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Klubhuset “Fiskerhytten”
Farumgårds Allé 32, 3520 Farum
44 95 47 16 (Krak: 105 K4)
Klubaften hver torsdag fra september til og med maj kl. 1930.
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Indhold

Redaktøren har ordet

Bestyrelsen
Information (infomail, gavemedlemskab)
Ture og arrangementer

Glædeligt er det, at langt de fleste medlemmer valgte at forny deres medlemskab ved rettidig indbetaling af kontingentet for 2003.

Siden Sidst (havture & kystture)
Medefiskeri (video fra Farum-medlem!)
Farum Sø (Ole Jensens mindepokal)
Dansk Havfisker Forbund (havture)
Forbundsvennerne (DSF´s hjemmeside)
Furesø-restaureringen (Kaj Nielsen)
Mulefisken (nr. 4 - 2003)
Års-konkurrencen (pr. 311202)
Bestilling af både, motorer m.v.
Indmeldelsesblanket 2003 ( brug den!)

Som det altid vil være, er der også enkelte der har valgt at udmelde sig.

(havture, kystture, klubaftener)

Ansvarshavende redaktør
Morten Søndergaard
Nordtoftevej 27, 3520 Farum
44 99 16 07
morten@soendergaard.mail.dk
samt Theis Kragh og Bjarne Jensen.

Begrundelserne er næsten enslydende:
”Vi er ikke utilfredse - langt fra - men
har blot ikke den fornødne tid til at gøre
brug af de mange spændende faciliteter
foreningen tilbyder.”
En enkelt har dog været direkte utilfreds
og skuffet i forhold til de forventninger
han meldte sig ind med. Han har skriftlig redegjort for sin utilfredshed og
derved givet bestyrelsen en gylden mulighed for at følge op på de personlige
kritikpunkter, han er fremkommet med.
Havde han blot gjort det kort efter sin
indmeldelse, kunne vi have imødekommet hans ønsker langt bedre - og i tide!
Dette er en vigtig lære - for alle medlemmer! Er der noget I ønsker eller
forventer af foreningen (bestyrelsen) så
kom endelig frem med det. Bestyrelsen
har nemlig endnu ikke fundet plads på
budgettet til en krystalkugle!

Kulmulen udkommer 4 gange årligt i månederne februar, maj, sep- Kun på denne måde kan vi gøre det
bedre. Kun på denne måde kan vi
tember og december.
SAMMEN gøre det bedre!
Deadlines:
Nr. 2 / 2003 - 15. april 2003
Nr. 3 / 2003 - 15. august 2003
Nr. 4 / 2003 - 15. november 2003
Oplag: 500 stk. / Layout: MES.
Papir: 80 g / omslag 160 g.
Tryk: Digital Service, Hørsholm.
Distribution: Post Danmark.
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Senere i februar måned venter generalforsamlingen - her vil der være rig lejlighed for at komme til orde.
NB! Alle 2002-medlemmer modtager
denne ”Kulmule” - også udmeldte og
restanter.

Morten Søndergaard

(forsiden: foto - Allan Christiansen)
3

Information
@@@@@@@

Infomail / nyhedsbrev @ @ @ @ @ @ @
Foreningens elektronisk nyhedsbrev - infomailen - søger til stadighed nye medlemmer. Har du ikke tilmeldt dig info-mailen, der hver måned rundsender rygende hot information om kommende ture og arrangementer m.v., så mail til:
farum_lystfiskerforening@post.tele.dk

Gavemedlemskab - den ideelle gave
Glæd en eller flere i familien eller omgangskredsen med en gave i form af et
medlemskab af Farum Lystfiskerforening. Det bliver mere og mere populært!
Gavemedlemskabet betales til Farum Lystfiskerforening efter de gældende
kontingentsatser. Foreningen sender derpå relevant materiale og medlemskort
samt et velkomstbrev til gavemodtageren. Vi sender den glade giver en kopi af
velkomstbrevet som kvittering for gavemedlemskabet.
Kontakt Morten Søndergaard - 44 99 16 07

Izaak Walton Klubben fylder 50 år
”I 1953 tog vinhandler Valdemar P. Haugaard
initiativ til at starte en forening, hvis formål ikke
var at arrangere fisketure, men at give sportsfiskere
mulighed for at mødes og drøfte sporten i alle dens
facetter. Klubben blev stiftet den 12. januar 1953
og kom til at hedde ”Izaak Walton Klubben”.
Klubben lever stadig i bedste velgående og kan
nu fejre 50 års jubilæum. Medlemmerne mødes en
gang om måneden, og efter et hyggeligt måltid er
der som regel et foredrag og almindelig passiar.
Klubben optager i øjeblikket nye medlemmer, og
interesserede kan kontakte Heinz Gerhard for
nærmere oplysninger på tlf. 48 47 66 16.”
(DSF - Henning Pedersen, 020103)

Fiskebogen alle læser
”Izaak Waltons klassiske bog ”Den Fuldkomne
Fisker” fra 1653 er i følge avisen ”Svenska
Dagbladet” en af engelsk litteraturs mest læste
bøger. Sikkert er det i hvert fald, at det ikke kun er
Izaak Walton
som håndbog i fiskeri, at den tiltrækker læseren.
Bogen indeholder nemlig tidløse skildringer af
engelsk landliv samtidig med at den er fuld af charmerende mere eller mindre
sandfærdige fiskeberetninger.
Som f.eks. historien om en gedde fanget i Sverige år 1449 med en ring om
halsen, hvori stod, at den var udsat af kong Frederik II - 200 år tidligere…”
(Fiske för Alla, 7-2002)
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Information
Fiskeforbud fra molehovederne i Helsingør Statshavn
”Statshavnen i Helsingør har henvendt sig til ”Sportsfiskeren”
og bedt os gøre opmærksom på, at der er indført forbud mod
fiskeri fra molehovederne i Statshavnen i Helsingør. Det er
markeret med skilte på de to moler, hvor fiskeri er forbudt, og
Statshavnen opfordrer alle lystfiskere til selvjustits, da der
ellers vil blive opsat hegn.
Baggrunden for det nye forbud er reparationsomkostninger
og tekniske problemer for færgerne. Sundbusserne har været
til reparation to gange på grund af fiskeline, der havde sat sig fast i skruerne.
Hver reparation kostede kr. 65.000,Desuden oplevede man sidste år, at en japansk passager på en færge blev
ramt i hovedet af en pirk. Man har også set eksempler på, at sildeforfang og
pirke er landet på vogndækket af Scandlines færger.”
(DSF - Henning Pedersen - 220103)

Bedre adgang – også for lystfiskere
”De senere års massive sløjfninger af adgangsveje og -stier til attraktive naturområder, som eksempelvis kyster og strande, skal nu stoppes.
Det fremgår af en aftale, der er indgået mellem Miljøministeriet, Landboorganisationerne, Dansk Familielandbrug, Dansk Skovforening, Danmarks Naturfredningsforening og Friluftsrådet. Aftalen er frivillig indgået mellem parterne,
men får lovmæssige konsekvenser i forhold til naturbeskyttelsesloven.
Parterne er enige om, at der i næste Folketingssamling skal fremsættes ændringsforslag til naturbeskyttelsesloven på blandt andet følgende områder:
Nedlæggelse af veje og stier i det åbne land, der fører til strande, udyrkede arealer, skove, udsigtspunkter, kulturminder m.v. må tidligst finde
sted 4 uger efter, at ejeren har givet meddelelse herom til amtet.
Amtet kan inden for 4 uger forhindre nedlæggelsen, hvis der ikke forefindes
eller etableres tilfredsstillende alternative adgangsmuligheder.
Adgangen til færdsel til fods og på cykel på veje og stier i det åbne land udvides i forhold til eksisterende regler. Starttidspunktet for færdsel i private skove og på private udyrkede arealer ændres fra kl. 0700 til kl. 0600. Ved jagt kan
arealerne lukkes ved skiltning.
Der gives adgang til hegnede, udyrkede arealer uden græssende husdyr gennem låger, ad stenter mv. – dog med mulighed for ved skiltning at forbyde adgang, hvis særlige hensyn gør sig gældende. Amtet kan kræve hegn fjernet eller
adgang sikret med låger, stenter mv.
Der skal gennem særlige aftaler sikres bedre muligheder for, at sejlende kan
gøre kortvarige ophold på de dyrkningsfrie bræmmer langs vandløb og søer.
Miljøminister Hans Chr. Schmidt udtrykker tilfredshed med de nye aftaler og
slår fast, at naturen tilhører os alle, og vi skal alle have muligheder for at bruge
den.”

(DSF - Jens K. Thygesen - 261102)
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Generalforsamling
Torsdag den 27. februar 2003 kl. 1930 i "Fiskerhytten"

Dagsorden i følge vedtægterne
1). Valg af dirigent.
2). Formandens beretning.
3). Kassereren fremlægger revideret
regnskab.
4). Behandling af indkomne forslag.
5). Bestyrelsen fremlægger forslag til
budget.
6). Valg til bestyrelsen.
7). Valg af suppleant, revisor samt
revisorsuppleant.
8). Eventuelt.

Ad. 1:

Valg af 2 stemmetællere.

Ad. 4:

Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære general-forsamling,
skal skriftligt være formanden i hænde seneste 8 dage før
generalforsamlingens afholdelse ( = onsdag den 19. februar 2003).

Ad. 6:

På valg er:

Kasserer: Tom Sørensen.
Næstformand: Christian Jørgensen.
Bestyrelsesmedlem: Charles Iversen.
Bestyrelsesmedlem: Henrik Jart.
Bestyrelsessuppleant: Thomas Petersen.
Bestyrelsessuppleant: Niels Olsen.
På valg er endvidere:

Revisor Thomas Lütken og revisorsuppleant Martin Kilde.
Ad. 8:
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Uddeling af årets pokaler, gavekort m.v.
Samt mulighed for køb af nøgler, stofmærker, t-shirts m.v.
Kulmulen
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Generalforsamling
Farum Lystfiskerforenings "Forbundsvenner af 1999"
Torsdag den 27. februar 2003 kl. 2130 i "Fiskerhytten"
!

Dagsorden i følge vedtægterne
1). Valg af dirigent og referent.
2). Bestyrelsens beretning.
3). Kassererens aflæggelse af det reviderede regnskab.
4). Behandling af indkomne forslag.
5). Fremlæggelse af budget.
6). Valg til bestyrelsen.
7). Valg af revisorer.
8). Eventuelt.
Ad. 1:

Valg af 2 stemmetællere.

Ad. 4:

Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære general-forsamling,
skal skriftligt være formanden i hænde seneste 8 dage før
generalforsamlingens afholdelse ( = onsdag den 20. februar 2003).

Ad. 6:

På valg er:

Kasserer: Niels Olsen.
Bestyrelsesmedlem: Henrik Jart.
På valg er endvidere:

1 . revisor: Hilmer Tokehøj.
Ad. 8:
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Ture og arrangementer

Kom nu med!
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Du vil jo godt!
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Ole Gammelmark
43 64 02 73
Torsdag den 20. februar 2003 - 06-17
Heldagstur med Bonito - lige midt i den absolutte højsæson - man plejer at regne uge 7 for den bedste stor-torske uge hele året!!! 8 pladser - kr. 350,Tilmelding : Ole Gammelmark - 43 64 02 73.

Lørdag den 8. marts 2003 kl. 06-13
Bonito - 12 pladser - kr. 300,- denne tur var sidste års højdepunkt med et 2cifret antal ”målere”!
Tilmelding : Ole Gammelmark - 43 64 02 73.

Christian
Jørgensen
40 74 04 18

44 95 10 62

joergensens
@joergensens.dk

Sveriges syd-/østkyst - STORE havørreder! (evt. Møn)
Lørdag den 22. februar 2003 kl. 0600 - ?
Nærmere beskrivelse er overflødig! Der varmes op til en kanon-tur!
Tilmelding: John Svarre Rasmussen - tlf. 44 94 28 09

Sveriges syd-/østkyst - STORE havørreder!
Søndag den 23. marts 2003 kl. 0600 - ?
Se ovenfor - blot bliver denne tur endnu bedre yderligere omtale er overflødig!
Tilmelding:
Christian Jørgensen - 44 95 10 62.
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Kom nu med!

Ture og arrangementer

Du vil jo godt!

Indkøbs-/klubaften i Sport Dres
Frederikssundsvej 50, København NV

Torsdag den 6. marts 2003 kl. 1830

Åbent hus arrangement, kun for Farum Lystfiskerforenings medlemmer. Husk medlemskortet!
Der vil være nogle helt ekstraordinært gode specialtilbud,
denne aften. Alle andre varer, kan der tales ("pruttes") om.
Vi afholdt sidste år på samme tid en lignende aften - en
aften der viste sig at blive ét af årets højdepunkter! Denne
aften vil uden tvivl også vise sig helt uovertruffen!
Der serveres øl/vand, så ingen bliver overophedede af de
mange gode tilbud!
Kørelejlighed? Ring Henrik Jart - 44 48 52 05, der vil koordinere.
Skuf ikke Kris! - Skriv datoen i din kalender.
www.sportdres.dk

Du skal med på fisketur!
Det gælder om at være med!
Det er aldrig for sent!
Kom nu – du vil jo godt!
("mantraet" gentages til virkning indtræder)
© Farum Lystfiskerforening
2003-1
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Kom nu med!

Ture og arrangementer

Du vil jo godt!

Specimen-aften i klubhuset
Torsdag den 13. februar 2003 kl. 1930
Jesper Rodkjær Pedersen opfordrer til dannelsen af en
specimen-afdeling i Farum Lystfiskerforening - se side
42.
Støt idéen om mød frem - og mød nogle af de fiskere du ellers kun læser om!

Foredrag med Gordon Henriksen
Torsdag den 20. februar 2003 kl. 1930
Havfiskeri i Nordnorge efter måler-havkat og helleflynder, isfiskeri
efter torsk, laks i Alta, fluefiskeri i Finnmarken m.m.
Den 20. februar får vi besøg af Gordon P. Henriksen, som
har været 7 måneder nord for polarcirklen med en
fiskestang i den ene hånd og et kamera i den anden.
Han vil vise sine lysbilleder og bl.a. fortælle om
fangster af torsk på fjordisen, målerhavkatte og
helleflynder fanget på pirk fra sejlbåde.
Der vil også blive fortalt om nordmændenes metoder
efter laks i den berømte Altaelv og om vandreture efter
stalling og ørred med fluestangen i Finnmarken, hvor solen
skinner døgnet rundt.
Der vil blive god lejlighed til selv at stille spørgsmål og
finde ud af, hvordan man selv kan planlægge en tur til
området.

Venlig hilsen - Gordon P. Henriksen

Som det fremgår af ovennævnte vil der denne aften været noget af interesse for
de fleste - havfiskere, laksefiskere, fjeldvandrer og fluefiskere.
Støt op om denne aften og giv foreningen - og ikke mindst Gordon - den rigtige ramme om en foredrags-klubaften, som vi husker dem fra tidligere…
Vel mødt - din klubaften-ansvarlige!

Video-aften i klubhuset
Torsdag den 13. marts 2003 kl. 1930
Foreningens helt egen Niels Godsk Jørgensen vil denne aften vise en video fra
hans tur til Røst i Norge i sommers. Det er en video, hvor der væltes op af store
havfisk - herunder sej i fantasistørrelser m.v.
Niels tager det grej han brugte på turen med og giver tips og tricks til havfiskeri i al almindelighed.
Videoen viser også, at havfiskeri i en 21 fods åben jolle mellem parcelhusstore bølger langt fra land ikke er for de uerfarne!!!
10
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Du vil jo godt!

FHFT-tur = Familie-hygge-fisketur
Torsdag den 29. maj - søndag den 1. juni 2003
FHFT er forkortelsen for "Familie - Hygge - Fiske - Tur" d.v.s. en fisketur, hvor
man overtaler familien til at prøve fiskeriets glæder sammen med andre ligesindede. Igen i år tager vi til Reersø Camping. Vi har været der 3 gange før, - "så
alle gode gange fire"!
Fiskeriet har nemlig været fantastisk, de gange vi har besøgt denne halvø.
Ikke mindst, når der er sluppet adskillige tons ørreder ud fra dambruget i Musholm bugt. Der er helt ideelle forhold for lystfiskere og deres familier på denne
campingplads. Der findes en eminent legeplads for børnene. Det er bl.a. éen af
årsagerne til, at vi vender tilbage til pladsen år efter år.
Turen lægges som sædvanlig i Kristi Himmelfartsferien, således at vi burde
kunne få et rimeligt vejr. Perioden er god, fordi man kan fiske på alle tider af
døgnet og fordi bl.a. hornfiskene kan fanges i rå mængder, også af uøvede.
Ørrederne har heller ikke svigtet os på disse ture.
Der vil blive arrangeret 2 fiskekonkurrencer i perioden fredag kl. 20.00 - lørdag
kl 16.00 Een for juniorer og "påhæng" - samt een for seniorer.
Som nævnt er det en tur for M/K med/uden børn/familie. Nogle vælger at
komme alene, andre kommer i stimer og benytter turen som en familieudflugt.
Uanset hvilken form man vælger, finder vi en passende indkvartering (hytte,
telt eller campingvogn)
Det vil selvfølgelig også være muligt, kun at tilmelde sig for een eller 2
overnatninger.
Aftenmåltiderne foregår sædvanligvis på den måde, at vi samles til fællesspisning, hvor vi griller/ryger noget af dagens fangst og i øvrigt får motioneret
armene med nogle strækøvelser
Så har du og din familie lyst til at deltage i denne familie-fiske-fest, så
ring/mail til undertegnede for forespørgsler og tilmelding. Jeg har reserveret et
antal komfortable hytter og campingvogne, som jeg har på hånden indtil den 1.
maj.
Tilmelding er bindende og skal ske senest den 30 april.
Medbringer du evt. selv campingvogn/telt kan tilmeldingen udskydes nogle få
dage. Man må dog i
sådanne
tilfælde
ikke
forvente at blive placeret i
nærheden af os andre (det
er der nok nogle der
foretrækker!, red)
Tilmelding og reservation:
Charles Iversen på tlf. 44
95 28 90 eller mail
chuck@compaqnet.dk.
Vi ses på Reersø - Charles
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Du vil jo godt!

Hver torsdag kl. 1930 - 2130
Fra september til og med maj
Klubaften-ansvarlige
1. torsdag: Christian Jørgensen
2. torsdag: Charles Iversen
3. torsdag: Ole Gammelmark
4. torsdag: Morten Søndergaard

"Torsdagsklubben" byder velkommen
"Torsdagsklubben", der er betegnelsen for de faste klubaften-fremmødere søger
nye bekendtskaber i form af andre medlemmer, der på mere regelmæssig basis
møder op på klubaftenerne. Der kan bl.a. lokkes med:
•
•

•
•
•
•
•
•

Gratis kaffe og te samt mulighed for at købe øl eller vand.
Første torsdag i hver måned binder vi fluer
- og du som aldrig har bundet en flue har
mulighed for at lære det - eller blot se på.
Alle er velkomne.
Mange gode fisketure er blevet aftalt og planlagt på torsdagsmøderne.
Det er med garanti hér du hører det sidste nye - inden det kommer på tryk!
Der er således altid friske meldinger fra og om de bedste ”hot-spots”.
Du kan få næsten alt at vide om de forskellige fiskemetoder.
Det er i dette forum folk kommer og praler om deres sidste nye fangster (for
det meste handler det om fisk!).
Og husk - der altid er plads til én til, når bare det går i fisk.

Biblioteket
I foreningsbibliotekets "læse-hygge-krog" finder du de nyeste udgaver af tidsskrifterne: Fisk & Fri, Fiskeavisen, Sportsfiskeren, Fiske Feber, Fiske Journalen (svensk), Fiske för Alla (svensk), Flugfiske i Norden ("skandinavisk").
Hertil kommer blade som "Karpen" (Danske Karpefiskere), "Natur og Miljø"
(Danmarks Naturfrednings Forening) og "FNV-orientering" (Naturparken).
Ydermere er der til stadighed en opdateret samling af grejkataloger fra ABU,
Daiwa , Sport Dres, Svendsen, Go-Fishing, Orvis m.fl.
Videoteket
Foreningens "videotek" er under opbygning. Er der en særlig fiskevideo du kunne tænke dig at se, så giv os endelig et praj.
Vel mødt - dine klubaften-ansvarlige!
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Årets gang i Farum Lystfiskerforening
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Januar
Havture efter stor-torsk
Kysttur til Sverige
Klubaften hver torsdag
Fluebinding første torsdag
Foredrag anden torsdag

Juni
Sandart-festival på Furesøen
Sankt Hans aften ved Farum Sø
Kysttur
Medeture: stor-suder/karper
Fyraftensture - Farum/Furesø

Februar
Havture efter stor-torsk
Kysttur
Klubaften hver torsdag
Fluebinding første torsdag
Foredrag anden torsdag

Juli
Havtur til Det Gule Rev
Sommer-fiske-ferie!
August
Aftentur på Øresund
Kysttur

Marts
Havture efter stor-torsk
Kysttur til Sverige
Tur til Rönne Å i Sverige
Klubaften hver torsdag
Fluebinding første torsdag
Foredrag anden torsdag

September
Weekendtur til Sverige:
Lagan/Mörrum/Harasjömåla
Havtur på Øresund
Kysttur
Klubaften hver torsdag

April
Weekend-tur til Sverige:
Lagan/Mörrum/Harasjömåla
Kysttur
Klubaften hver torsdag

Oktober
Sø-festival på Farum Sø
Stiftelsesfest (årets fest!)
Kysttur
Familie-havtur på Øresund
Klubaften hver torsdag

Maj
Gedde-konkurrence på Farum Sø
Familie-Hygge-Fisketur
Klubaften hver torsdag
Medeture: Stor-suder

November
Kysttur
Havtur på Øresund efter fladfisk
Klubaften hver torsdag
December
Jule-hygge-møde i klubhuset
Kysttur
Klubaften hver torsdag
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(mail til: morten@soendergaard.mail.dk)

Jule-hygge-dagen i klubhuset - 15. december 2002
”Uden den helt store før-annoncering samledes en lille snes medlemmer incl.
koner og børn i klubhuset denne søndag til den traditionelle jule-hygge-dag.
Det var jule-hyggeligt som altid men desværre var der ikke stemning for at
arrangere den lige så traditionelle dart-champion-konkurrence. Ej heller forsøget
torsdagen efter på klubaftenen kunne vække de sløve pilekastere. Af sportsligt
årsager ønskede undertegnede ikke at stå som ”vinder uden kamp”!
For første gang siden 1988 er der således ikke kåret en ”Dart-Champion” i
Farum Lystfiskerforening! Er der nogle der syntes, dette bare ikke kan passe, er
de velkomne til her i starten af 2003 at afholde konkurrencen med tilbagevirkende kraft.
Ellers fejlede jule-hygge-dagen ikke noget. Glögg, æbleskiver, pebernødder
og godt humør var til stede i rigelige mængder.”
Morten Søndergaard

Havturen på Øresund - 16. januar 2003
”Hele 20 medlemmer var der samlet ombord på ”Nadia” til denne heldagstur heraf flere med ærefrygtindgydende meritter på havet. Eller hvad menes om at
en god håndfuld af deltagerne - f.eks. Bjarne ”Horn”, Henrik ”Storehorn”, Thomas ”Knogle”, Ole ”Basse”, Niels Godsk m.fl. - har torsk over de 25,0 kilo som
deres personlige rekord - med Bjarne ”Hornets” forhenværende DK-rekord på
30,0 kilo på toppen.
Sammenholdt med ovennævnte dato og sted
var der således stor optimisme for en kanontur
med ”målere” på dæk i rå mængder.
Men ak og ve! Med 16-18 sekundmeter
blæst (føltes på grænsen til storm!) samt 3-4
mil strøm var al fiskeri umuliggjort på Sundet
denne dag. Den forventningsfulde snak inden
udsejlingen forstummede og en enkelt ”ofring” måtte der også til før den ellers så hardcore skipper Lars Pryds så i øjnene, at der var
tale om ren overlevelse. Alle andre både var
sejlet ind på dette tidspunkt.
Efter 1 ½ times søgen med 3-4 nedslip var
der således ingen protester, da turlederen foreslog at vende stævnen mod havn
igen - heldigvis fulgt op af et betragteligt nedslag i turprisen. 4 af de tilmeldte
medlemmer havde aftenen i forvejen meldt afbud - og dermed betalt sig fra
pinslerne - måske skulle vi andre have gjort det samme!? Morten Søndergaard
14
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Havturen på Øresund - 26. januar 2003
”Det kan kort fortælles, at der blev fanget 2 torsk på denne tur - 11,5 kg + 6,0
kg. Øv!”
For at komme mere salt i såret, så har der på samtlige
dage mellem de to datoer 16.01 og 26.01 - altså datoerne for
foreningsturene - været et helt forrygende fiskeri efter ”målere” på Øresund!

Kystturen til Sverige - 4. januar 2003
”Kystturen lørdag den 4. januar var sat til Sveriges østkyst.
Med gevaldigt indslag fra Kong Vinters side, drog 9 håbefulde fiskere i ligeså mange minusgrader mod øst. Vel ankommet var temperaturen faldet til 12
minusgrader (!) og der var grødis i vandet samt en ”frisk” vind! Chill-effekten
var så absolut nærværende…
Stedet var kysten ved Svarte som netop på denne årstid normalt har et større
indslag af blankfisk end de øvrige pladser. Ikke de optimale forhold, men efterhånden som solen viste sig på himlen kunne det da kun blive bedre.
Alt blev prøvet uden videre
succés, dvs. ingen fisk på land.
Derimod måtte fiskerne på land
med jævne mellemrum på grund af
forfrysningsrisici.
Kaffe
og
kuskeslag var den rette medicin.
Efter tiltagende grødis, trods
stigende temperatur (nu "blot"
minus 10 grader), valgte 6 mand at
returnere omkring frokosttid.
Mens de pakkede grejerne på Ppladsen bag bakken, var ”StilleJohn” så uforskammet at lande en
fin blankfisk på 51 cm og 1,25 kg.
En rigtig svensker-ørred med bredt
haleror.
Vi taler ikke nærmere om fotoseancen, men John måtte sande at
en blankfisk er glat og vandet koldt
- frysende koldt! - når labberne skal ned i det for at fange fisken for 2. gang...
John undgik dog på et hængende hår Pingoklubmedlemskab, da det fordrer at
hele overkroppen er under vand.
Dette gav nyt blod på tanden og lidt intensivt fiskeri kastede da også en kort
fight af sig, mellem Morten (le redactéur) og en fisk i ukendt (ikke lille) vægtklasse. Fisken valgte dog at forblive i det våde element for at vokse sig mere
blank til næste kysttur hinsidan.
Henad ved 15-tiden susede vi hjemad mod Farum igen.”
2003-1
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Jeg kan ikke lade være med at gratulere turlederen for et udsøgt valg af kystplads. En stykke usædvanlig smukt, sneklædt svensk kyst oplyst af den smukkeste januar-sol. At turen ligger på ”Top 3” over kolde fisketure jeg har været på,
gør kun oplevelsen og erindringen desto større. Og så er der altså noget over at
starte året på den svenske kyst.
Dog skal turlederen vide, at det indledningsvis var så som så med den gode
oplevelse at stå en
Christian og John spejder efter havørrederne ved Svarte
tidlig
morgen
i
halvmørke, i kuldegrader langt under det
acceptable - ved siden
af en svensk kødkonservesfabrik,
der
udsendte rådne dunste,
der var så vamle og
ildelugtende at alle
mere eller mindre var
ved at kaste op! Føj
for en stank!
Jeg har efter flere
års ”afholdenhed” genoptaget
kystfiskeriet
og er blevet mindet om, hvor afstressende og fredfyldt sådan en tur på kysten er
- masser af frisk luft, vide horisonter, sagte bølgeskvulp - og så er man ikke hele
tiden belemret med at skulle afkroge fisk! At man så samtidig er sammen med
god fiskevenner gør bare det hele mere fuldkomment. Til alle medlemmer skal
derfor lyde - prøv det!
Morten Søndergaard

Isfiske-turen til Sjælsø - søndag den 12. januar 2003
”Det var pludselig blevet god gammeldags isvinter i Danmark, og under indtryk
af rygterne om store aborrer fra den tykke is på Sjælsø, indkaldte ferskvandsudvalget hastigt via infomail til en isfisketur.
Vi var lige præcis een dag for sent på den, for vejret var slået om til kraftigt
tøvejr i løbet af natten, og den forventede store deltagerkreds var skrumpet ind
til 5 voksne og 2 børn som mødtes i morgenskumringen ved Ravnsnæsset.
Vi vovede os ud på den sne- og sjapdækkede is, og fik boret en stribe huller
og satte os til at pimple. Vi så imidlertid
ikke andet til aborrerne end noget yngel
som Long-John fangede på en lyserød
flue.
Derimod var der mere gang i gedderne: Jeg havde medbragt et par vindsler
og nogen små levende skaller, og fik ret hurtigt en lillebitte gedde på vindslet,
så fik Steffen en endnu mindre gedde på pirk, og lidt efter fik jeg endnu en gedde på 3,5 kilo på vindslet.
16
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Så satte Peter Åge en stor solid gedde-jig på, og firede ned i samme hul, hvor
han havde pimplet efter aborrer i lang
tid, og fik straks hug af en gedde på 2,6
kilo. Den gjorde et vældigt væsen af sig
førend den fik vendt snudeskaftet, så den
kunne komme op gennem hullet.
Herefter drog Peter Åge hjemad med
sin fisk og sine to børn Leonora og
Christian som begge tappert havde
fisket, uden andet resultat end meget
kolde tæer.
Vi andre forsøgte os på nogen nye
pladser, og talte med nogen af de andre
lystfiskere der var kommet ud på isen, og
de berettede at der blev taget flere
kilosaborrer i går, men at ingen havde
fanget noget i dag.
Jeg fik dog endnu en gedde på mit
vindsel, en velkonditioneret fisk på 5,2
Lars ”Frø” med 5,2
kilo, og Rekorden Morten fik endnu et
kilos isfisket gedde
par billeder i kassen, men herefter opgav
fra Sjælsø
vi troen på de store aborrer og ved 2
tiden drog vi hjem, med endnu en erfaring om aldrig at udsætte fisketure, og om
at det er meget vådt at fiske i tøvejr fra isen på en sø med meget sne.”
Lars ”Frø”

”Tak for en fremragende tur på isen. Jeg måtte desværre afbryde lidt tidligt fordi de to børn fik lidt for kolde fødder. Det blev kun til en enkelt fisk.
Jeg fik en gedde på 2,6 kg og 69 cm kort før vi gik. Jeg havde lidt besvær
med at få den gennem hullet. Den lå på tværs et par gange. Til sidst fik jeg dens
hoved op i hullet, og så stak jeg en tommelfinger en smule ind i gabet, klemte
sammen om underkæben og trak den op.
Det er første gang vi har prøvet isfiskeri. Men det bliver ikke sidste!”
Med venlig hilsen - Peter Åge Larsen & Leonora & Christian

Denne is-fisketur kom i stand med blot 1 uges varsel og blev rundsendt til alle modtagere af foreningens
”Info-mail”, da det af indlysende årsager ikke er til at
fremtidsplanlægge en is-fisketur.
Det blev en rigtig god tur, hvor jeg på et tidspunkt
talte 25-30 isfiskere ude på søen, hvoraf mindst de 11
var fra Farum Lystfiskerforening.
Ingen tvivl om, at jeg skal ud igen så snart isen kan
bære.
Morten Søndergaard
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Farum Sø / Furesø Fiske Cup 2002 - lørdag den 5. oktober
Niels Godsk Jørgensen er idémanden bag ”Farum Sø / Furesø Fiske Cuppen” eller snarere ”Gedde, Aborre, Sandart Cup 2002”, som er en slags overbygning
til foreningens traditionelle ”SøJan med aborren
festival”.
på 0,910 kg
Med det udvidede navn var også
antallet af deltagere udvidet - således
var medlemmerne fra Østerbro Lystfiskerforening, Birkerød Sportsfiskerforening samt Hvidovre Sports- og
Lystfiskerforening inviteret med.
Noget skuffende var det derfor at
se, at hovedparten af deltagerne kom
fra Farum LF. Enkelte fra Østerbro og
Hvidovre havde fundet frem, mens
Birkerødderne glimrede ved deres
fravær. Men al begyndelse er jo svær!
Lars ”Frø” havde på genial vis
udfærdiget konkurrencereglerne samt
kopieret sø-kort over Farum Sø og
Furesøen på samme A4-ark (på hver
side!) til brug for deltagerne.
Det fleste var glade for deres
heldragte, da det til tider var en råkold
efterårsdag med mere eller mindre truende regnskyer.
Ved indvejningen fordelte fangster og præmier sig således (ingen sandart):
Gedde
1).

1,020 kg Steffen Faisst, Farum LF.

Øland Excaliber, 10,3”, 15-40 gram

Aborre
1).

0,960 kg Jacob Bøggild, Farum LF.

Øland Excaliber, 10,3”, 15-40 gram

2).

0,910 kg Jan Holm Nielsen, Farum LF. Øland Excaliber, 10,3”, 15-40

3).

0,380 kg Markus Bøggild, Farum LF.

Øland Excaliber, 5,6”, 2-10 gram

Hold
1).

133 point: Jacob Bøgild + Markus Bøggild: 2 store poser fyldt med endegrej

2).

118 point: Lars ”Frø” + Jan Holm Nielsen: 2 store poser fyldt med endegrej

3).

96 point: Steffen + Ole ”Basse”: 2 store poser fyldt med endegrej.

Junior
1).
Leonora
endegrej.
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FEBRUAR 2002
Ugedag Dato Aktivitet

Kl.

Lørdag
Mandag
Torsdag
Torsdag
Torsdag

19.00
19.30
19.30

01:
03:
06:
13:
20:

Torsdag 20:
Lørdag 22:
Torsdag 27:
Torsdag 27:

”Kulmulen” udkommer!
Bestyrelsesmøde i klubhuset
Klubaften - fluebinding (John/Christian)
Klubaften - almindelig hygge (Ole)
Havtur på Øresund - Bonito - 8 pladser
Tilmelding: Ole Gammelmark - 43 64 02 73
Foredrag - Gordon Henriksen
Kysttur til Sverige eller Møn
Tilmelding: John Rasmussen - 44 94 28 09
Generalforsamling i klubhuset
Forbundsvennernes generalforsamling

19.30
06.00
19.30
21.30

MARTS 2003
Ugedag Dato Aktivitet

Kl.

Mandag 03:
Torsdag 06:
Lørdag 08:

19.00
18.30

Torsdag 13:
Torsdag 20:
Søndag 23:
Torsdag 27:

2003-1

Bestyrelsesmøde i klubhuset
Klubaften i Sport Dres - gør et kup!!!
Havtur på Øresund - Bonito - 12 pladser
Tilmelding: Ole Gammelmark - 43 64 02 73
Klubaften - Video fra Røst v./Niels Godsk
Klubaften - almindelig hygge (Ole)
Kysttur til Sverige
Tilmelding: Christian - 44 95 10 62
Klubaften - almindelig hygge (Morten)

Kulmulen

19.30
19.30
05.00
19.30

19

APRIL 2003
Ugedag Dato Aktivitet

Kl.

Torsdag 03:
Lørdag 05:

19.30
08.00

Mandag 07:
Torsdag 10:
Torsdag 24:

Klubaften - fluebinding (John/Christian)
Broer og både skal i vandet ved Farum Sø
og ved Stavnsholt. Hvem er friske!?
Bestyrelsesmøde i klubhuset
Klubaften - almindelig hygge (Charles)
Klubaften - almindelig hygge (Ole)

19.00
19.30
19.30

MAJ 2003
Ugedag Dato Aktivitet

Kl.

Torsdag
Torsdag
Søndag
Mandag

01:
01:
04:
05:

19.30
10.00
06.00

Mandag
Torsdag
Torsdag
Torsdag
Torsdag

05:
08:
15:
22:
29:
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”Kulmulen” udkommer
Klubaften - fluebinding (John/Christian)
Gedde-konkurrence på Farum Sø
Geddetur til Donse Dam
Tilmelding: Morten Søndergaard - 4499 1607
Bestyrelsesmøde i klubhuset
Klubaften - almindelig hygge (Charles)
Klubaften - almindelig hygge (Ole)
Klubaften - almindelig hygge (Morten)
Familie-hygge-fiske-tur til Reersø
Tilmelding: Charles Iversen - 4495 2890

Kulmulen
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19.30
19.30
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Farum Sø
.(
Jacob ”Aborrekonge” Bøggild

”Kære Morten!
”Så lykkedes det
at
passere
en
personlig ”magisk
grænse” på Farum
Sø; endelig en
aborre over kiloet!
Tirsdag
den
19.
november
2002
var
jeg
heldig at overliste
en smuk fisk på
1,150 kilo, som et
par biologer (tror
jeg nok, de var)
fra Frederiksborg
Amt, der var ude
på søen i embeds
Jacob Bøggild med 2002´s største aborre fra Farum Sø
1,150 kg
medfør, var så
venlige at fotografere mig med. Den blev fanget på orm midtvejs mellem øen (Klaus Nars
Holm, red.) og nordsiden på 14-15 meters dybde. Jeg vil gerne tilmelde fisken
konkurrencen om Ole Jensens mindepokal. På samme tur fik jeg i øvrigt tættere
på øen aborrer på 0,85 kg og 0,6 kg begge på jig.
Onsdag den 20. oktober 2002 var jeg igen på Farum Sø; denne gang med min
søn Marcus. Vi havde en herlig tur med to flotte aborrer rent på kiloet i båden
med et kvarters mellemrum. De blev fanget på levende agn på ca. 10 meters
dybde lidt til venstre for Farumgaard.”
Venlig hilsen - Jacob Bøggild

Stort til lykke til Jacob, der således bliver det første medlem, der får sit navn
indgraveret på ”Ole Jensens Mindepokal”.

Morten Søndergaard

Ole Jensens mindepokal 2002 - sæsonens største aborre fra Farum Sø

Pokalen tilfalder det medlem af Farum Lystfiskerforening, der fanger sæsonens største aborre fra
Farum Sø. Fangsten skal dokumenteres med foto.
Tilmelding af fisk til Morten Søndergaard
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Dansk Havfisker Forbund
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De forskellige landes sektioner arrangerer festivaler hvert år samt indbyder til
lokale dyster. Der gives derfor mulighed for at deltage i
fiskeri på mange pladser rundt om i verden - steder som
man ellers aldrig ville drømme om at besøge.
Læs mere om E.F.S.A. på: www.efsa.co.uk
På hjemmefronten arrangerer Dansk Havfisker Forbund konkurrencer som: DM i fri line, DM i let line,
Årets pokaltur samt Ambassadeur Cuppen, der samtidig
fungerer som udtagelse til EM. Ambassadeur Cuppen er
sammensat af 5 årlige arrangementer.

Turoversigt - 2003
Dato

Dag

Tur

Sted

2. februar

Søndag

DHF´s Pokaltur

Helsingør

16. marts

Søndag

Roskilde Havfiskefestival

Helsingør

Amb.

27. april

Søndag

Hvidovre Cup

Helsingør

Amb.

31. maj/1.juni Lø./Sø.

Skagen Festival

Skagen

Amb.

6. juli

DHF´s Torske Cup 2003

Helsingør

Amb.

Søndag

Bem.

("Amb." = én af konkurrencerne i den årlige Ambassadeur Cup)
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Forbundsvennerne
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Glædelig jul fra Sportsfiskeren.dk
”Du ønskes en rigtig glædelig Jul og et godt Nytår herfra Sportsfiskeren.dk
Igennem året har vi arbejdet hårdt på at få denne hjemmeside op at stå, og vi
er der næsten. Vores nye menuredaktører er klar til at opdatere deres menuer i
det nye år, og der vil komme mange flere daglige opdateringer.
Sportsfiskeren.dk er i dag en af Danmarks mest besøgte lystfiskerhjemmesider med mere end 1500 daglige besøg. Dette høje besøgstal skyldes ikke mindst
den daglige nyhedsopdatering med masser af nyheder.
Næste år vil vi - udover de daglige nyheder - få lagt flere artikler fra magasinet Sportsfiskeren ind, og du vil derfor få mulighed for at læse mange flere
spændende artikler på Sportsfiskeren.dk.
Der vil også komme en stor fangstrapport,
hvor du selv kan lægge din egen fangsthistorie
ind. Alle disse fangstdata vil så senere komme
dig til gode i form af fangststatistikker, som vi
sender dig.
En anden nyhed på Sportsfiskeren.dk er, at du selv kan sende historier og billeder direkte til hjemmesiden, så du også kan blive webreporter på Sportsfiskeren.dk
Og så vil vi selvfølgelig udvikle Sportsfiskeren.dk hele tiden og gøre den
bedre og flottere så også 2003 bliver et år, hvor Internettet kommer de danske
lystfiskere til gode.”
(24-12-2002, Ole Wisler)
Sportsfiskerne går på TV2 tekstTV
”Danmarks Sportsfiskerforbund har netop erhvervet sig rettighederne til TV2
tekst-TV og vil fra årskiftet dagligt sende masser af lystfiskernyheder på tekstTV-siderne 630-645.
Det daglige opdatering bliver lavet af Sportsfiskeren, som i dag også laver
magsinet Sportsfiskeren og denne hjemmeside Sportsfiskeren.dk
Har du en god historie til tekstTV, så send den til os på mail
ow@sportsfiskeren.dk eller med brev til: Sportsfiskeren, Att TV2 Tekst-TV,
Worsaaesgade 1, 7100 Vejle

(24-12-2002, Ole Wisler)

Husk at du for sølle 235,- kan blive medlem af "Farum Lystfiskerforenings Forbundsvenner af 1999". Du støtter en god sag - forbundets
arbejde for et bedre vandmiljø og dermed et bedre rekreativt fiskeri,
modtager det glimrende blad "Sportsfiskeren" og opnår en lang række medlemsfordele samt rabatter mange steder.
Kontakt Niels Olsen på tlf. 44 99 85 80 el. på mail: nho@post9.tele.dk
2003-1
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Furesø-restaureringen
Af Kaj Nielsen, Lystfiskeriforeningen (LF)

”Alle rovfisk, dvs. gedder, aborrer og sandart, der fanges ved opfiskningen af
skidtfisk i Furesøen de næste år, skal sættes levende ud igen. Det er en af konklusionerne på en række af møder, der har været afholdt i november 2002 vedrørende restaureringen af Furesøen.
Mandag den 11. november 2002 var der offentlig informationsmøde i Farum.
Med indbydelsen hertil var vi (lystfiskerne) samtidig blevet opfordret til at stille
med en repræsentant i den kontaktgruppe, der skal være bindeled mellem brugerne og ledelsen af restaureringsprojektet. Jeg blev, mellem de lystfiskerrepræsentanter der var til stede her, valgt som repræsentant i Kontaktgruppen.
Kontaktgruppen har holdt møde den 20. november og der har været møde i
”Det rådgivende udvalg for fiskepleje på Furesø og Farum Sø” den 27. november. Nedenstående er et samlet referat af disse møder.
Furesørestaureringen vil starte i foråret 2003

Dette er blevet en realitet efter at de økonomiske forhold er faldet på plads. EUlife fonden har ydet ca. 9 mill. kr., Frederiksborg Amt satser 6.6 mill. kr., og
Farum kommune, der har fået vredet armen om, så de kan opretholde deres udledningstilladelse fra Stavnsholt Renseanlæg, har indskudt et tilsvarende beløb
(6.6 millioner kr.).
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Furesø-restaureringen
I december 2002 var detailprojekteringen sat i gang, og her havde man hyret
faglig ekspertise i Firmaet Carl Bro, der på fiskedelen har sat Bioconsult med
Christian Hvidt i gang med beregningerne.
Når projekteringen er færdigt skal det udbydes i EU-licitation i januar.
Projektet vil komme til at bestå af to dele: En iltningsdel og en opfiskningsdel.
Iltningen

Stavnsholt Renseanlæg skal lægge grund til selve iltbeholderne, hvorfra der vil
løbe nogle kraftige fordelerslanger, som enten vil blive spulet eller gravet ned i
bunden, så de ikke er til gene for opankring. Fordelerslangerne vil ende ved de
tre dybeste steder i søen, hvor diffusorerne bliver placeret og hvorfra ilten vil
blive fordelt i vandmasserne.
Det bliver tilpasset således at iltboblerne, der forlader diffusorslangerne, vil
blive opløst i vandet, inden de når springlaget, så dette ikke bliver ødelagt. Man
vurderer at iltningen vil have maksimal effekt, når den har fungeret mellem et
og halvandet år.
De 3 områder vil hver have et areal på mellem 2 – 3 ha., hvilket svarer til 2 –
3 fodboldbaner, hvor det ikke bliver tilladt at ankre op. Områderne vil blive
markeret med bøjer. Der vil ikke blive fiskeforbud her, men da diffusorslangerne vil være tøjret ca. 50 cm. over bunden for ikke at slamme til er der stor risiko
for at miste agnen, hvis der fiskes
dybt her. Det bliver altså på eget
ansvar at fiske i området.
Indtil videre er det besluttet, at
iltningen skal fortsætte til år 2012,
hvor behovet for en yderligere
iltning
skal
vurderes.
Frederiksborg Amts og Farum
Kommunes tekniske forvaltninger er indstillet på en fortsættelse af iltningen,
hvis det skønnes nødvendigt.
Lykkes projektet, vil det ikke være populært at politikere til den tid vil lade
det hele falde til jorden, så håbet om fortsat iltning efter år 2012 er ganske reel.
Opfiskningen

Furesøen er i virkeligheden to forskellige søer: Storsøen og Store Kalv. Storsøen er meget dyb med smal bredzone og springlag i sommerhalvåret, mens
Store Kalv er lavvandet, uden springlag og med store muligheder for nydannelse
af den vegetation der engang var. Der er samtidig en markant forskel i artssammensætningen de to steder viser de nyeste fiskeundersøgelser.
I storsøen er aborrebestanden meget stor over springlaget, mens der ved land
blev fanget nogle få brasen og skaller. Som lystfiskerne har bemærket i år
2002, er der fanget meget få sandart og fiskeundersøgelserne viser da også at
bestanden af sandart er stærkt reduceret i forhold til tidligere år.
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Furesø-restaureringen
I Store Kalv er der en langt større tæthed af fredfisk og bestandene har udviklet
sig mod en større skallepopulation og en mindre brasenpopulation.
Opfiskningen vil direkte rette sig mod de to sidstnævnte fiskegrupper, idet disse
har størst indvirkning på søens tilstand (oprodning af søbund, dyreplanktonædere m.m.).
Man vil fiske på fire forskellige måder: Med bundgarn, med vod, med spærregarn og (i nødstilfælde) med nedgarn.
Der er planlagt 16 bundgarn i Storsøen: 6 i Store Kalv og 4 i Lille Kalv. Disse vil blive placeret hvor der erfaringsmæssigt er størst mulighed for at fange
fredfiskene.
Fra 2003 og 2½ år frem vil Store Kalv blive spærret af et 600 m langt garn,
hvor der vil være en 50 m bred passage midtpå til gennemsejling for alle fartøjer, samtidig med at der langs bredden vil være et område til passage af lettere
både som kajakker og kanoer.
Vore problemer med dette garn har selvfølgelig været at rovfisk på gydevandring ville blive fanget her. Det vil de stadig, men der vil blive opsat to ruser, en på hver side ef spærregarnet, så man kan se fra hvilken side fiskene
kommer. Alle rovfisk der bliver fanget på den ene side vil blive lempet over på
den modsatte side af spærregarnet, så de kan fortsætte deres vandring.
I gydeperioderne vil disse garn blive
tømt dagligt. Alle bundgarn vil ligeledes
blive tømt efter behov fra 1 gang om dagen
til hver fjerde dag. Der vil også blive opsat
spærregarn ved Lille Kalv. Da der er fundet
kransnålalger her, vil der dog ikke blive
trukket vod i Lille Kalv.
Alt efter hvor fredfiskene befinder sig,
vil der desuden målrettet fiskes med vod
efter dem. Der vil være intens vodtrækning i Store Kalv fra oktober til marts.
Da rovfiskene samles i Store Kalv om foråret, er det hensigtsmæssigt at
stoppe voddragning så tidligt som muligt for at give dem fred. Det vil desuden
være problematisk at trække med vod senere, idet bundvegetationen som bekendt er ved at etablere sig her, og man ønsker ikke at ødelægge den ny vegetation.
Nedgarn, der er den garntype der vil gå værst ud over rovfiskene, vil man det
første år helt udelade, idet man vil vurdere effekten af de andre former for fiskeri før man tager stilling til om nedgarnene skal tages i brug. Ornitologerne var
også tilfredse, idet de mente at der så ikke ville blive fanget lappedykkere.
Det kan ikke undgås at der med disse metoder vil blive fanget gedder, aborrer og sandart. Men alle rovfisk sættes levende ud igen, hvis det overhovedet er
muligt. Forslag fra undertegnede om at udsætte alle rovfisk, hvadenten de er
levende eller døde, mente man ville sende forkerte signaler om projektet, idet
det kunne betyde, at der ville drive døde fisk rundt i søen. Så hellere fjerne de
døde med det samme.
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Furesø-restaureringen
Generelt om fiskeriet kan det siges, at da der er begrænsede økonomiske midler,
så ønsker man at fiske mest effektiv på de bestande (brasen og skaller) som skal
væk. Der vil blive ført nøje kontrol med hvordan fangsterne er (bl.a. af undertegnede) og opfiskningen vil løbende blive justeret i forhold til de mængder der
fanges ved de forskellige metoder.
Frederiksborg Amt har lavet en hjemmeside hvor alt om projektet bliver offentliggjort, således at alle har mulighed for at følge projektet nøje.
Adressen er www.furesoe.dk (restaurering, projektplaner og organisation).
Ændringer

De 4 bundgarn i Lille Kalv er taget ud af projektet og erstattet med 4 bundgarn
i Vejle Sø. Gennemsejlingsåbningen i spærregarnet mellem Store Kalv og Hovedbassin bliver 6 meter, og ikke 50 meter bredt, som tidligere opgivet.
Spærregarnet skal i 2003 helst være udsat inden den 15. april til medio juli. I
2004 og 2005 skal spærregarnet etableres fra marts til juni, begge incl.
Hvis det viser sig at spærregarnet mellem Lille
Kalv og Hovedbassin ikke fanger det ønskede, kan det
forventes at det tages helt ud af projektets videre
forløb.
Perioden for fiskeri med bundgarn, undtagen bundgarn omkring til og afløb,
er for år 2004 og 2005 afkortet til perioden april – juni, som følge af kendte
problemer med begroning med mosdyr mv. I 2003 fastholdes perioden medio
maj til medio juli. Det forventes at der vil blive foretaget vodtrækning i Store
Kalv fra september til december og fra februar til april. I Vejle Sø august til
september.
Stavnsholt Renseanlæg udvides for millioner p.g.a. nye miljøkrav
”Skærpede udledningskrav fra 1. januar 2004 betyder, at Stavnsholt Renseanlæg
skal udbygges, og det kommer til at koste en anlægsbevilling på 63 millioner
kroner. Der venter dog ikke skatteyderne i Farum Kommune en ekstra regning,
for bevillingen er brugerfinansieret.
Formanden for Teknik- og Miljøudvalget i Farum Kommune, Erik Fuchs, oplyser at pengene dels går til fornyelse af nogle bassiner samt til en egentlig udvidelse af renseanlægget.
”Spildevandet, vi kommer i Furesøen, er renere end det vand, der allerede er
i søen, men kommunen skal selvfølgelig overholde de nye skærpede krav fra
nytår. For Furesøen og Farum Kommune er udbygningen den rigtige løsning,
også set i lyset af det oprensningsprojekt til 6.6 millioner kroner, som amtet,
kommunen og EU har vedtaget,” sagde Erik Fuchs.
Stavnsholt Renseanlægs udledning af renset spildevand er tidligere blevet
kritiseret af Birkerød Kommune, men alternativet - en udledning til Øresund - er
kostbart, og samtidig påpeger Erik Fuchs, at Furesøen vil komme til at mangle
vand, hvis udledningen fra Stavnsholt stopper.”
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Lars & Simon på Furesøen
af Lars ”Frø”

”Søndag den 3. marts tog Simon og Lars Frø på Furesøen for at se om vi kunne
gøre det bedre med aborrerne end vi havde kunnet med torskene på den sidste
klub-bule-tur hvor vi
begge fangede ingenting.
Fiskeriet på søen
var meget ligesom på
sundet, vi sejlede og
sejlede mens Lars
sad med næsen i
loddet for at se om
der skulle dukke
nogen aborrer op.
Aborrer som jager
laver et ret karakteristisk mønster på
loddet, men de jager
altså bare ikke ret tit
i marts måned.
Det var snevejr
som senere slog over i slud, og det var ikke nemt at holde varmen, så vi gik i
land i en særdeles smukt sne-klædt Nørreskov for at pisse af og løbe en tur.
Efter at have sejlet hele søen rundt mellem 22 og 30 meter kurverne og testet en
masse mulige aborre-buler, fandt vi endelig et sted med noget der så helt rigtigt
ud, og Lars fik også straks hug, smed markøren ud og sejlede tilbage igen og fik
igen hug, og Simon var
ved at blive sur, men
så fandt han også
melodien, og vi fik
tilsammen 8 aborrer
mellem 500 og 800
gram. Så ville aborrene ikke mere, vi frøs
og sejlede hjem.
Fisketuren
endte
hjemme hos Lars, hvor
vi rensede og tilberedte fiskene.
Først var det af med
fileterne, og af med
skindet og af med de
små ben i midten.
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Lars & Simon på Furesøen
Så op i en marinade af citronsaft, vand, lidt olivenolie og godt med krydderi for
eksempel estragon.
Efter 3,4,5 timer i marinaden stegtes fileterne i en spiseskefuld olie på en
varm pande, hvorefter der tilsattes rigelig citronsaft som dampede ind i fisken.
Klar og parat serveret med pillekartofler, koldt vand, hvidvin eller øl, og så blev
der udlovet én krone i dusør for eventuelle fiskeben.
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Mulefisken
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(fangster mailes/sendes til Theis Kragh: t-kragh@get2net.dk)

Allan ”Pike-Freak” Christiansen
”Her kommer en forsinket historie om et par fisk, jeg fangede i oktober 2002.
Lørdag den 19. oktober 2002 valgte jeg at starte geddesæsonen med lidt bådfiskeri i en sjællandsk sø. Dagen gav kun et enkelt hug på en 600 grams
agnskalle. Det var til gengæld en fin gedde på 10,1 kg (se forsiden). Dejlig fisk
at starte sæsonen med!
Søndag den 20. oktober 2002 var jeg igen taget ud for at fiske, denne gang
fra land i en anden sjællandsk sø.
De første 3 timer foregik forholdsvis dødt. Men så kom der skub i sagerne,
og i løbet af et par timer fangede jeg gedder på henholdsvis 5,1 + 5,7 + 5,8 + 5,9
og 12,4 kg! Alle fisk blev taget på en halv makrel.
Siden da har jeg haft ture til det jyske, men kun med fisk op til 8,5 kg.
Så alt i alt har det været en go´ første halvdel på sæsonen, kommer der mere i
den næste halvdel skal jeg nok huske at skrive noget før!”

Allan Christiansen med gedde på 12,4 kg.
Mvh - Allan Christiansen

30

Kulmulen

2003-1

Mulefisken
Mens vi venter på gederne…

af Claus Søndergaard

”Det skulle egentligt have været en tur på søen efter gedder, men jeg havde ikke
fået fanget agnfisk, grejet var stadigvæk rodet sammen fra sidste tur, og der var
meget andet i vejen. Så det blev til et smut til St. Vejle Å.
Det var lunt i vejret, tåget og vindstille. Fiskede først lidt til skallerne, men
der var ikke rigtig gang i den. De andre på stedet stod til gengæld og hev aborrer i land. så jeg riggede om og fiskede med ophænger efter aborrerne. De stod
virkelig tæt, for der
Claus Søndergaard
var næsten hug i
med 1,33 kilos aborhvert eneste kast.
re fra Store Vejle Å.
Det var fisk i alle
størrelser lige fra
300 gram og op til
1330 gram, som
blev dagens største.
Det
lyder
utroligt, men det
var faktisk så nemt,
at det blev kedeligt.
Så jeg satsede igen
lidt på skallerne for
at
få
lidt
udfordring.
Det
lykkedes efter lidt
tid at få gang i
fiskeriet, og jeg fik
endda en personlig
rekord, idet jeg
landede en skalle
på 670 gram, der ikke kunne stå for et par majs.
Jeg måtte dog kort efter stoppe fiskeriet, da jeg blev træt af de øvrige fiskere
på stedet. Flere af dem havde åbenbart glemt deres høreapparat, for de var nødsaget til at råbe til hinanden. De var endvidere så rutinerede, at de blot ved at se
på fisken kunne fastslå vægten til "lige omkring 1600 gram". Når fisken så blev
kontrolvejet hos naboen, og vægten standsede ved 1 kilo, så var det vægten, der
var noget galt med!
Store Vejle Å er faktisk et rigtigt dejlig naturområde tæt på storbyen med tårnfalke, musvåger,
fiskehejre, trækkende ænder og gæs i flere udgaver
og sågar isfugle. Bare der ikke var så mange tåbelige lystfiskere.….”
Stram line - Claus Søndergaard

2003-1

Kulmulen

31

Mulefisken
Og her er så lige et par fotos af Niels Godsk Jørgensen og et par af hans fisk fra
2002 - i mangel af bedre…
Niels med drømmesej
på 18,2 kg fra Røst i
Norge.
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Mulefisken

Et par ”pæne” kyst-ørreder fra Møn!
April 2002.

Orkla-laks - sommeren 2002.
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Mulefisken
4. omgang: perioden 16. november 2002 – 15. januar 2003
(KR: klubrekord – PR: personlig rekord)

NOVEMBER - 2002
Aborre

1,150 kg Jacob Bøggild

Aborre

1,330 kg Claus Søndergaard

Farum Sø

191102

DECEMBER - 2002
Store Vejle Å

001202

Sjælsø
Sjælsø
Sverige

040103
120103
040103

JANUAR - 2003
Aborre
1,300 kg Lars ”Frø” Nielsen
Gedde
5,200 kg Lars ”Frø” Nielsen
Ørred(kyst) 1,250 kg John Svarre Rasmussen

Valget er denne gang faldet på Lars ”Frøs” isfiskede aborre på 1,3 kg.
Claus´ abore er ganske vist nogle gram større, men fangsten er - og her taler
vi om aborre-feinschmeckere! - ikke helt så flot, når der er tale om en brakvandsaborre.
Til lykke til Lars, der kan modtage et gavekort på generalforsamlingen.
Klubrekorder - 2002
Ferskvand

Aborre 2,075 kg - Theis Kragh (gl. 1,740 kg - 001000 - Steen Kehler).
Brasen 5,650 kg - Jens Bursell (gl. 5,000 kg - 220593 - Rune Espenhein).
Græskarpe 10,2 kg - Casper Østergaard Eskild (gl. 7,1 kg - 260791 - M. Chr.).
Helt 1,0 kg - Claus Søndergaard (ny art på listen - Danmark).
Rimte 2,925 kg - Theis Kragh (gl. 2,4 kg - 110401 - Theis Kragh).
Suder 3,675 kg - Jimmie Johansen (gl. 3,550 kg - 000501 - Theis Kragh).
Saltvand

Havbars 0,750 kg - Simon Stampe (ny art på listen - Danmark).
Havkat 11,8 kg - Peter Meinertz (gl. 5,5 kg - 130180 - Torkil Sørensen).
Lubbe 6,2 kg - Torben Søndergaard (gl. 5,5 kg - 150693- Peter Kirkby).
Rødfisk 0,350 kg - Thomas Hansen (gl. 0,300 kg - 060593 - Allan T. C).
Sej 18,2 kg - Niels Godsk Jørgensen (gl. 11,0 kg - 000791 - Henrik Nielsen)(udlandslisten).

Årets Triple 2002 (gedde/aborre/sandart) - Hvem melder sig?
Lars ”Frø”: gedde 8,0 kg + aborre 1,02 kg + sandart 5,8 kg.
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Specimenafdeling i Farum LF.
Af Jesper Rodkjær Pedersen
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Er du bidt af fiskeriet efter store medefisk og glubske rovfisk i de ferske vande,
eller har du lyst til at prøve det? Hvis svaret er ja, så læs lige her hvordan du
kan forbedre både dit eget fiskeri og gøre Farum LF til en bedre forening.
Farum Lystfiskerforening har gennem årene fostret nogle af Danmarks dygtigste specimenfiskere - Jens Bursell, Peter Kirkby, Thomas Petersen, Bjarne
Nielsen og Theis Kragh for nu blot at nævne nogle - hvilket også tydeligt afspejles ved et blik rundt på de dejlige billeder i klubhuset.
Desværre er billederne også vidnesbyrd fra en svunden tid, hvor klublivet
blev dyrket lidt mere end i dag. Det var en tid, hvor folk dannede de såkaldte
specimengrupper og fiskede målrettet efter store eksemplarer (specimen) af de
forskellige ferskvandsfisk.
Som så mange andre foreninger lider Farum LF i dag af det man kan kalde
”sløve” medlemmer. Man betaler sit kontingent – mest for at få adgang til
Fiskeringens eller SU’s faciliteter – men vise sig i foreningen, det får man aldrig rigtig taget sig sammen til.
Jeg har været medlem af Farum Lystfiskerforening nu i to år, og jeg må konstatere, at det er en meget lille del af medlemmerne, der viser sig til foreningens
arrangementer. Det synes jeg er en skam, for jeg har selv fået en masse gode
oplevelser og mødt nye fiskekammerater ved at deltage i arrangementerne.
Hvis klublivet skal blive bedre, så er det i høj grad medlemmernes ansvar.
Derfor vil jeg sammen med nogle af Farum LF’s skrappe specimenfiskere gerne
komme med en opfordring til alle jer, der dyrker medefiskeriet i ferskvand efter
både fred- og rovfisk. Har du endnu ikke kastet dig ud i dette spændende fiskeri,
men har lysten til det, så er opfordringen også til dig.
Nogle idéer til eventuelle arrangementer:
•

En månedlig klubaften med en eller anden form for foredrag eller tema,
herunder udveksling af erfaringer mht. grej, teknik, fodring og fiskevande.

•

Koordineret fiskeri, så vi kan få knækket nogle af de store vande (f.eks.
Sjælsø, Esrum og Furesøen).

•

Flerdages sats og ture til fjerne vande, hvis gejsten er til det.

•

Arrangementer for og hjælp til begyndere inden for området

•

Fælles indkøb af grej og foder.
Ring til mig på mobil 24 68 16 97 / hjemme 38 33 75 33 og tilmeld dig til:

Specimen-aften i klubhuset torsdag den 13. februar 2003
Med venlig hilsen og håb om flexede klinger - Jesper Rodkjær Pedersen
(PS.: Hvis I ikke ringer, så husk - vi ved hvor I bor!
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Danmark - Ferskvand
april 2004
ART

VÆGT/KG FANGER

Aborre
2,075 kg
Brasen
5,650 kg
Bækørred
2,600 kg
Bækørred(p&t) 2,800 kg
Flire
0,752 kg
Gedde
15,400 kg
Guldfisk
2,300 kg
Havørred
8,000 kg
Helt
1,000 kg
Hork
12,0 cm
Karusse
2,350 kg
Karpe(græs) 10,200 kg
Karpe(koi)
3,200 kg
Karpe(læder) 12,350 kg
Karpe(skæl)
10,500 kg
Karpe(spejl) 14,500 kg
Kildeørred
0,450 kg
(put & take)
Knude
4,100 kg
Løje
0,065 kg
Regnbueørred 2,400 kg
Regnbueørred 1,800 kg
(steelhead)
Regnbueørred 11,400 kg
(put & take)
Rimte
2,925 kg
Rudskalle
1,575 kg
Sandart
8,600 kg
Skalle(grå)
1,690 kg
Smelt
0,008 kg
Stalling
1,000 kg
Strømskalle
0,095 kg
Suder
3,675 kg
Sø-ørred
3,550 kg
Ål
2,118 kg
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DATO

Theis Kragh
Jens Bursell
John Nielsen
Per Ove Petersen
Ole Jensen
Adam S. Nielsen
Theis Kragh
Paul Lindholm
Claus Søndergaard
Claus Tjalve
Nadem Ali Hussain
Casper Ø. Eskild
Theis Kragh
Jan Bressendorff
Theis Kragh
Adam S. Nielsen
Peter Kirkby

Sø/Sjælland
Sø/Sjælland
Karup Å
Nebel Sø
Tryggevælde Å
Sunds Sø
Utterslev Mose
Store Vejle Å
Susåen
Farum Sø
Dam/Nordsjæl.
Tueholm Sø
Sø/Danmark
Vallensbæk Sø
Sø/Sjælland
Sø/Danmark
Søllerød p&t

140302
000502
070593
140488
210781
121199
000598
181097
240202
260984
080598
150602
000600
100689
000001
000600
231087

Peter Kirkby
Theis Kragh
John Nielsen
Jens Bursell

Furesøen
Furesøen
Karup Å
Å/Sydsjælland

051188
080587
070593
070386

Henning Bomberg

Fredensborg

211001

Theis Kragh
Jan Bressendorff
Theis Kragh
Bjarne Nielsen
Thomas Petersen
John Nielsen
Thomas Petersen
Jimmie Johansen
Rune Espenhein
Benny Strøm

Køge Å
Sø/København
Kattinge Sø
Sø/Fyn
Søndersø
Gudenåen
Skjern Å
Donse Dam
Esrum Sø
Sø/København

000302
070895
050499
070593
151187
280592
180487
310502
020691
220698
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Bestilling af både, motorer m.v.
Fiskerings-bådene: (www.fiskeringen.dk)

70 25 99 69

Sport Dres, Frederikssundsvej 50, 2400 København NV

Mandag - Lørdag i åbningstiden eller via internettet:
www.fiskeringen.dk. Oplys Fiskerings-nummer (31x xxx), aktuel
facilitet, bådnummer og bookingkode. For yderligere information se
i FR-facilitetsmappen eller på internettet.
Fiskerings-nøgle á kr. 50,- købes hos Charles Iversen - 44 95 28 90.
Kan der undtagelsesvis ikke købes nøgle hos Charles så ring til Henrik Jart.

SU-bådene: (www.fiskeren.dk)

36 75 13 15

Hvidovre Sport, Hvidovrevej 158, 2650 Hvidovre

Mandag - Fredag kl. 1000 - 1700. Oplys dit SU-nummer (xxxxx 018),
det aktuelle facilitetsønske, evt. bådnummer og nøglenummer.
For yderligere information se SU´s facilitetsoversigt. Husk bundprop!
SU-nøgle á kr. 60,- købes hos Charles Iversen - 44 95 28 90.
Kan der undtagelsesvis ikke købes nøgle hos Charles så ring til Henrik Jart.

Motorer: 5 + 15 + 15 hk (Mercury/Mariner)

44 95 28 90

Leje: 75,- pr. dag for 15 hk / 50,- for 5 hk + olie 10,- (pr. motor).
Den medfølgende benzintank fyldes med Blyfri 92 før aflevering til Charles.
Ved for hårdt vejr - og dermed ingen sejlads - er der ingen leje-afgift.
Charles Iversen, Rytterhaven 1, 3520 Farum (chuck@compaqnet.dk)
OBS! Kan der undtagelsesvis ikke bestilles hos Charles så ring til Henrik Jart.

Downriggere: 2 stk. Canon Easi-troll

44 48 52 05

Leje pr. downrigger pr. dag kr. 25,- (lejes uafhængigt af motorerne).
I lejen medfølger et sæt "Roberts" stangholdere, der passer til alle bådene.
Henrik Jart, Ryetvej 6, 3500 Værløse (jart@post.tele.dk)

Ekkolodder: 2 stk.: Eagle + Lowrance

44 48 52 05

Leje pr. lod pr. dag kr. 50,- (lejes uafhængigt af motorer & downriggere).
I lejen medfølger batterikasse, skruetvinger m.v.
Henrik Jart, Ryetvej 6, 3500 Værløse (jart@post.tele.dk)

Nødhjælpskasser: kompas, nødraketter, fløjte m.v.
Medfølger ved leje af foreningens motorer og downriggere.

Nøgler: Lagan, Mörrum og Odden-huset

44 95 28 90

Forenings T-shirts, stofmærker & emblemer

44 95 38 39

Boilie-rullere: 16 + 18 + 20 + 22 mm.

35 85 84 94

Støbeforme: Div. pirke, blylodder m.v.

35 85 84 94
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Medlemskab af Farum Lystfiskerforening
Juniorer optages som medlemmer, når de er fyldt 12 år. Seniormedlem
bliver man automatisk, når man fylder 18 år. Et familiemedlemskab omfatter
alle, der er tilmeldt på adressen og som tilhører husstanden.
Medlemskabet er bindende for ét år ad gangen - regnet fra den 1. januar til
den 31. december. Medlemskabet begynder, når foreningen har modtaget
indmeldelsesgebyr og kontingent.

Ved indmeldelse efter den 1. juli betales for halvårligt medlemskab

Kontingenter - 2003
Senior-kontingent:

Junior-kontingent:

Helårligt.................… 515,00.Halvårligt...............… 260,00.Indmeldelsesgebyr.... 200,00.-

Helårligt.....................… 295,00.Halvårligt...................… 150,00.Indmeldelsesgebyr........ 100,00.-

Pensionist-kontingent:

Familie-kontingent:

Helårligt.................… 410,00.Halvårligt...............… 205,00.Indmeldelsesgebyr…. 100,00.-

Helårligt.....................… 735,00.Halvårligt...................… 365,00.Indmeldelsesgebyr........ 200,00.-

Passivt medlemskab:

DSF - Forbundsvennerne:

Helårligt.................…. 150,00.-

Helårligt.....................…. 160,00.-

Udfyldes og sendes til:
Morten Søndergaard, Nordtoftevej 27, 3520 Farum -

-------

-------

-------

-------

-------

-------

44 99 16 07

-------

------

Indmeldelsesblanket til Farum Lystfiskerforening
____________________________________________________________
(Navn + fødselsdato)

____________________________________________________________
(Adresse - husk postnummer og by)

____________________________________________________________
(Telefon: fastnet + mobil + email)

Vil gerne optages som medlem af Farum Lystfiskerforening som:
___ Senior ___ Junior ___ Familie ___ Pensionist ___ DSF ___ Passiv

____________________________________________________________
(Dato og underskrift)
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