og er klar til afgang efter endt
lodtrækning. Min lodtrækning var
heldigvis noget bedre nu, og vejret
var blevet meget bedre. Vi sejler
noget længere nordpå hvor den anden deltagende båd i konkurrencen
havde haft succes med mange flotte
rødspætter.

www.skagen-havfiskeklub.dk

Se mere på

www.rauma-jakt-fiskesafari.no
www.skagen-havfiskeklub.dk
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Grejet er jo klar så jeg har lidt tid
til at snakke med, mine nye side
makkere Paw Meinertsen og Jesper
Ulbrandt. Begge 2 stabile havfiskere
som bruger meget tid på Øresund.
Ja, og så var der resten af båden, alle
dygtige havfiskere, som ved hvad det
drejer sig om. Det kunne kun gå hen
og blive en spændende finale.
I det første drev går der ikke længe
før mine orm bliver overfaldet. Jeg
lander hurtigt en fin rødspætte, og i
kurven med den. Der går ikke længe
før der er bud efter dem igen. Denne
gang en rødspætte dublet som holder
mindstemålet. Ja så er stilen lagt,
specielt når der ikke rigtigt kommer
fisk ombord på de andre pladser. Nu
vokser træerne jo ikke ind i himmelen, så der går ikke længe før der
kommer fisk op rundt omkring på
båden. Fra min plads kan jeg se at
Michael Lorenzen fanger pænt med
rødspætter, og de giver 3 point hver
gang. Han er en super dygtig havfisker, og ligger næsten altid i top, så
det går stærkt med at fange de flade.
Skrubber og isinger giver henholdsvis
1 og 2 point, og alle fisk skal være
over 27 cm. Han fanger alle 3 arter
og ligger klart i top. Paw som står
ved siden af mig fanger kun skrubber,
og kan ikke rigtigt få det til at køre.
Jesper på den anden side af mig fanger rødspætter og isinger, så han er
meget godt kørende, og ligger klart
også med i toppen på båden. Timerne går, og vi nærmer os afslutningen.
Jeg har da trods alt fanget alle de 3
arter. Desværre ikke nok til en første
plads med kun 24 point. Jesper ligger
foran mig med 11 point, som fangede
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rigtigt mange flotte isinger. Paw når
kun op på 11 point i totalt, så det
rakte heller ikke så langt. Det var
desværre ikke hans dag. Bedste mand
og vinder af fladfiske cuppen, blev
Michael Lorenzen med 43 point. Nr.
2 Thor Rasmussen med 37 point. Nr
3 Martin Hubert med 36 point. De
samme 3 som ligger i top 3 i ambassadeur cuppen 2013. Største fladfisk
blev fanget af Thor Rasmussen og var
en rødspætte på 1,35 kg. Totalt blev
der fanget 315 fladfisk i finalen. Der
var præmier til de bedste fra Jan´s
lystfisker shop på Østerbro. Vi ses
igen til november 2014.
Ambassadeur cuppen blev i år
vundet af ingen ringere end Martin Hubert. Nybagt europamester,
Danmarks mester, vinder i Skagen
og nordjyske mesterskaber. Fuldt
fortjent, og tillykke med det. Nr. 2
Thor Rasmussen som i rigtigt mange
år har ligget helt i toppen af Ambassadeurcuppen. Nr. 3. Michael
Lorenzen som også er tidligere vinder
af Ambassadeurcuppen, og så skal
de da nævnes at 10 pladsen i år blev
besat af en junior, nemlig Tobias
Rasmussen. Bedste mand i finalen
fra Skagen havfiskeklub blev Anders
Wolff på en 8 plads.
Dansk havfisker forbund forsætter
med at lave konkurrencer i 2014, og
vil igen blive spredt ud over hele landet. Øresund, Skagen, gule rev mm.
Se kalenderen på hjemme siden, og
opslag hvor jeg vil prøve at arrangere
fælles ture til bla. Øresund.

www.skagen-havfiskeklub.dk

Resultat fra Grandslam lørdag:
1. John Sørensen
2. Jan Kristoffersen
3. B.Garcia
4. Brian Jensen
5. Karsten Stabell
6. Michael Andersen
7. Lars Heller
8. Michael Lorentzen
9. Thor Arne Rugge
10. Eskild Pedersen
11. Søren Hersdal
12. Jesper Johannesen
13. Brian Lorentzen
14. Søren Kristensen
15. Henrik Jensen
16. Thomas Hansen
17. Jesper Ulbrandt
18. Paw Meinertsen
19. Kurt Pedersen
20. Steiner Andersen
Resultat af fladfiske cuppen:
1. Michael Lorentzen
2. Thor Rasmussen
3. Martin Hubert
4. Jesper Ulbrandt
5. Nichlas Iversen
6. Henrik Jensen
7. Niels G. Jørgensen
8. Anders Wolff
9. Tobias Rasmussen
10. Cees Vader
11. Casper Lorentzen
12. Eskild Pedersen
13. Brian Lorentzen
14.Brian Jensen
15.Jesper Johannesen
16.Jan Kristoffersen
17. Gudmond Bøgeskov
18. Thomas Hansen
19. Kim Arp.
20. Lars Kongsted
www.skagen-havfiskeklub.dk

samlet 113 cm
109
107
106
1o5,5
104,5
103,5
102
101,5
101,5
101
101
100,5
100
100
99,5
99
99
98,5
97
43point
37
36
35
29
27
25
24
24
24
23
22
21
20
19
18
17
17
16
15
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FF SKAGEN
HANDELSAFDELING

Stort udvalg
i Fiskegrej
www.skagen-havfiskeklub.dk
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4 personer
ca.500 gram Brosme filet
Hvidt brød
Persille
Smør
Kartofler 1 Lime Sovs:
Fiskefond
Fløde
Persille olie
Pynt: brøndkarse eller persille
Fisken og Crust:
Skær brosmen i 8 ens stykker, drys
med sukker og salt og sæt på køl i
mindst 2 timer, gerne natten over.
Crust: Blend hvidt brød med persille
og revet skal fra 1 lime. Når det er
blendet godt sammen blendes smør i.
Hvor meget af hver er en fornemmelses sag.
Kom massen mellem 2 stykker køkkenfilm og rul den tynd med kagerulle. Kommes på frys nogle timer.
Kom fisken i et ildfast fad med lidt
smør og vand.
Tilbered i ovn ved 150 grader til den
er lun i midten, mærk efter med kødnål. ca. 8 minutter.
Skær den frosne crust til så den har
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samme størrelse som fiskestykkerne.
Kom dem oven på de varme fiskestykker og sæt kortvarigt i ovnen til
det er smeltet ned over fisken.
Kartoflerne:
Kog dem al dente.
Sovsen:
Kog fiskefond ind til den har en koncentreret smag.
Kom fløde på (1-1) og kog ind til passende konsistens og smag til.
Persilleolie:
Skyl persillen og blend den med 6070 grader varm olie. Sigt olien i et
klæde eller kaffefilter
Anret:
Knus kartoflerne let med den ske
og anret midt på en varm tallerken
Hæld sovs over kartoflerne.
Kom de varme fisk oven på og dryp
med persilleolien.
Pynt med brøndkarse eller persilde
Opskriften er fundet på

www.fjordrejen.dk
som er fyldt med lækre fiskeopskrifter

www.skagen-havfiskeklub.dk

Velkommen til

POKALSTÆVNE
søndag den 2. februar 2014 kl.7.00-12.00
Pris kr. 375,-. Pris DHF medlemmer (indv.) 325,-.
Der sejles fra bådene, Sværd (bule),
Jaws (bule) og Arresø (drive), og der
vil være valgfrihed mellem enten
bule- eller drivefiskeri.
De tre bådvindere modtager hver en
hovedpræmie i form af et gavekort
på kr. 3.000,- og den samlede

individuelle vinder får yderligere
1.000,- kr. i gavekort.

VIN

D
G
A
V
til en sam EKORT
let værd
i

10.000,-

af kr.

Gavekortene kan indløses hos en af følgende butikker:

Der vil være præmier til de første 5
på hver båd.

Tilmeld dig i en af ovenstående
butikker, efter ”først til mølle”
princippet.

Der kan indvejes 2 torsk pr. deltager,
og det er den samlede rensede vægt Regelsæt findes på DHF´s
der tæller.
hjemmeside: dhf.nu
www.skagen-havfiskeklub.dk
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Afs. Skagen Havfiskeklub Ulrik Plesnersvej 54 - 9990 Skagen

B
Post
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