Flakket
Nr. 79. 28Årgang Marts. 2012

www.skagen-havfiskeklub.dk

SKAGEN
HAVFISKEKLUB
Ulrik Plesners vej 54 9990 Skagen
Telefon: 98 44 20 44
Formand:
Mette Stenbroen
Ulrik Plesners vej 54 Tlf. 98 44 20 44
mette@Skagen-havfiskeklub.dk
Kasserer:
Eskild Pedersen
Thorsvej 44 Tlf. 98 92 15 73
eskild.p4153@gmail.com
Havtursleder/Næstformand
Kaj Pedersen
Tennisvej 45
Tlf. Tlf.42 80 10 46
web@Skagen-havfiskeklub.dk
Supplerende Havtursleder:
Rasmus Pedersen
Tlf. 28 11 52 77
rp@fedt.dk
Medlem:
Patrik Ottesen
Carl Johansvej 50 Tlf. 51 92 64 41
pottesen1@hotmail.com
Sekretær:
Anders Wolff
Ulrik Plesners vej 54 Tlf. 98 44 20 44
anders-wolff@hotmail.com
Suppleant:
Jan Lund
Carl Johansvej 50
Flakket forventes at udkomme i februar,
juni, november.
Indlæg til bladet afleveres 2 uger før.
Indlæg sendes til
web@Skagen-havfiskeklub.dk
Tryk:
Søe-Knudsen
Redaktør/Web Master:
Kaj Pedersen

Formandens
Side

Formandens ord marts 2012
Vi afholdte vores generalforsamling d. 11. februar. Her
blev der uddelt mange flotte
præmier og hygget. Vi vil gerne
takke Steffen for hans arbejde
i bestyrelsen. Som nyt bestyrelsesmedlem blev Rasmus
Pedersen valgt, velkommen til
ham.
Vi er i fuld gang med at arrangere årets festival, programmet er vedhæftet i Flakket.
Vi håber at se rigtig mange til
festivallen, det er kun muligt
at fortsætte, hvis der kommer
deltagere nok.
Med håbet om vindstille vejr.
På bestyrelsens vegne
Mette Stenbroen

Skagen havfiske klub
Generalforsamling 2012
Fremmødte. 15 personer.
Dagsorden:
1.
Valg af dirigent. Eskild valgt. Gennemgang af dagsorden.
2.
Beretning. Formandens beretning ved Mette Stenbroen. Se vedlagte
formands beretning
3.
Formandens beretning Godkendt af den samlede forsamling.
4.
Regnskab Ved Eskild Pedersen. Fremlagt af kassereren. Regnskab godkendt af forsamlingen uden kommentarer. Dog med en enkelt kommentar fra
formanden, at det flotte overskud fra festivalen bla. skyldes at Jess fra S84 frk.
Nielsen sejlede under festivalen uden beregning. Flot og foreningen takker for
det.
5.
Kontingent. Besluttet i 2011 om forhøjning til 250 kr. pr.
6.
Medlem. så det skal der ikke røres ved i år.
7.
Indkomne forslag: Der er ingen indkomne forslag til bestyrelsen.
8.
Valg af formand ( Mette på valg ) Genvalg af Mette Stenbroen som
formand.
9.
Valg af bestyrelse ( På valg: Eskild og Anders for 2 år) Eskild og Anders
Genvalgt til bestyrelsen.
10.
Steffen Pedersen for 1 år. Steffen Ønsker ikke genvalg. Rasmus Pedersen er foreslået og Valgt til nyt medlem til bestyrelsen. Bestyrelsen takker
Steffen for hans arbejde i bestyrelsen de sidste mange år.
11.
Valg af Suppleant( Jan Lund på valg )Jan Lund Genvalgt.
12.
Valg af revisor( Per på valg )Per Genvalgt.
13.
Eventuelt: Oldtimer afd. Ikke meget er sket. Måske der sker lidt i 2012.
Preben vil gerne at Jess fra S84 frk. Nielsen sejler lidt for dem. Der arbejdes på
sagen med at lave en tur til foråret.

Der mangler hjælpere til kaj arbejde i forbindelse med festivalen. Rasmus og
Patrick sørger for dette.
Til Debat under eventuelt: Antal fisk til festivalen. Det har de sidste par år været fanget for mange hvillinger ca. 50-100 for de bedste. Kan det være rigtigt?
Skal der sættes begrænsninger på? Søren og Kurt og har foreslået 15 pr. art.
Flere forslag blev nævnt. Bla. sætte mindstemål op. Bestyrelsen er opmærksom
på dette, Og arbejder videre på sagen ved kommende møder.
Hvem vil med på tur til Øresund. Hvidovrecup øresundscup) i septemper?
Tilmelding til Kaj eller Anders så vi kan bestille hytter. Man skal selv sørge for
at tilmelde sig til de respektive konkurrencer.
Der er kommet takke brev fra DHF festival Frandsen legat. De takker for vores
lotteri indsamling til Fesival Frandsen. Skagen har i år ansøgt legat til 2x simon.
Simon Winther og Simon Juhl har fået legat til en havfiske konkurrence 2012.
Uddeling af pokaler:
Mest aktive 2011. 3 Se ref,
Ambassadeur cup. Eskild og Anders var i år blandt de 10 bedste i ambassadeurcuppen, og fik hvert deres ambassadeur hjul af DHF samt tilskud til konkurrence 2012
Efter generalforsamlingen var klubben vært ved en sildemad og skipperlabskovs.
Tak for god ro og orden
Anders Wolff

Præmier 2011
Mest aktive
1.
Steffen 9
2.
Eskild 6
2.
Thomas 6
2.
Morten 6
Største indvejede fisk på ordinære
ture
1Kaj pedersen torsk 8,75
2 Steffen pedersen lange 8,5 kg
3 Eskild pedersen lange 7,75
4 Thomas stenbakken torsk 6,5
4 Eskild pedersen torsk 6,5

Længste Lubbe
Rasmus Pedersen 71 cm.
POINTTURE 2011
1.
2.
3.

Søren Kristensen 262 pt.
Steffen Pedersen 259 pt.
Kurt Pedersen 180 pt. 		

Største indvejede fisk point ture
Simon Winther - Torsk på 3,6 kg.

Det evigt tilbagevendende problem.
De sidste par år har der været en del
forslag vedrørende regelsæt/mindstemål til havfiske festivalen. Det kan
være alt lige fra den båd man er på,
Hansa skal sejle før pga. hastigheden
og der skal være en vrag dag og en
flak dag. Maks. antal på hvillinger,
og senest Søren og Kurts forslag med
maks. 15 fisk af hver art. Bestyrelsen
har efterhånden lyttet til mange
gode forslag, hvor nogle er bedre
end andre. Alt dette giver jo en god
anledning til en masse diskussioner
til vores bestyrelses møder i forbindelse med forberedelser til festivalen.
På vores sidste bestyrelsesmøde efter
klubbens generalforsamling skulle
vi igen i gang med forberedelserne
til havfiske festivalen. Der er en del
ting der skal forbedredes, hvilke de
fleste nok har regnet ud. Regelsættet
kan vi jo ikke komme uden om. Kan
vi forbedre noget? Vi prøver altid at
gøre festivalen lidt bedre, så folk vil
huske det for den bedste festival, og
forhåbentligt komme igen året efter.
Vi snakkede jo selvfølgelig om det
forslag som Søren og Kurt var kommet med til generalforsamlingen,
samt andre gode forslag. Der var
både for og imod de 15 stk. pr art.
Andre gode forslag blev diskuteret,
så som fisk løs uden begrænsninger
på antal, Begrænsninger på nogle
arter, mindstemål op osv. Der var
mange gode argumenter både for og
imod, så det endte op med en lettere
ophedet diskussion hvor vi for første
gang i vores virke i bestyrelsen måtte
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tage afstemning i brug for at opnå
demokratisk enighed om udfaldet. Vi
kunne simpelthen ikke blive enige. 3
forslag blev lagt på bordet og afstemningen gjorde så at vi nu står med et
nyt regelsæt til dette års havfiske festival. Hvem siger det skal være nemt
at forberede en havfiske festival?
Dette var blot for at forklare hvordan
dette års regelsæt blev besluttet.
Følgende blev vedtaget:
Der bliver ikke lavet fangst begrænsninger på nogen arter. slimål og
fjæsing tæller ikke med. Men mindstemålene bliver til gengæld justeret
på visse arter.
Nu må vi se hvordan de nye regler
bliver modtaget. Vi er sikkere på at
denne kompromis løsning bliver godt
modtaget at festivalens deltagere.
Knæk og bræk derude, fra en bestyrelse som glæder sig til festivalen.

www.skagen-havfiskeklub.dk

Hvilling med blomkål og stenbiderrogn
www.fjordrejen.dk

Hvilling er en lille torske agtig fisk

med spidse tænder, overbid og
ingen skæg .
Nogle mener at torsken er mere
saftig, men jeg synes denne lille
fisk er en lækker spise. Torskekødet er store flager mens hvillingen
har noget mindre flager.
2 personer:
2 små fileter (store hvis det er til
en hovedret)
1 blomkål

Grønne asparges
Stenbiderrogn – 50 gram(men tø
du bare 200 gram op – det skal
nok blive spist)
Fløde
Persille
Vindruekerneolie
Citron og Gammelt brød
Blomkål:
Start med at tage et parisienne
jern og udstik små blomkåls kugler af stokken.

www.skagen-havfiskeklub.dk
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Blancher dem i vand.
Resten koges i vand tilsat lidt
salt. Blendes med lidt fløde og
passeres gennem en sigte. Smag
til med salt og hvid peber.
Persilleolie:
Et halvt bundt persille blandes
med vindruekerneolie til den er
en anelse lun.
Drænes gennem et klæde så du
står med en lys grøn olie.
Stenbiderrogn:
Smag til med salt umiddelbart
inden serveringen
Asparges:
2 asparges strimles på en mandolin og lægges i koldt vand. Man
kan også skære med en kartoffelskræller. Tag et par af hovederne
også til pynt.
Fisken:
Tør fisken i køkkenrulle. Salt
den og lad den ligge på køl et par
timer.
Rids skindet. Varm en pande
godt op, kom lidt olie og smør
på. Lad være med at bruge din
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gode koldpressede olivenolie da
den kan blive bitter af for meget
varme.
Læg nu fisken på med skindsiden
nedad og pres den let mod panden. Den vil gerne slippe panden
da skindet trækker sig sammen.
Når du kan se at fisken bliver
hvid i kanterne slukker du for
panden og vender fisken med
kødsiden nedad 1 minut.
Brød:
skær så tyndt du kan og rist i ovn
ved 200 grader få minutter.
Anret:
Først en skefuld blomkål puré og
kugler.
Fordel stenbiderrogn og dryp
med persilleolien.
Fordel asparges, brød og kom
fisken på.
Opskriten er fundet på

www.fjordrejen.dk

som er fyldt med lækre fiskeopskrifter

www.skagen-havfiskeklub.dk

TORSK – med hasselnød smør
www.fjordrejen.dk
4-500 gram Torsk filet med skind
(mindre hvis det er til forret)
Hasselnødder – groft hakket
Smør
Gulerødder
Persille
Dild ?
Olie, fløde, salt/peber
Kog gulerødder. Blend dem og passer
gennem sigte og smag denne puré til
med fløde (for konsistens og smag)
og salt/peber.
Skær torsken i portionsstørrelser.
Sættes på bageplade med skindsiden
opad. Sættes i ovnen 10-12 minutter
– tjek et par gange – den skal være
fast men ikke tør.
Et godt trick er at salte torsken et par
timer før tilberedningen. Så samler
den sig og bliver mere fast i kødet.

Persillen blendes med olie – blend
til du kan mærke at den bliver lige
nøjagtig lidt lun. Så skilles klorofyllen
fra og bliver meget lækker grøn.
Tag torsken ud af ovn og træk skindet
af og anret den oven på en base af
gulerods purè.
Læg persillen rundt om tallerknen og
hæld nødesmørret over torsken.
Pynt evt. med en dusk dild

Opskriten er fundet på

www.fjordrejen.dk
som er fyldt med lækre fiskeopskrifter

Smør smeltes og hasselnødder kommer i og steger med i ca. 5 minutter.
Smørret må gerne få farve men ikke
branke.

www.skagen-havfiskeklub.dk
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KLUBAFTEN
HOS J.C FISKEGREJ OG FRITID
Onsdag den 25 april kl 19 er der klubaften
hos
J.C FISKEGREJ OG FRITID.
Jesper har lovet at der vil være en lille forfriskning samt masser af gode tilbud til de
fremmødte.
STILLING AMBASSADEUR CUPPEN
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DHF pokal konkurrencen 2012.
Årets første konkurrence på Øre-

havnen. Koldt som bare fanden

sund var mildest talt en røv kold

selvom man var pakket godt ind.

fornøjelse. Termometret havde

Men nu skulle der fiskes, og efter

længe bevæget sig rundt under 0

en halv time var vi omkring kob-

grader og temperaturen var tæt

berværket. Jeg nåede lige en tur

på minus 10 da vi parkerede bilen

forbi styrehuset for at sige hej til

ved Nordhavnen søndag morgen

Carsten som var skipper. Der var

først i februar. Konkurrencen som

masser af fisk at lodde så han var

DHF afholder, er den årlige pokal

ret sikker på at der kom mange

konkurrence. Den har tidligere

fisk på dæk i dag. Det passede jo

været en konkurrence hvor man

meget godt med de meldinger vi

bule fiskede og driv fiskede. Men

havde fået i ugerne op til, at der

inden for de sidste par år er man

var masser af torsk i sundet.

gået over til kun driv fiskeri, for at

Der bliver ringet med klokken og

mindske fejl krogninger af torsk.

vores pirke suser i dybet. Den

Af en eller anden grund er man

første halve time går, og det er

nu også begyndt at mede fiske, så

ikke det helt store der sker solen

der var der også flere ombord på

er så småt ved at stå op over Sve-

Hanne-Berrit der stod klar med

rige, måske det kan få gang i bide

børste og sand orm. Jeg havde

lysten.

svoret hjemmefra at jeg kun

Jeg står oppe i stævnen på Hanne-

pirkede og kaste fiskede, som jeg

Berrit. Jeg har fået 2 polske fisker

altid har gjort i denne konkur-

som side makkere. De siger ikke

rence, og det blev det også til hele

meget og fanger heller ikke noget

dagen.

som mig. Vi skuler lidt over til

De fleste krøb i læ på vej ud af

styrbord side hvor Martin Hubert

står. Han har gang i det helt store

samme. Men det er intet at sam-

orme baderi, og det er åbenbart

menligne med de 29 torsk Martin

det der skal til. Han svinger lystigt

Hubert sluttede af med.

den ene torsk efter den anden

Alle mand ombord får hurtigt

ind over rælingen. Men jeg er jo

renset og skyllet deres fisk, og vi

stædigt, så jeg kaster og pirker vi-

vejer ind med det samme om-

dere, og fanger da også lidt torsk

bord, da det kun er kg der tæller

på omkring 1-2 kg stk.

med i denne konkurrence. I havn

Midt på dagen må jeg sku ærligt

samles vi på Nordhavnen hvor

indrømme, at de torsk kunne

præmie overrækkelsen finder

rende mig et hvis sted. Mine fin-

sted. Det var vist ikke nogen over-

gere var blå violette af kulde, og

raskelse at Martin Hubert løb af

der var kun en ting at gøre. Ned

med sejren med ca. 40 kg torsk.

til høkeren og få varmen med en

Super flot og der var langt ned

kop kaffe.

i rækken til de næste. Nr. 2 blev

5 minutter skulle der til så var

Kenn Korneliusen og nr. 3 Thor

jeg klar igen, og jeg indtager min

Rasmussen. Alt i alt i kold dag

plads i stævnen. Martins Huberts

på sundet hvor der blev fanget

første kurv var nu fyldt, og han

omkring 120 torsk på hver af de

havde stort set kontakt til fisk

både der var med, og det var klart

hele tiden. Der var sku gang i de

ormene der fangede flest fisk.

orme. Os der stod med Pirke og

Der er lidt at tænke over til næste

ophængere kunne da også fange,

gang skal fiske på Øresund i 10

men det var klart ormene der gav

graders frost.

flest fisk.

Anders Wolff

Da dagen er ved at gå på hæld
har jeg fanget 9 torsk. Mine
polske venner har omkring det

SKAGEN

Skagen
Havfiskefestival

Kaste og især pirkefiskeri er det mest
anvendte.
Dybder fra ca. 20 til
100 meter. Der bruges pirke og ophængere i alle størrelser
og farver.
Vi håber i vil få nogle
spændene og fiskerrigedage i Skagen.
Med dette byder
Skagen Havfiskeklub
og DHF velkommen
til
Skagen
Havfiskefestival

HAVFISKE
FESTIVAL

Kom og deltag i to forygende dage med Havfiskeri

Fiskeriet vil foregå
på Hertas Flak, eller
et af de mange
vrag der er omkring
Skagen. Det mest
almindelige er torsk,
sej og lubbe. Der
kan fiskes med agn,
da der er mulighed
for at fange lange,
havkat og fladfisk.

2012

Lørdag d. 18 maj og søndag
d. 19 maj 2012

SKAGEN
HAVFISKE
FESTIVAL

PROGRAM
Fredag:

PROGRAM
Søndag:

SKAGEN HAVFISKEKLUB

Kl. 19,00 Registrering.

REGLER
1. Bådføren er øverste
myndighed om bord.

Kl. 05,00 Ombordstigning, salg af
2. Den af arrangøren
Kl. 19,30 Lodtrækning af forfriskninger og grej på valgte bådleder er højeste
bådene.
kajen
mester
skabs- myndighed ombord.
Kl. 20,00 Fællesspisning Kl. 06,00 Startskud, afi Marinestuen, Kappelgang til fiskepladserne.
3. Der skal tages hensyn til
borgvej.
sikkerheden ombord,
Kl. 13,00 Fiskeriet skal
Lørdag:
stoppe Indvejningen
4. Den valgte plads
begynder i auktionshal- ombord skal holdes under
Kl. 05,00 Registrering,
len.
fiskeriet, der må ikke skiftes
ombordstigning, salg af
plads /side,
forfriskninger og grej på Kl. 15,30 Indvejningen
kajen.
stopper.
5. Der må først fiskes efter
klar signal fra skipper,
Kl. 06,00 Startskud, afKl. 18,30 Afslutning,
gang til fiskepladserne. præmieuddeling og
6. Ved stop signal fra skipspisning I Marinestuen, per SKAL der straks rulles
Kl.13,00 Fiskeriet skal
Kappelborgvej.
ind.
stoppe. Indvejningen
begynder i auktionshal7. Når der benyttes overlen.
håndskast, skal der vises
stor forsigtighed.
Kl. 16,00 Indvejningen
stopper.
Kl. 18,30 Festivalaften
med kammeratligt samvær

Tilmeld dig via vores hjemmside
www.skagen-havfiskeklub.dk Bemærk begrænset antal pladser !! Sidste tilmeldings dag er
d. 20 april

Har du spørgsmål eller ø
tilmeldings skema så er d
eller skrive til Anders Wolff
tlf. +45 30

8. Enhver deltager med
stor fisk, har ret til plads på
båden, og om nødvendigt
må de andre deltagere tage
deres liner op af vandet.
9. Deltagerne skal, uden
hjælp fra anden deltager,
selv bringe sine fisk til
overfladen.
10. Der må kun fiskes med
1 stang. Reservestænger må
være monteret med tackel/
pirk.
11. Der må højst anvendes
3 kroge, hvoraf den ene kan
være en trekrog (max. str.
8/0) som skal være anbragt i
bunden af en pirk.
12. Medbragt agnfisk må
benyttes på alle kroge. Hele
agnfisk skal have afskåret
hale og må ikke kunne forveksles med fanget fisk.

ønsker du at få tilsendt et
du velkommen til at ringe
ff anders-wolff@hotmail.com
0 57 37 84

13. Kun fisk der er kroget
foran bagerste gællekant
kan indvejes.
14. Alle fisk skal indvejes
i renset stand. Er der tale
om formodet rekordfisk,
kan denne indvejes urenset,
men efter rensning ind
vejes i konkurrencen.
15. Der må ikke indvejes
undermåls fisk.
16. Der gives 2 point pr.
kilo, 10 point pr. art og 1
point pr. fisk. Desuden gives
100 point til bedste fisker
på båden, mens resten får
en procentsats i forhold til
bådvinderen, plus deres
egne point.

18. Berggylte SKAL straks
genudsættes, ved forevisning af fisken til bådformanden/Skipper, vil man få
udleveret et bevis som skal
afleveres ved indvejningen.
Fisken tæller således som
en art og antal. Berggylte
der ikke genudsættes, anses
som diskvalificeret.
Bemærk der kan forkomme ændringer i det
endlige regelsæt som
udleveres til Festivalen.

17. Fisk afleveret på bordet til indvejning kan der
ikke rettes på.

Det er i år muligt at betale via bank overførsel til Nordjyske Bank
reg. 7530 konto nr. 0000513217 HUSK at sende tilmelding med
post eller via hjemmesiden (bemærk tilmelding via hjemmeside og
bankoverførsel er ikke gældende før man har modtaget kvittering på
indmeldelsen)

Information
1. Alle sportsfiskere over 12 år kan deltage.
2. Deltagere der ikke er fyldt 18 år, betragtes som junior.
3. Sidste frist for tilmelding er 20. april, såfremt der
stadig er ledige pladser.
4. Deltagelse i diverse spisninger bestilles ved tilmeldingen.
Konkurrencebetingelser
1. Der konkurreres individuelt og i hold, bestående af 2
el. 4 deltagere.
2. Vinderen er det hold/den deltager, der opnår den
højeste pointsum for 2 dages fiskeri.
3. De største fisk vil blive præmieret efter renset vægt.
4. Fangsten tilfalder arrangørerne, der kan dog gøres
undtagelser vedr. specielle fangster.
5. Protester skal indleveres skriftligt, og koster 100 kr.
som tilbagebetales ved medhold.
6. Deltagerne skal medbringe godkendt redningsvest,
samt gyldigt fisketegn.
Aflysning
1. Aflyses en dags fiskeri, vil den anden dags resultater
være afgørende.
2. I tilfælde af totalaflysning, vil et beløb svarende til
bådlejen, minus et administrationsgebyr, blive tilbagebetalt indenfor 5 uger.

DELTAGERGEBYR
Deltagergebyr incl. 4-mands
holdgebyr og festivalbadge Senior
975 kr.
Junior
500 kr.
Det er muligt at tilkøbe mad
i Marinestuen (Skal bestilles
ved tilmelding)
Madpakke begge dage 100 kr
Ta’ selv bord, fredag 75 kr.
Ta’ selv bord, lørdag 150 kr.
Ta’ selv bord, søndag 75 kr.

Stort Præmie Bord
(sidste år havde vi præmier
for 50.000 kr. vi regner med
det samme i år afhængig af
vores sponsore)

Protest og vejr komite
Komiteen består af 3 fra arrangørerne (SHK), og 3
deltagere. Navnene vil stå i deltagermappen.
OVERTTRÆDELSE AF REGLERNE KAN MEDFØRE
DISKVALIFIKATION

AGN

Skagen Havfiskeklub

Der kan bestilles orm/Børsteorm ved henvendelse til

Formand: Mette Stenbroen,
tlf. 98 44 20 44 / 29 64 36 69
Resultater og øvrige
oplysninger:
www.skagen-havfiskeklub.dk

J.C. Fiskegrej og Fritid

Tlf. 9846 4303
Der vil være mulighed for køb af sild på kajen

HJÆLP SØGES
Vi mangler frivillige hjælpere til afvikling af
Festivalen, Det er meget vigtigt for os at der
er nogen vil give en hånd med, ellers er vi
ikke i stand til at afvikle Festivalen kan du
afse ½ til en hel time en af dagene eller endnu bedre begge dage, til at hjælpe os med
nogle praktiske opgaver i forbindelse med
festivalen så meld dig til nedenstående.
Rasmus 28 11 52 77
Patrik 51 92 64 41
På forhånd tak
Bestyrelsen
MADPAKKER FRA KRAGES BAGERI

Som noget nyt er det i år muligt at bestille madpakker til
special pris (Kun ved tilmelding) fra Krages Bageri Madpakkerne udleveres på kajen om morgenen og består af
følgende
1 lille cacao
1 smurt rundstykke
1 flute m/kylling/bacon
Pris kun 50 kr. pr. dag
www.skagen-havfiskeklub.dk
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Thyborønturen.
Turen til Thyborøn blev afviklet som
planlagt. Der var tilmeldt 12 mand
og vi mødtes ved cafeteriet i Brønderslev kl. 2100. Efter vi var samlet
kørte vi af sted, en lang tur på ca.
200 km. og vi var fremme kl. 2400.
Aldrig så snart vi ankom havnen blev
lyset tændt grej shoppen, så måtte
vi jo lige ind og se om der var noget
fiskegrej vi slet ikke kunne undvære,
og der blev da også handlet lidt. Derefter gik så over til båder, hvor der så
blev losset grej ombord. Skipperen
synes godt nok vi havde mange ting
med, men man skal jo nødig gå ned
på udstyr som vi siger. Det var ikke
Per selv der skulle sejle, men Henrik
og det var fint nok. Efter lodtrækning
og lidt snak giv til køjs for at få nogle
timers søvn inden slaget skulle slås
og kampen med de store fisk skulle
slås.
Efter noget morgenmad stoppede vi
på den første fiskeplads, det var på et
stenrev der skulle afsøges. det varede
da heller ikke lange før der kom fisk
på dæk dog ikke noget stort. Efter
at have prøvet flere steder uden det
helt ville, gik turen til det første vrag,
her blev fanget en del langer med
den største på 8,5 kg, dagens største
fisk og ny klubrekord, det var Steffen
der var den heldige. Efter at have
prøvet flere forskellige vrag uden den
store suses, var det andre stenrev der
skulle afprøves - dog stadig ikke helt
vilde, dog havde vi fået en del fisk
under vejs, men hvor mange fisk det
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var blevet til, var svært at sige for vi
filerede fisken, når der var et længere
flyt. Alt i alt var det ikke det fiskeri vi
havde sat næsen op efter, dog enkelte
lyspunkter var der da - Simon, vores
junior fangede en underlig fisk - som
han sagde, det viste sig at være en
skægtorsk, endda en stor en af slagsen for den vejede 840 gr. ny klubrekord og tæt på den danske rekord,
der er på 900 gr. - godt gået Simon.
Det var en tur vi ikke glemme lige
med det samme, idet vejret ikke var
alt for godt - endda da også dårligt.
En del af besætningen døjede i større
eller mindre grad med søsyge, idet
båden rullede meget under hele
turen, en enkelt fisker kom slet ikke
til at fiske så han havde en laaaang
dag. Da vi nåede Thyborøn ved 2300
tiden, var det en flok meget trætte
lystfiskere der gik i land. Så var
problemet lige, at vi stod havnen i
Thyborøn og ikke i Skagen, så der lå
lige 3 timers kørsel foran os, så det
meste af selskabet skulle da også lige
på Mc.Donald på vejen hjem. Jeg var
hjemme kl.0230. med en pæn pose
filet.
Eskild.

www.skagen-havfiskeklub.dk

Nye Regler ved vores interne konkurrencer
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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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

www.skagen-havfiskeklub.dk

21

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
Per Henriksen , Casper Mølgård, Flemming Kulk,
Erik Schram og Per Thomsen
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S 84 Frøken Nielsen
I efteråret blev jeg ringet op af Anders fra klubben, han spurte om jeg
kendte en fiskekutter mere der ville
sejle til festivalen. Jeg har jo selv sejlet de sidste 5-6 år (S84 Frk Nielsen)
Det mente jeg jo nok at kunne arrangere, men det blev meget sværere
end jeg overhovedet havde forestillet
mig. Nu er der jo ikke særlig mange
kuttere tilbage at spørge, og det skal
jo også være en der er velegnet til at
12-15 mand kan fiske fra den. Men
jeg kender jo en del, og uden at jeg vil
sætte navn på nogle, så kunne jeg da
konstatere at mine kollegaer er ved
at at være mere end rigeligt trætte
af at blive hængt ud som rovfisker,
svindlere, miljøsvin og kvotebaroner,
osv. Man kan jo godt sige at jeg står
med et ben i hver lejr, da jeg selv er
erhvervsfisker, sidder som næstformand i Skagen Fiskerifoenings og så
er jeg jo også meget ivrig lystfisker,
især småbådsfiskeri har min store
interresse. Jeg hører/læser jo også
ret tit at en eller anden lystfisker
eller fritidsfisker ønsker os hen hvor
peberet gror, men har egentlig aldrig
tænkt nærmere over det før nu. Faktisk var det en lille bemærkning ved
SHK julehygge der fik mig til at tænke
nærmere over det. Der var der nemlig
en det sagde at “Ha, flakket, det kan i
godt glemme, det har ervervsfiskerne
jævnet med jorden!” Intet er mere
usandt end at det drives rovfiskeri på
flakket, men det siger meget om hvad
lystfiskerene mener om erhvervsfiskerne. Og det er ikke berettiget at

komme med sådanne beskyldninger,
men de forekomme oftere og oftere i
diverse tidskrifter og miljøer omkring
lystfiskere. Nogle er endda så dobbelt
moralske at de meget gerne vil med
en kutter på fisketur, da han jo nok
kender pladserne lidt bedre end andre,
men samtidig synes de at fiskeren er
en rovfisker og skal forbydes at fiske
da han jo både rovfisker og ødelægger bunden med sine redskaber. Intet
kan være mere usandt, og det er derfor
jeg vil prøve at fortælle hvilke store
omvæltninger der har været i dansk
fiskeri siden 2005. Den 29 oktober 2005
vedtog folketinget det som men kalder
Ny regulering, i daglig tale , og det gik
helt enkelt ud på at tildele hvert fartøj
retten til de fisk som men havde fanget
i de såkaldte referance år (2003, 2004,
2005) De blev delt på denne her måde:
Man regnede ud hvor mange promiller
at hver båd havde fanget af Danmarks
kvote på Torsk, sej, kuller, hummer, rejer, tunge, rødspætte, kulmule, havtaske
og brisling (Sild, makrel og industriarter
blev delt ud nogle år før efter samme system.) Så tog man 20% af den promille
man havde fanget i 2003, 30% af 2004
og 50% af 2005. Så endte man jo op med
en promille på hver af de omtalte arter
til hvert fartøj, således at hvis kvoten
blev sat ned til det halve fik man jo kun
lov til at fange sin promilleandel af den
del danmark nu fik raget til sig i de hårde forhandlinger med de andre EU lande. Men den helt store forbedring blev
nu at man tildelte fiskeren ejendomsretten til hans promilleandel af danmarks

www.skagen-havfiskeklub.dk
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kvote, i daglig omtale FKA (Fartøjs
Kvote Andele) Det betød helt præcist
at dem der var trætte af fiskeriet, havde
alderen til at stoppe, eller af andre årsager gerne ville stoppe, nu kunne sælge
sin FKA til en anden fisker der gerne
ville udvide eller bygge et nyt fartøj. Det
var det mange som der benyttede sig af
inkl mig selv, således at man fik handlet
sig til en kvote som kunne lægge grundlag for en fornuftig forretning. Man
tillod også at man lejede en mænde
ud til en kollega, hvis man ville det, og
det er her den store forbedring ligger,
for her kunne man rimelig nemt skaffe
det man nu engang fik hevet ombord,
således at udsmidet blev reduceret til
næsten nul. Før 2005 havde vi kvote
systemet hvor man fra Fiskeridirekturatets side vurderede hvor mange der
fiskede i hvert farvand og så måtte hver
kutter fange så og så mange kg, af hver
art, hver måned, det var meget svært
at styre da der altid var nogle der ikke
fangede deres andel, og andre var så
“uheldige” at fange hele deres ration af
eksembelvis torsk den aller første dag
i måneden, og da man jo havde regnet
kvotens størrelse ud efter hvor mange
der var tilmeldt hvert farvand, var der
tale om meget små rationer. Det kunne
man jo ikke leve af, så man fiskede jo
bare videre og smed de fisk ud hvor man
havde brugt sin måneds ration. Man
kunne nemlig ikke bytte med en kollaga
der ikke fangede sin månedsration. Og
der er her at fiskernes troværdighed led
det knæk som vi stadig døjer med, fordi
man simpelthen var tvunget til at være
kreativ for at overleve. Og det indebar
“sorte” landinger og omskrivning af forskellige arter til noget man gerne måtte
lande. Alle de problemer forsvandt med
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indførelsen af FKA systemet, i 2005. Og
i stedet for at ha månedlige rationer har
man nu sin egen kvote, man selv kan
administrere over hele året, så hvis man
fanger lidt rigeligt med en bestemt art,
flytter man lige sit fiskeri i nogen tid,
eller simpelthen lejer af en kollega der
enten fisker efter noget andet eller er
ved at kølhale/reparere. Så næste gang
i står på kajen og kigger på en ny og
moderne kutter der, set med en stangfiskers øjne, lander en ordentlig mængde
fisk, kan i være helt sikker på at det er
helt legalt og muligvis de fisk som der
skulle 5 af de lyseblå kuttere til at fange
bare for nogle få år siden. Og iøvrigt
fanget på en miljømæssig rigtig måde
da en ny modere kutter er langt mere
effektiv end 5 gamle, mindre brændstofforbrugende, mindre støjende, har
bedre arbejdsforhold, og sidst, men ikke
mindst, en glad skipper med god samvittighed. Jeg skriver ikke dette for at
lange ud efter nogen, men for at jeg håber at det giver et lille indblik hvordan
erhvervsfiskerne får fastsat deres kvote
størrelser, og fordi jeg så håber på at
man lige vil tænke sig om en ekstra gang
inden man siger “rovfisker”, “tyvfisker”
eller andet grimt om os der skal leve af
fiskeriet i havene omkring danmark. Og
for lige at runde af med flakket igen, så
er der ikke nogen erhvervsfiskere der
har nogen som helst interesse i den arts
sammensætning og størrelse af fisk der
lever derude, så det kan stangfiskerne
godt ha i fred.
Knæk og Bræk i 2012
Mvh Jess W Hansen (S 84 Frk Nielsen)
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