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Vores Havfiskefestival blev
afholdt i weekenden d. 19.-20.
maj. Det var som altid dejligt
at se gamle som nye deltagere.
Vi havde en rigtig god festival
med mange forskellige arter
fisk, glade deltagere og nogle
gode skippere der gjorde alt for
at finde de bedste fiskepladser til os. Bestyrelsen vil gerne
takke alle de frivillige hjælpere,
sponsorer af de mange fine
præmier, deltagere fra hele
landet, skippere, damerne i køkkenet for god mad, havnen og
vores pølsemand på kajen. Jeg
vil gerne takke bestyrelsen for
det kæmpe arbejde, de har lavet
i forbindelse med festivallen.
Nu håber vi på vindstille vejr, så
vi kan få afviklet nogle dejlige
havture de næste par måneder.
Vi ses på havet.
Mette Stenbroen

Skagen Havfiskefestival 19-20 maj 2012
I weekenden 19-20 maj afholdte Skagen havfiske klub deres
37 årlige havfiske festival.
70 deltagere var der tilmeldt
til dette års havfiske festival,
hvor der skulle fiskes fra lokale
både. Fiskeriet forgik på nogle
af de mange vrag der ligger ud
for Skagen samt på Hertas flak.
Fredag aften mødtes tradition
tro alle de man i marine stuen
for registrering til konkurrencen, spisning hygge , samt
indkøb af fiske grej som JC
fiskegrej fra Sæby havde stillet
op.
Lørdag morgen kl. 5 mødtes
alle på havnen ved auktionshallen klar til at sejle kl. 6.
Vejret var fint ved afgangen
kl. 6 men i løbet af dagen kom
der en del vind, så det resulterede desværre i nogle enkelte søsyge. Fiskeriet var dog

rigtigt fint og der blev fanget
mange forskellige arter. Torsk,
sej, lyssej, rødspætter, isinger,
knurhaner for at nævne nogle.
Indvejningen i samlecentralen
er altid et tilløbsstykke, og igen
i år var mange mødt frem for
at kigge på de mange fisk deltagerne havde til indvejning.
Lørdag aften mødtes vi igen i
marinestuen for kammeratligt
samvær samt en god middag.
De fleste var godt brugte efter
den megen søgang på Kattegat.
Søndag morgen kl. var der afgang igen. Det var en fantastisk
smuk morgen, med sol opgang
i øst, og havet lå blankt hen
som et stuegulv. Fiskeriet var
igen rigtigt godt og alle hyggede sig i det gode vejr. Igen kom
der masser af forskellige arter
på dæk. En enkelt af de delta-

gende både havde valgt at fiske
på nogle vrag nord for Skagen,
og det resulterede i nogle store
flotte torsk, lyssej og mørksej
på 4-5 kg. Største fisk blev i øvrigt fanget af skagboen Carsten
Christensen på 4,88 kg. Igen
var der indvejning på havnen,
og mange var mødt frem i det
gode vejr, hvor der blev serveret pølser på kajen.
Søndag aften sluttede vi af
med præmie overrækkelse i
marinestuen. Lokale sponsorer
har givet de mange præmier,
som gør at vi hvert år kan
afholde denne konkurrence, og
som gør at vi kan trække folk
til fra hele landet. Vinderen
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af dette års Skagen havfiske
festival var Svend Erik Jørgensen fra Stubbekøbing. Bedste
Skagbo Var Karsten Cramer.
Skagen havfiskeklub vil gerne
benytte lejligheden til at takke
Sponsorere, skippere, FF, Samlecentralen og de mange frivillige hjælpere.
Anders Wolff
Skagen havfiske klub
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Individuelt

Tomands Hold
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Firmandshold
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Div placeringer
Skagen havfiske festival 2012-05-22
Bedste Dame: Else Marie Pedersen
Junior 1: Tobias Rasmussen
Junior 2: Simon Winther Olsen
Junior 3: Simon Scou
Største fisk: Carsten Christensen: Torsk 4,88kg
2 største fisk: Carsten Christensen: Torsk 4,78kg
3 største fisk: Carsten Christensen: Sej 4.5kg
Bedste Skagbo: Karsten Cramer
Sjældneste fisk: Morten Norsk Blåstak: 380gr
Største sej/lubbe Carsten Christensen: Sej 4,5kg
Største fladfisk: Michael Lorenzen Rødspætte 840gr
Største lange: Torben Dyrnesli Nielsen: Lange 2,08kg
Bedste deltager lørdag: Svend Erik Jørgensen
Bedste deltager søndag: Steffen Pedersen.
Mindst antal point: Niels Hjort
Båden med største fisk: Frk Nielsen torsk 4,88 kg
Bedste båd lørdag: Mette Pia
Bedste båd Søndag: Mette Pia
Bedste familie hold: Familien Uldtot.
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Flakket rundt
Læst i div. Blade og hjemmesider, samt egne oplevelser.
Læst på team svinets hjemmside
I vores gæstebog har nogen
efterlyst at vi skal skrive mere,
måske endda også være mere
på vandet.
Det er jo altid en prioritering,
nu har valget været nemt de
seneste uger da First-Timer har
siddet fast i Vedbæk havn og
Svinet ligger på en trailer uden
hjul, da vi er ved at skifte lejer.
Men udover det, så føler vi ikke
en forpligtelse til at tage ud for
at komme med en melding. Vi
skriver gerne om det meste af
vores fiskeri og deler det med
”lystfisker-Danmark”, men der
har også tidligere år været ting
vi ikke deler øjeblikkeligt, hvis
ikke vi syntes det var fordelagtigt.
Vi tager ej heller på havet, hvis
ikke vi har tiden eller fiskeriet som foregår ikke er som
vi ønsker det. Sæsonen har jo
været ganske god i år, men der
har været maaaange mellemfisk og færre målere. Det er
ikke udpræget et fiskeri som vi

opsøger.
Kort sagt, så skriver vi om det
fiskeri vi laver når det er oplagt, vi skal jo ikke fylde spalter
og sælge det. Har forståelse
for at alle gerne vil høre mere
om hvad der sker derude, men
det er jo ikke vores ansvar som
sådan.
Noget som mange kunne gøre,
var at sende os en melding når
man har været ude, så skal jeg
gerne skrive om det her. Altså
en erfaringsdeling med teamsvinet som medie i stedet for
et krav om nyheder fra os :-)
Læst i fisk og fri. Klub blad
lukket.
I december udkom jysk småbådsfiskerklubs medlemsblad
for sidste gang, fordi man ikke
fik nok stof fra medlemmerne
til at gøre bladet interesant, og
det må vil forhåbentligt ikke
ske hos os skriver redaktøren
for sjællands småbådsklub
blad, der i december nummeret da også bugnede af stof.
Egne oplevelser.
Jeg deltog til Roskilde cup i

www.skagen-havfiskeklub.dk
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marts måned. Her blev det til
en plads som ikke er værd at
nævne. Ærgeligt da jeg havde
håbet på lidt point til ambassadeur cuppen. Fiskeriet var
godt for nogle. Jeg havde en
enkelt torsk til indvejning. ØV
Var også en tur til Hvidovrecup
sammen med Patrick. En rigtigt hyggelig tur hvor Patrick
blev nr. 11 og jeg selv et sted
midt i tyverne. Det var fint
fiskeri med mange arter. Men
igen var det marginalerne der
skilte de gode fra de dårlige.
Har førsøgt efter sild i Frederikshavn. Negativt resultat.
Bindlsev Put and take. Også en
nul bon.
Fik min debut som åfisker. Ryå
omkring Aabybro. 2 stk. bækørred. Den ene var en basse
på 35 cm, og den lille røg i åen
igen. Der var også en del aborrer omkring 500 gr.
Et lille pighvar sats på Nordstrand. Ingen fisk desværre,
men en super flot sol opgang.
Havne vagten skagen havn. 2
makrel, 40 små sej. Makrel jagt
overalt, samt store multer på
patrulje.
På tur Med Jess. Frk Nielsen. I
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hans Jolle. 116 makreller samt
en del fjæsinger på 3 timer. Der
var klem på. Ret ud fra Skagen
havn.
Læst på nettet. 2 stk. knurhaner. Røde vel og mærke. Den
ene på 2,5 kg og den anden
på 3 kg. Fanget af tyskere på
revet. Vildt.
Anders Wolff
Klub blade og hjemmesider
med nyheder bliver kun til
noget hvis DU også skriver om
en flot fangst eller en oplevelse
med børn familie eller venner
Knæk og bræk derude

www.skagen-havfiskeklub.dk

Se mere på

www.rauma-jakt-fiskesafari.no
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Nyt og brugt grej til havet sælges billigt
Følgende hav hjul sælges
1.
2.
3.

Fladen maximus 555la venstre hånds model. Nyt: 450
Shimano speedmaster uden linefører brugt få gange: 350,Ambassadeur 7000. leverdrag hjul. Line fører afmonteret. Godt brugt:
200,Ambassadeur 7000 rocket. Linefører afmonteret. Godt brugt: 200,Daiva sl50sh hight speed hjul. Godt brugt 250,Daiva sealine sg47 med line tæller trolling/havhjul. Lidt brugt: 400,Tica sea spirit ss 485 med line tæller. Nyt: 450,-

4.
5.
6.
7.

Hav stænger stænger.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Maximus 7,6 fod 20 pund brugt få gange: 350,ABU seven 7 fod 30 pund. Aldrig brugt: 350,Ron Thomson Waypoint 7,6 fod 30 pund. 4 delt aldrig brugt: 400,Fenwick salt stik 12-30 pund 7 fod. Brugt: 250,Fladen Maxximus. 6,5 fod 20-40 pund. Aldrig brugt: 500,ABU big game 7 fod 20 pund: 300,-

+ det løse. Kig forbi.
Anders Wolff
Tlf hjem 98442044. mobil tlf 30573784
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Stilling i Ambassadeur Cuppen
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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

Esben

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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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

9 september

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
Henrik Samuel
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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

,-

- NU 2.500

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

FRIT VALG

...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

FRIT VALG

MADE IN THE USA

,-

- NU 2.000

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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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

www.skagen-havfiskeklub.dk
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Pighvar med Stenbiderrogn
www.fjordrejen.dk

Sommer på en tallerken. Friskfanget pighvar, stenbiderrogn og nye
kartofler.
2 personer:
1 pighvar
100 gram stenbiderrogn
Hvedemel
Nye kartofler
1/2 gulerod, 1/2 løg, pererkorn,
persillestilke
3 dl hvidvin
1/4 liter fløde
Saucen:
Skroget laver jeg en hurtig fond af.
Kom skroget i en gryde sammen med
gulerod, løg, 5 peberkorn, persillestilke og dæk med hvidvin.
Lad koge 20 minutter og sigt fonden
fra. Kog fonden yderligere ned til ca.
1 dl og hæld fløden på.
Kog nu ind til passende konsistens.
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Fileter fisken. Vend fileterne i mel
med salt og peber og steg dem få
minutter påm en pande med smør.
Stenbiderrogn:
Få fiskehandleren til at befri dem for
hinder og smag selv til med salt.

Opskriterne er fundet på

www.fjordrejen.dk
som er fyldt med lækre fiskeopskrifter
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Afs. Skagen Havfiskeklub Ulrik Plesnersvej 54 - 9990 Skagen
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