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Redaktøren har ordet

Der sker – og er sket - så mange ting i
Farum Lystfiskerforening her i foråret,
at ingen kan være i tvivl om, at det er
en yderst levende og aktiv forening, de
(Gedde-konkurrence, Sandart-festival)
er medlem af!
14: Henning Hedegaard (mindeord)
Og her senest er ”søster-foreningen”
16: Siden Sidst (kyst- og havture m.m.)
”Farum Lystfiskerforenings Forbunds19: Dansk Havfisker Forbund
venner af 1999” (i daglig tale blot benævnt Forbundsvennerne”) begyndt at
20: Forbundsvennerne (diverse)
røre på sig.
25: En anderledes dag på Øresund
Således var forbundsinstruktør Lars Juel
27: Mikkel Emil og den store gedde
Hansen søndag den 13. april nede ved
28: Farum LF Specimen (det rykker!) klubhuset for at demonstrere kast med
flue – både 1. og 2. hånds. Og det gjor29: Mulefisken (nr. 1 - 2003)
de han ganske enkelt fremragende! At
41: Års-konkurrencen (pr. 15-04-03)
han samtidig var et yderst behageligt
42: Bestilling af både, motorer m.v.
bekendtskab gjorde dagen fuldendt.
43: Indmeldelsesblanket 2003 (brug den!)
Arrangementet blev rundsendt via foreningens ”Info-mail” blot 10 dage før
afholdelsen, men alligevel troppede 11
medlemmer
op – 2 udeblev! – og fik en
Ansvarshavende redaktør
lektion i fluekast, de sent vil glemme!
Morten Søndergaard
Og hvorfor så al denne omtale – jo dels
Nordtoftevej 27
for at reklamere for ”Info-mailen” og
3520 Farum
dels reklamere for ”Forbundsvennerne”.
: 4499 1607
Tilmeld dig ”Info-mailen” – en super@: morten@soendergaard.mail.dk effektiv informationsformidler.
Ellers skal der reklameres for den foreKulmulen udkommer 4 gange årligt i månederne februar, maj, sep- stående Gedde-konkurrence på Farum
Sø og Sandart-festival på Furesøen.
tember og december.
Og glem ej heller Familie-Hygge-Turen
Deadlines
til Reersø eller Sankt Hans aften i klubNr. 3 / 2003 - 15. august 2003
huset ved Farum Sø.
Nr. 4 / 2003 - 15. november 2003
Og når du nu forhåbentlig snart tager på
fiske-sommerferie, så husk at betænke
Nr. 1 / 2004 - 15. januar 2003
dit foreningsblad med en beretning fra
Oplag: 500 stk.
fiskevandet – nær eller fjern.
02: Bestyrelsen
05: Information (infomail)
07: Ture og arrangementer

Layout: MES.
Papir: 80 g / omslag 160 g.
Tryk: Digital Service, Hørsholm.
Distribution: Post Danmark.
Kulmulen - 2/2003

GODT SOMMERFISKERI!
Morten Søndergaard

(forsidefoto – Lars ”Frø”)
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Information
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!
Gavemedlemskab betales til Farum Lystfiskerforening efter de gældende kontingentsatser. Foreningen sender relevant materiale og medlemskort samt et
velkomstbrev til gavemodtageren. Vi sender dig en kopi af velkomstbrevet som
kvittering for gavemedlemskabet.
Morten Søndergaard - 44 99 16 07 / morten@soendergaard.mail.dk

@@@@@@@

Infomail / nyhedsbrev

@@@@@@@

Foreningens elektroniske 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

Fiskeringen – obligationsnummer til friuge i Mörrum
På Fiskeringens repræsentantskabsmøde torsdag den 10. april 2003 blev obligationsummer 12 udtrukket til en ferie-fri-uge i Mörrumshuset.
Måske muligt at fiske i Københavns Havn
”Københavns Kommune oplyste den 4. februar 2003, at man nu vil undersøge
kvaliteten af de fisk, der findes i Københavns Havn.
Viser undersøgelserne, at det vil være forsvarligt at spise
fisk fanget i havnen, vil kommunen i samarbejde med Fødevareministeriet overveje at ophæve det nuværende forbud
mod at fiske i Københavns Havn. Undersøgelsen forventes,
at kunne gennemføres i indeværende år.
Hvor i havnen der eventuelt kan åbnes for fiskeri, skal først afgøres i forbindelse med Københavns Kommunes Blå Plan, der beskriver, hvordan havnen og
andre af Københavns ”blå” områder skal benyttes til for eksempel husbåde, badning, fiskeri og sejlads.”
Radioaktivt lys i bidmeldere er forbudt
”Statens Institut for Strålehygiejne har bragt en advarsel om radioaktivt lys i
bidmeldere og svingers. Mange tror fejlagtigt, at der er tale om alle slags lys.
Det er der ikke!
Ni ud af ti er med batteridrevet lys og de er ikke farlige. De almindelige
knæklys er heller ikke radioaktive.
Det er de selvlysende ampuller, der er farlige - de indeholder radioaktive gasser. De selvlysende betalys-ampuller er forbudte, og skal derfor indleveres til
Forskningscenter Risø.
Mere info hos Statens Institut for Strålehygiejne på tlf. 4454 3454.”
4
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Information
Tro aldrig på en fisk, der råber av…
”Med alt det vand kan det være svært at se, om fisken græder af smerte, når den
hænger der med et stykke spidst metal gennem munden. Men bare rolig, siger en
amerikansk zoologiprofessor – fisk er ganske enkelt for dumme til at føle smerte.
De allestedsnærværende britiske dyrerettighedsaktivister havde ellers lige fået mod på en ny kamp, efter at der var lykkedes dem at få begrænset den blodige
rævejagt. Nu var de klar til at tale
fiskenes sag over for de over to
millioner briter, der jævnligt drager ud
med stang og krog i nationens
yndlingshobby.
Det er den amerikanske professor,
James D. Rose fra universitetet i Wyoming, der har sammenlignet, hvordan
fisk og pattedyr føler og reagerer på
frygt og smerte. Og han har fundet ud
af, at fiskene helt mangler de funktioner
i hjernebarken, som gør pattedyr i stand
til overhovedet at registrere smerte.
Når andre studier tidligere har
konkluderet det modsatte, så er det
ifølge professor Rose, fordi de har taget
fejl af smerte og evnen til at registrere
truende begivenheder.
I det amerikanske tidsskrift ”Reviews
in Fisheries Science” forklarer han, at
det er fuldstændig ligesom mennesker,
der bliver bedøvet under en operation.
”Personen kan godt reagere fysisk på en
ydre påvirkning, men han eller hun føler ingen smerte. Og enhver, der har set en
halshugget høne, ved, at kroppen kan reagere på påvirkninger, selv om hønen
umuligt kan føle smerte,” siger professoren.
Forskningsresultatet vækker opsigt i Storbritannien, hvor debatten om fiskekrogen har kørt i flere århundreder med indlæg fra blandt andre nationens store
digter Lord Byron, der beskrev lystfiskeri som ”den mest ondsindede, den koldeste og den dummeste af alle påståede former for sport.”
De britiske lystfiskere jubler, og sportsministerens fiskerirådgiver siger til
avisen ”Sunday Telegraph”, at han nu selv vil fiske med god samvittighed. Men
dyrerettighedsorganisationen ”Mennesker for etisk behandling af Dyr”, afviser
professorens konklusion og siger, at krogfiskeri er og bliver barbarisk. Hvad
fisken siger, melder historien ikke noget om. Måske fælder den en tåre. Hvis
den altså kan.”

(Minna Skau, Politiken - London, 100203)
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Kom nu med!

Ture og arrangementer

Du vil jo godt!
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Gedde-konkurrence på Farum Sø
Søndag den 4. maj 2003 kl. 1000-1600
Kl. 0900

Åbnes "Fiskerhytten".
Kaffe, te, morgenbrød m.v. kan købes til foreningsvenlige priser.

Kl. 0930

Lodtrækningen om bådene starter. Kort over søen udleveres.
Deltagergebyr: seniorer kr. 20,- / juniorer kr. 10,-

Kl. 1000

Gedde-konkurrencen starter.
Dommerbådene føres af Lars og Adam. Her kan der løbende
indvejes gedder m.h.p. hurtig genudsætning, hvis man ikke har
mulighed for opbevaring (båd uden dam, ingen keepsack etc.)

Kl. 1500

Varme pølser og brød m.v. kan købes i "Fiskerhytten".

Kl. 1600

Gedde-konkurrencen slutter og bådene skal være ved broen.
Herefter rengøring af bådene, oprydning m.v.

Kl. 1630

Slut-indvejningen finder sted.

Kl. 1645

Uddeling af præmier og overrækkelse af pokaler i ”Fiskerhytten”.

•

Der er ingen tilmelding - man møder blot op ved klubhuset senest kl. 0930.

•

Husk at mindstemålet for gedder i Farum Sø
er 50 cm.

•

Der må ikke anvendes el-motor i Farum Sø.

•

Konkurrencedeltagerne må anvende ekkolod og valgfrie agn.

•

Medbring om muligt "keepsacks", da en del
af bådene ikke er udstyret med dam. Eller
indvej gedderne løbende ved dommerbåden.

•

Udover de eftertragtede vandrepokaler til
bedste senior- og juniorgedde, vil der være
mange fine præmier - heriblandt fiskestænger, hjul, woblere m.v.

•

VEL MØDT – SØ-UDVALGET!
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Ture og arrangementer

Du vil jo godt!

Sandart-festival på Furesøen
fredag den 13. juni kl. 1830 - lørdag den 14. juni kl. 0800
Sandart-festivalen på Furesøen arrangeres efter samme koncept som Geddekonkurrencen på Farum Sø. Foreningen har reserveret alle bådene omkring Furesøen, og samler dem ved klubhuset i Farum Sø m.h.p. fælles start på fiskeriet.
Festivalen løber af stabelen på ovennævnte dato, som plejer at være et rigtig
godt tidspunkt til at fange et par fine fisk.
Fiskeriet plejer at være godt på skrænterne og i visse områder ude over det
åbne vand. Finder man først fiskene kan der gøres fine fangster på en nats fiskeri. Der er en del forskellige metoder, der kan give fint fiskeri.
1.
2.
3.

Dørgning med woblere hen over banker eller ude over det åbne vand.
Jig-fiskeri med jigs eller små døde skaller på skrænterne.
Levende agn - fisket stationært eller dørget.

Levende agn må nok siges at være den mest effektive metode. Der er flere måder levende agn kan fiskes - hvad der er bedst
afhænger meget af dagen.
Med hensyn til grejet er der ikke behov
for specielle stænger og hjul - 9-10 fods
spinnestænger burde kunne klare jobbet. Det
eneste, der er vigtigt at huske, er knæklys til
at montere på flåddene, så de kan ses i løbet
af de mørke timer.
Og husk! Det kan godt være en smule
køligt selv på en sommeraften så varmt tøj,
eller en sovepose er ikke af vejen, hvis man
har tænkt sig at blunde et par timer, når det
er mørkest.
Lodtrækningen til bådene starter
klokken 1830, og selve fiskeriet starter
klokken 1900, hvor der vil være afgang fra
Lars ”Frø” med flot premieklubhuset.
re-sandart fra Furesøen
Klubhuset vil være åbent i løbet af natten,
hvis vejret ikke helt bliver med os således, at der er en mulighed for at få sovet
et par timer i tørvejr.
Da det er en konkurrence vil der sejle en dommer-båd rundt. Fiskene vil blive vejet og fotograferet, således at der er mulighed for at genudsætte dem forsvarligt. Fiskeriet bliver ved indtil lørdag morgen klokken 0800, hvor vi mødes
ved klubben igen. Her vil der være varm kaffe og lune basser og uddeling af
præmier til de største fisk samt en flot pokal til vinderfisken.
Forhåndstilmelding til Lars Frø – 44 95 05 18 - vel mødt – søudvalget
Kulmulen - 2/2003
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Medeture
Theis Kragh
: 3585 8494 / 2092 8494
@: t-kragh@get2net.dk

Suder-aftenture – i maj og juni
Så er det igen blevet forår og sommeren nærmer sig med hastige skridt. Dette
betyder at sæsonen for at fiske store rogntunge sudere igen er meget tæt på.
Vi har derfor i lighed med sidste år arrangeret et par aften-/natture til et af
Danmarks bedste vande. Hvis man drømmer om at bryde den magiske grænse på
3,0 kilo, er dette et af de få vande, hvor der er en realistisk mulighed for det.
Suderen er en af de fisk, der virkelig giver en formidabel fight samtidig med,
at den ikke er så supersvær at få til at hugge. Fiskeriet kommer til at foregå fra
båd, så det mest optimale vil være at fiske med flåd og naphagl eller slæb.
Da det ikke er de store dybder eller afstande, der fiskes på, er flåd af typen
waggler mellem 3-5 AA et glimrende valg (der skal dog kunne påsættes
knæklys). Der er imidlertid nogle dage, hvor rudskallerne kan blive lidt af en
pestilens, og her vælger jeg gerne at gå
lidt op i størrelse for at kunne få agnen
hurtigere til bunden. Det skal siges, at rudskallerne ikke altid er af den helt lille
kaliber. De sidste par år er der fanget fisk oppe i klasse med danmarksrekorden.
Som agn virker orm, majs, maddiker og mini-boilies glimrende. Der syntes
ikke at være de store præferencer hos suderne - dog er skallerne meget glade for
maddiker! Da jeg normalt bruger ret store agn for at sortere de mindste skaller
væk, går jeg også op i krogstørrelse til en str. 8 eller 10. Størrelsen af krogen
virker ikke som om den afskrækker fiskene, og de større kroge gør, at man kan
holde fisken lidt hårdere uden at blive nervøs.
Egnede stænger til brug til dette fiskeri er lidt kraftigere medestænger, så
som Drennans ”Tench float” eller Drennans ”Specialist”. En almindelig let 9-10
fod kyststang kan dog sagtens anvendes. Hjulet skal være i den samme klasse
som stangen og 0,20-0,25 mm line er passende.
Fiskene holder generelt til langs med de talrige åkandebælter, hvor de afpatruljerer bestemte ruter. De områder, hvor fiskene søger føde finder man hurtigt,
idet fiskene er meget aktive her. De lader sig tit afsløre af skyer af bobler eller
mudret vand (på lavt vand).
Rullende fisk er et godt tegn på, at der er fisk i området, men det er ikke altid ensbetydende på at den/de tager føde til sig. Det er meget ofte et godt tegn,
men jeg har også været udsat for at der har været fisk, der her rullet mange gange lige oven på flåddet uden det mindste tegn på nap. I disse tilfælde er det tit
nok at rykke flåddet 1-2 meter væk og så kommer hugget.
Andre dage er suderne ”specielle”. Forskellen på 5-6 fisk og ikke et hug kan
være 10 cm til højre eller venstre.
8
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Generelt kan det dog siges, at suderen ikke er en specielt svær medefisk, og den
er normalt lige til at gå til for alle. Huggene er ofte meget kontante, og der plejer sjældent at være tvivl om, at det er suder. Fiskes der med naphagl bliver
flåddet typisk løftet 1-2 cm, hvorefter det bliver trukket under i en jævn bevægelse. Er metoden slæb bliver flåddet
normalt trukket skråt under i en jævn bevægelse.
Der er den restriktion på vandet, at der
ikke må bruges forfoder. Desuden er bådene
ikke er særligt store, så der er maksimalt
plads til to pr. båd.
Da der kun ligger tre både i søen, betyder
det, at der kun kan deltage seks personer pr.
tur. Husk ekstra anker til sikker forankring
af både (se tegning).
Da der ikke er mulighed for, at så mange
kan deltage på samme tur, og da arrangementerne tilmed er på hverdags-aftener, har vi booket bådene til 4 ture. For dem
der ikke har gættet det endnu så går turene til Store Donse Dam.
Bådene er booket til: fredag/lørdag den 23./24. maj, onsdag/torsdag den
28./29. maj, søndag/mandag den 1./2. juni, onsdag/torsdag den 4./5. juni.
På enkelte af turene er det ikke alle både vi råder over hele døgnet.
Geddefiskeri – eller andet fiskeri - i dagtimerne skal aftales med turlederen.
Tilmelding til: Theis ”Tench” Kragh: tlf. 20 92 84 94.

Sankt Hans Aften ved Farum Sø
Mandag den 23. juni 2003 kl. 1830
Et af foreningens absolut hyggeligste arrangementer, hvor stor-grillen er klar til
at tage mod dig og din families medbragte bøffer/pølser/spareribs etc. kl. 1830.
Der kan købes øl/vand i klubhuset, men husk selv at medbringe vin, salat,
flûtes m.v. udover kødet. Klubben byder dog på dressing, ketchup/sennep m.v.
samt er leveringsdygtig i service (dog ej tallerkener!)
Er det mindre godt vejr overdækker vi blot grillen og trækker
indendøre i klubhuset.
Kl. 2130 ror vi traditionen tro gennem Fiskebæk Å
over til Furesøen, hvor vi sammen betragter festfyrværkeriet ved Furesøbad. Husk varmt tøj!
Der er ingen tilmelding - du/I møder blot op ved
klubhuset.
Vel mødt - fest & trivselsudvalget
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Kystture
Christian Jørgensen
: 4495 1062 / 4074 0418
@: joergensens@joergensens.dk

Nordfalster eller Møn
Lørdag den 10. maj 2003 kl. 0400

Reersø
Torsdag den 29. maj – Søndag den 1. juni 2003
Jeg er med på Familie-Hygge-Turen til Reersø, som Charles arrangerer. Jeg vil
også satse på noget natfiskeri, så enkeltdeltagere er velkomne.

Reersø eller Asnæs
Lørdag den 14. juni – Søndag den 15. juni 2003 kl. 1800
En nattur med mulighed for fælles grillning af aftens-/natmad.

Juli og August – der holdes fiske-ferie!
Weekendtur til Fyn eller Langeland?
Lørdag den 13. september – Søndag den 15. september 2003
Er der stemning for en weekend-kysttur?
Jeg har tænkt på at indføre en form for pointjagt i forbindelse med kystturene. I
den forbindelse har jeg selv tænkt på 3 modeller
1. En generel form for point / mesterskab der løber over en sæson / halv sæson
og kun gælder kystturene i klubregi.
eller
2. Et ”frit” årsmesterskab for alle kystfangede
fisk med points, men hvor f.eks. fisk fanget
på en klubtur giver "dobbelt op".
3. Et mesterskab afgjort på én foreningskysttur eller evt. kombineret med en weekend
tur f.eks. Odden-huset eller Sverige eller Langeland eller?
Hvad siger I!? Mvh. - Christian
10
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Hav-konkurrence
Niels Godsk Jørgensen

: 4364 0273
@:

: 4926 6181
@: ngj@c.dk

Klubmesterskab
Søndag den 31. august 2003
Der er afgang kl. 0800 fra Helsingør.
Mødetid er senest kl. 0730, hvor der er
lodtrækning om pladserne.
Vi fisker fra det gode skib ”Arresø”.
Fiskestop kl. 1500.
Indvejning og derefter præmieuddeling på kajen.
Deltagerpris kr. 250,Tilmelding og yderligere information til Niels Godsk (se ovenfor).

Familie-havtur
Mandag den 13. oktober 2003
Nærmere information i september-nummeret af
”Kulmulen”. Men først til mølle! Turen er eftertragtet.

Havdyst mod Østerbro
Søndag den 9. november 2003
Nærmere information i september-nummeret af
”Kulmulen”.
Vore gode venner i Østerbro kan bare komme an!

Havtur på Øresund
Søndag den 23. november 2003
Tur med Bonito - lige midt i den absolutte højsæson for Sundets store fladfisk!
Tilmelding : Ole Gammelmark - 43 64 02 73.

Kulmulen - 2/2003
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Den sidste tur
af Michael B. Jørgensen

Fra den sidste tur
Foto: Michael Jørgensen

”Henning ringede en aften og spurgte mig om jeg var frisk på en hurtig havtur
fra Hornbæk i weekenden. Vi kunne bruge en dags tid på at få et par flade mente
han. Jeg håbede mest på, at det var fisk han havde i tankerne, og det var det da
også. Nu er der jo ikke langt fra tanke til handling, når man er en kåd lystfisker,
så båden blev bestilt hurtigst muligt.
Vi ankom til Hornbæk Havn sidst på morgenen - i fin stil som sædvanlig viste
det sig. For vi havde glemt sandormene. Nå ind i bilen og til Helsingør bådudlejning for at skaffe de nødvendige sandorm og tilbage igen.
Og efter en del slæberi med udstyret - sådan en Chrysler Force 9.9 hk. motor
er en tung sag - lykkedes det os at forlade havnen i rimelig god orden.
Vi sejlede lidt på må og få og ledte efter et fornuftigt sted at placere os. Ekkoloddet havde vi jo sparet væk af vægthensyn. Men vi fandt da et fornuftigt
sted. Ikke at vi fangede så meget for det gjorde vi næsten aldrig, men vi havde
da bid af og til.
Den dag i dag forstår jeg ikke hvorfor vi ikke havde klubrekorden i ”minimum udbytte pr. tur”, for jeg er sikker på, at vi ville have haft den, hvis en sådan fandtes.
Vi fik sjældent ondt i armene af at slæbe fisk hjem, og det var da en fordel.
2/2003 - Kulmulen
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Den sidste tur
Dagen forløb stille og roligt og vi havde da fanget et par pæne flade. Jeg fik
ikke andet end skrubber, men Henning skulle lige blære sig med en hornfisk
taget på et fladfiskeophæng på bunden.
Og det var typisk for ham. Han fik også en gang en brasen på levende agn
midt i en aborrestime. Og når man har set det, syntes man at det andet er helt
normalt.
Alt i alt fik vi vel en 12-15 rimelige flade, så det var godt, at det vitterlig var
fisk, han indledningsvis havde omtalt i telefonen.
Så besluttede vi os for at prøve at trække lidt ud og gå lidt dybere, for lige at
se hvad der skete ved det. Man kan sige meget om os den gang, men vi var ikke
blege for at kaste os ud i noget nyt, og det er meget bogstaveligt ment.
Henning prøvede engang at springe ud på en tue i Sortemosen på en agnstur.
Tuen viste sig at være flydesiv - til min udelte begejstring. Han fik dog lidt igen
da jeg skulle balancere på en
træstamme og jokkede ved siden af.
Han var drivvåd og jeg var
indsmurt i mudder til midt på livet
(vores mødre tog det nu meget
pænt).
Men resultatet af vores dybdeforsøg var logisk nok; torsk. Ikke
særligt store men af en rimelig
størrelse. Så vi blev der et par timer
eller 3 og da vi sent på dagen
besluttede os for at det måtte være
nok, havde vi ”skovlet” omkring 30
flade og 12 torsk ind. (på ca. 12
timer). Solen var også så småt ved
at blive rød, så det var alligevel på
tide at stoppe.
Det var faktisk en af vores gode
ture, hvor næsten alt ville som vi
ville, bortset fra sandormene altså.
Vejret var perfekt. Solskin, ingen
vind og rimelig temperatur. En tyHennings største aborre fra Farum Sø
pisk dansk sensommerdag.
Foto: Michael Jørgensen
Desværre viste det sig langt
senere, at det skulle blive vores
sidste tur sammen.
Henning døde i november måned 2002 af de skader han pådrog sig i et trafikuheld i Thailand et par dage før hans 26 års fødselsdag som var den 8/7-2002.”

Michael B. Jørgensen
Kulmulen - 2/2003
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gik du glip af noget…?

Siden sidst

)

ja du gjorde!

*
(mail til: morten@soendergaard.mail.dk)

Kysttur til Sverige - 22. februar 2003
”Sæsonstarten på svenskekysten var under vanlig standard i år men vi måtte
ganske enkelt igen af sted til de forjættede kyststrækninger hinsidan. Og vi var
bestemt ikke skræmte efter januarturen – ”alle kolde kysttures moder!”.
Kåseberga var førstevalget, men her brækkede bølgerne på en sådan måde og
i en sådan afstand fra land, at der ikke kunne fiskes hér denne dag. Øv!
Så gik turen nordpå med Stenshuvud som endestation. Undervejs så det ellers
lovende ud ved Gislövshammar og Vårhallerne og … og …!
Vi mødte opgivende svenske fiskere, da vi ankom til p-pladsen. Og da dagen
var omme måtte vi også erkende, at der ikke havde været kontakt med én eneste
fisk. ”Stille-John” udtalte ellers ved synet af pladsen ved Stenshuvud: ”Dét her
lugter bare af fisk!” Og vi tror ham – for han er en erfaren kystfisker.
Men atter en afslappende dag på kysten, hvor tankerne løber frit, når man
lader øjnene vandre i horisonten.
Og så var der for resten lige ham dér den ældre svensker, der tør konstaterede, at fiskeriet i år var nærmest katastrofalt ringe – han havde kun fået 32 havørreder indtil dato og nu ville han køre hjem (og han anbefalede os at gøre det
samme!). Vandet var for resten 3 grader (varmt!).
Deltagere: John Svarre, Morten Søndergaard, Charles Iversen og Klaus Munck.

Morten Søndergaard

Klaus Munck spejder efter ørrederne
– og Stille-John.
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Klubaften hos Sport Dres - 6. marts 2003
”Torsdag den 6. marts var vi nogle og tredive medlemmer, der havde taget imod
tilbuddet om at komme på aftenbesøg hos Sport Dres.
Desværre var Kris ikke frisk nok til at være til stede, da han lige var landet
efter en forretningsrejse til USA, men to af hans faste folk samt Torben Colling
tog sig godt af os. Der blev, lige som de foregående år, handlet flittigt og dem
der ”pruttede” rigtig meget om priserne fik de bedste rabatter.
Der blev naturligvis også tid til lidt hyggesnak over en øl, vand eller kaffekop, samtidig med at en masse gode råd og erfaringer blev udvekslet.”
P.b.v. Henrik Jart

Havtur på Øresund - 8. marts 2003
”Denne tur var på forhånd spået til at blive
vinter-sæsonens bedste – og den kunne næsten
kun blive det oven på de foregående 3 ture,
hvoraf ingen vil gå over i foreningens historie
som mindeværdige (på nær turen 16-01-03 der
mindede om filmen ”The Perfect Storm”!).
Turlederen havde formået at få skipper
Hans til at afsejle 1 time før alle øvrige både
– så vi kunne fiske uforstyrret i måler-bulerne
den første tid.
Hans sejlede imidlertid så langt nordpå, at
vi på et tidspunkt frygtede at vores ”tidsforspring” blev sat over styr af sejleriet – men
der var mening med galskaben!
Vi skulle dog igennem 3-4 nedslip, førend
den første torsk viste sig på dæk. Og herefter
gik det stærkt! Den ene torsk efter den anden
blev trukket op og baljerne fyldtes langsomt
men sikkert af flotte torsk. Der var torsk til
alle mand og på et tidspunkt stod 9-10 med
bøjede stænger samtidigt – og det var vel at
mærke ikke noget vrag, vi sad fast i!
Og så skete det! Undertegnede fik et tungt,
tungt træk i linen og måtte bevæge mig hele
vejen op til stævnen – over og under mine
medfiskeres stænger, således at skipper Hans
kunne følge slagets gang inde fra styrehuset.
Op kom en ny PR-torsk på 17,5 kg – kroget
foran gællerne! Det var dog på et hængende
hår, at den kom den sidste vej op på dækket,
men Nikolaj Hjort var dygtig og snarrådig
med gaffen – tak for det!
Kulmulen - 2/2003
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Turen blev desværre unødig dramatisk, da turleder Basse på forunderlig vis
snublede og knaldede kyssetøjet i dørken med en sådan kraft at hele højre side
af over-underlæbe/kind revnede indvendigt og blodet sprøjtede! Det kunne imidlertid kun lukke munden på Basse i sølle 2 minutter!
Endvidere forlød det dagen efter fra Long-John, at han måtte ligge i sengen
med smertende rygstykker efter de mange fisk, han hev op.
Og så beviste skipper Hans igen, hvor seriøs en indsats der bliver lagt for dagen, når man fisker fra ”Bonito” – tak for det!
Dette kunne direkte aflæses af turens i alt 59 torsk med de største som:
Morten Søndergaard: 17,5 kg / Ole ”Basse”: 13,5 kg / Torkil Sørensen: 12,0
kg / Long-John Nielsen: 10,0 kg.”
Morten Søndergaard

Dias-foredrag i klubhuset – 20. februar 2003
”Gordon Henriksen – ny foredragsholder – underholdt de mange fremmødte
medlemmer denne aften i foreningens hyggelige klubhus. Og det bliver straks
endnu hyggeligere når eneste lyskilde er diaset, der projiceres mod lærredet
mens diasprojektoren sagte summer i baggrunden.
Gordon havde forrige sommer været i det nordlige Norge på en
længere kombineret studie-/ferietur. Her var der naturligvis
blevet fisket en hel del. Både fra isen, på havet og i fjeldet.
Gordon gjorde det godt. Han var en interessant, entusiastisk
fortæller der fik imponerende meget ud af sine godt og vel 50
medbragte dias.
En dygtig fotograf er han imidlertid ikke, hvilket mindst halvdelen af billederne afslørede - og det var ærgerligt at fotomaterialet ikke matchede Gordons
fortælleteknik. Men det kan der jo rettes op på hen ad vejen, og det er sikkert
ikke sidste gang, at Gordon gæster ”Fiskerhytten”.”
Morten Søndergaard

Video-foredrag i klubhuset – 13. marts 2003
Vores helt egen Niels Godsk Jørgensen medbragt en video med optagelser fra
sommerens eventyrlige havtur til norske Röst, hvor Niels bl.a. fangede en ny
klubrekord-sej på imponerende 18,2 kg.
Mens videoen – en sag på 1 ½ - 2 timer – kørte, kom Niels med uddybede forklaringer samt svarede beredvilligt på allehånde spørgsmål fra de fremmødte
medlemmer. Atter en rigtig hyggelig aften i klubhuset.
Morten Søndergaard

Bro-opsætning i Farum Sø – 5. april 2003
SU-broen og Bådudlejningsbroen blev sat op denne lørdag. Tak til: Ole ”Basse”
Gammelmark, Morten Søndergaard, Hilmer Tokehøj, Michael Jørgensen, Lars
”Frø”, Kristian Korsbech, Bjarne Jensen, Henrik Jart og Charles Iversen.
Tak alle for jeres uegennyttige indsats, der kommer så mange til gode!
16
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De forskellige landes sektioner arrangerer festivaler hvert år samt indbyder til
lokale dyster. Der er således rig 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.

Turoversigt - 2003
Dato

Dag

Tur

Sted

Bem.

31. maj/1.juni Lø./Sø.

Skagen Festival

Skagen

Amb.

15. juni

Søndag

DM for hold/Saltvandspokalen

Øresund

Amb.

4.-5.-6. juli

Fr/Lø/Sø

Nordiske Mesterskaber

Sørøy/Norge Amb.

6. juli

Søndag

DHF´s Torske Cup 2003

Helsingør

Amb.

01.-10. august Uge

EFSA Europamesterskaber 2003 Orkney

17. august

Nordjyske Mesterskaber

FrederikshavnAmb.

DM i Let Line

Helsingør

Søndag

23.-24. august Lø./Sø.

Amb.

("Amb." = én af konkurrencerne i den årlige Ambassadeur Cup)

#
. *
1
2

(
3!
1 45 67 7 8
1
9 .
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Næsten 151.000 fisketegnsløsere i 2002
”Slutresultatet for indbetaling af fisketegn og fiskelicens for 2002 foreligger nu.
Resultatet viser, at lyst- og fritidsfiskertegn tilsammen indbragte kr.
30.521.980 i 2002. Det er en stigning i forhold til 2001 på knap kr. 400.000, da
tallet var kr. 30.129.608. I 2000 var det samlede tal kr. 30.099.158 og i 1999 kr.
31.170.120.
I 2002 steg indtægten fra fisketegnet med kr. 120.685 i forhold til året før,
mens det for fritidsfiskere steg med kr. 271.685 i forhold til 2001.
Der blev i alt indløst 150.925 årstegn for lystfiskere i 2002. Topscorer var
Århus Amt med mere end 20.000 årstegn efterfulgt af Fyn med godt 15.000
tegn, København med godt 14.000 tegn og Frederiksborg med godt 12.000
tegn.”
(28-02-2003)
Værdien af rekreativt fiskeri
”EU har for første gang nogen siden besluttet at sætte midler af til en stor undersøgelse af det rekreative fiskeris socioøkonomisk betydning i hele EU.
Kommissionen har i første omgang afsat 2 mio. euro (15 mio. kr.) til projektet.
Som et særligt cadeau til lystfiskeriets organisationer er European Anglers
Alliance, som tæller nationale sportsfiskerorganisationer i 19 lande, herunder
DSF, samt grejbranchens internationale organisation EFTTA blevet anmodet om
at indgå i en projektstyringsgruppe sammen med repræsentanter for turisme og
turbådenes organisationer.”

(Januar 2003)

Hjemmeside for fiskepleje
”Danmarks Fiskeriundersøgelser i Silkeborg har nu åbnet en ny hjemmeside,
specielt for fiskeplejen. Hjemmesiden indeholder oplysninger om fiskebiologi
samt giver gode råd om vandløbspleje, søpleje mv.
Hjemmesiden samler gammel og ny viden om fiskeribiologi, om opdræt og
udsætning af fisk, om genskabelse af egnede levesteder for de mere end 40 arter, der findes i vandløb og søer. Websidens adresse er: www.fiskepleje.dk.”
(Januar 2003)

Husk at du for blot 235,- kan blive medlem af "Farum Lystfiskerforenings Forbundsvenner af 1999". Du støtter en god sag, modtager
det glimrende blad "Sportsfiskeren" og opnår rabatter mange steder.
Kontakt Niels Olsen på tlf. 4499 8580 el. på mail: nho@post9.tele.dk
18
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MAJ 2003
Ugedag Dato Aktivitet

Kl.

Torsdag
Torsdag
Søndag
Mandag

01:
01:
04:
05:

19.30
10.00
06.00

Mandag
Torsdag
Torsdag
Torsdag
Fredag

05:
08:
15:
22:
23:

Onsdag 28:
Torsdag 29:

”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)
Sudertur til Donse Dam
Tilmelding: Theis Kragh – 2092 8494
Sudertur til Donse Dam
Tilmelding: Theis Kragh – 2092 8494
Familie-hygge-fiske-tur til Reersø
Tilmelding: Charles Iversen - 4495 2890

19.00
19.30
19.30
19.30

JUNI 2003
Ugedag Dato Aktivitet

Søndag 01:
Mandag 02:
Onsdag 04:
Torsdag 05:
Kulmulen - 2/2003

Sudertur til Donse Dam
Tilmelding: Theis Kragh – 2092 8494
Bestyrelsesmøde i klubhuset
Sudertur til Donse Dam
Tilmelding: Theis Kragh – 2092 8494
Klubaften – fluebinding (John/Christian)

Kl.

19.00

19.30
19

JUNI 2003
Ugedag Dato Aktivitet

Fredag

13:

Lørdag

14:

Mandag 23:

Kl.

Sandart-festival på Furesøen
18.30
Tilmelding: Lars ”Frø” – 4495 0518.
Kysttur til Reersø eller Asnæs
18.00
Tilmelding: Christian Jørgensen – 4495 1062
Sankt Hans Aften ved klubhuset
18.30

JULI 2003
Ugedag Dato Aktivitet

Torsdag 03:

Kl.

Fiske-Sommer-Ferie!
Klubaften – fluebinding (John/Christian)

19.30

AUGUST 2003
Ugedag Dato Aktivitet

Mandag
Torsdag
Fredag
Søndag

04:
07:
15:
31:

Kl.

Bestyrelsesmøde i klubhuset
19.00
Klubaften - fluebinding (John/Christian)
19.30
Deadline for ”Kumulen”
Klubmesterskab i havfiskeri
08.00
Tilmelding: Niels Godsk Jørgensen – 4926 6181

SEPTEMBER 2003
Ugedag Dato Aktivitet

Kl.

Mandag
Mandag
Torsdag
Torsdag

19.00
19.30
19.30

20

01:
01:
04:
11:

Kulmulen udkommer!
Bestyrelsesmøde i klubhuset
Klubaften – fluebinding (John/Christian)
Klubaften – almindelig hygge (Charles)
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En anderledes dag på Sundet
,

3
<

”I det firma, hvor jeg er ansat, har vi fået en ny medarbejder - John - der har en
rimelig interesse i lystfiskeri, men som ikke har oplevet de helt store ting endnu
inden for denne herlige fritidsbeskæftigelse.
Det har i løbet af vinteren medført mangen en lystfiskersnak i frokostpauserne, hvor John har berettet om blandt andet nogle kedelige havture på Sundet,
hvor han og en kammerat har været på tur med nogle af de useriøse både, der
drivfisker uden at fange ret meget.
Jeg har så berettet om klubbens bulefisketure med Bonito og især om turen i
marts måned 2002, hvor der blev taget 12 målere med Lange Johns 18 kg fisk
som den største.
Dette medførte at vor nye mand ringede til mig fredag den 28. februar kl.
21.30 og med jubel i stemmen fortalte at han havde snakket med Bonitos skipper
Hans Hagerup og fået to afbestillingspladser til søndag den 2. marts kl. 07.00 om jeg ville med. Jeg sagde ”ja tak” og vi aftalte at mødes ved båden kl. 06.30.
Netop ankommet til havnen kommer en politibil drønende med fuld udrykning
og kort tid derefter kommer min kollega John og stiger ud af bilen, hel hvid i
hovedet – han havde troet det var ham der havde gjort noget galt – der er jo ikke
mange biler på vejen kl. 06.30 en søndag morgen.
Nu kommer der andre udrykningskøretøjer der også kører ud på spidsen af
molen og pilotbåden fra Sverige kommer med udrykning! Det viser sig at en bil
er kørt i havnen, desværre med det resultat at en person drukner.
Hans lister båden forsigtigt ud af haven, da han over radioen får at vide at der
er dykkere i vandet ved ulykkesstedet.
Ude på åbent hav
bliver der lukket op
for
maskinen
og
efter bare 5 minutters sejlads begynder
Hans at søge efter
buler. Pirke ringes
ned og op uden den
store gevinst, men
pludselig er der en
der råber, at der er et
stort marsvin om
bagbord.
Mens vi cirkler
rundt for at finde bulerne kigger vi selvfølgelig efter marsvinet.
Efter et stykke tid dukker der en enorm sort ryg op af vandet og derefter en
mega stor hale. Det er bestemt ikke noget marsvin, men en velvoksen hval.
Kulmulen - 2/2003
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En anderledes dag på Sundet
Nu kan det nok være at der bliver talt i VHF-radioen, alle turbådene er nu på
hvalsafari i det nordlige Øresund.
En skipper fra en af de andre
Her er hvalen ca. en bådslængde foran ”Sandbåde spørger over radioen om
manden”. Båden vejer 20 ton, hvalen vejer 10
der ikke er én, der har en stor
ton. (Foto: Michael Ljungström).
wobler, så kunne vi prøve at
dørge efter hvalen.
Heldigvis
var
der
en
pressefotograf ombord på den
svenske båd Vandia der fik
nogle gode billeder af dyret.
Det blev til en hel bagside på
BT tirsdag den 4. marts, hvor
man også kunne fastslå at det
var en vågehval på ca. 10 tons?
Godt der kom tekst og
billeder i et så seriøst medie
som en avis – venner og familie
troede jo at det var en
”lystfiskerhistorie”, jeg gik og
fortalte.
Der blev i øvrigt kun taget en
enkelt måler på 10,2 kg fra
vores båd samt nogle mindre
torsk.
Min kollega fik desværre kun
to sten på krogen, men hans
interesse for dette fiskeri er ikke blevet mindre efter denne tur, selv om det frøs
3 grader og med en frisk vind fra øst, gav det is i øjnene og der måtte saltes på
dæk for at vi ikke skulle glide i vandet.”
Henrik Jart

Efter drabet…(en sag for frost!)
Jeg bliver jævnligt spurgt, hvordan man bedst behandler nyfanget fisk til senere
konsum. Specielt klargøring af større fisk som laks og havørred til senere røgning, gravning, kogning etc. giver tit anledning til forespørgsler: Derfor en helt
enkelt praksis, som jeg har lært af min røgemand og som giver perfekte råvarer.
1). Pulsåren snittes bag gællerne straks efter fangsten, så alt blodet render ud.
2). Fisken opbevares så køligt som muligt, gerne under fugtigt linned, og renses for indvolde og gæller snarest muligt.
3). Fisken lægges i rent, koldt vand ½ times tid inden nedfrysning for at gøre
kødet så fast som muligt.
22
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Mikkel Emil og den store gedde
”Den 15. juni 2000 tog 3-årige
Mikkel Emil med sin far,
Kevin Dyrhof, ud for at fiske.
Turen fandt sted på Mikkel
Emils fødselsdag, og hvad han
ikke kunne vide var, at han
skulle få en fødselsdagsgave
han sent skal glemme!
Ankommet til Furesøen så
Mikkel Emil straks en stor,
sort skygge under et udhængende træ. Han spurgte
ængsteligt sin far: ”Uha – det
ser fælt ud – bor trolden mon i
søen!?”
Mikkel Emils far kunne
imidlertid berolige med, at
skyggen nok var en stor fisk.
Og således med en lille
aborre som agn fik Mikkel
Emil, i samarbejde med sin
far, placeret prop og agnfisk i
nærheden af skyggen.
Mikkel Emil blev sikret til
træet med et reb om livet –
fisken skulle jo nødigt trække
ham i vandet!
Der gik ikke mange sekunder før proppen forsvandt under overfladen og Mikkel Emil
kom på sin første store opgave
som lystfisker.
Med sin far som ”fightstol”
blev der udkæmpet en drabelig
dyst med en gedde, der skulle
vise sig at veje hele 7,5 kilo!
Som en ægte lystfisker spiste Mikkel Emil selv det meste
af gedden og ugen efter blev
der fremvist fotos i børnehaven. Mikkel Emil blev af de
øvrige børn udråbt som en helt
og en tapper lystfisker.
Se det var skam et rigtigt lystfisker-eventyr!”
Kulmulen - 2/2003
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Farum LF Specimen
Jesper Rodkjær Pedersen
: 3833 7533 / 2468 1697
@: jrped@webspeed.dk

Længere
Større
Tungere

Hej Specimenfiskere!
”Så kom vi fra start med vores lille projekt. Det helt konkrete vi indtil videre er
blevet enige om er, at vi mødes den sidste torsdag i hver måned til en temaaften,
hvor der vil være en eller anden form for foredrag og udveksling af erfaringer.
Næste gang bliver torsdag den 27. marts, da der er generalforsamling den 27.
februar. Der er dog ingen undskyldning for ikke at komme til generalforsamlingen. Vis jer endnu engang, det kan jo være vi også lige kan nå at snakke lidt om
fiskeri.
Den 27. marts er temaet for specimen-aftenen ”Geddefiskeri”. Her vil Theis
fortælle noget om bådfiskeri og Allan vil fortælle om fiskeriet fra land. Behøver
jeg minde om, at de to er set i selskab med adskillige 10+ gedder.
Vi har også aftalt at følge op på denne aften med en tur til Bagsværd Sø den
30 marts. Om denne tur bliver til noget kommer an på om bådene er i vandet på
Bagsværd Sø. Er de ikke det, så tager vi til Strandsøerne ved Vallensbæk og
prøver noget fiskeri fra land.”
Jesper Rodkjær Pedersen

Flyvende start for specimengruppen
”Ved mødet, hvor specimen-gruppen blev etableret, blev der talt om en tur til
Susåen for at fange helt. Den 20. februar rundkastede Klaus Vestergaard en
invitation på nettet til gruppens medlemmer. Afgang allerede næste dag 21. februar om morgenen kl. 0830.
Klaus og Jørgen Bremme kørte til Næstved og fik rigget stængerne til ved 10tiden i frisk og koldt vejr. Næsten omgående havde begge bid af skaller, men da
opgaven lød på helt, så de røg ud igen. Klaus flyttede fiskeplads og så kom der
gang i de rigtige fisk. Selvfølgelig trak Jørgen med og så fik han også bid, men
tabte den desværre. Helt skal åbenbart tages forsigtigt ind og så gik det slag i
slag. Klaus høvlede hele 8 stk. – største 1,195 kg (PR og KR!) og Jørgen 2 stk.
– største 1,1 kg (PR). Se det var en herlig fiskedag og begge var enige om at det
skulle gøres om inden alt for længe. Herlig start på specimengruppen – og så
endda med en ny klubrekord!”
Jørgen Bremme

Alle interesserede Farum-medlemmer bør henvende sig til Jesper og
komme på specimen-gruppens mail-liste, idet specimen-turene oftest
opstår fra dag til dag alt efter rygter om gode fangster, spændende
vande der skal udforskes etc. etc.
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(fangster mailes/sendes til Theis Kragh: t-kragh@get2net.dk)

Jakob Futtrup
”Her en lille uges tid før påske var jeg et smut i Sverige for lige at se, om jeg
ikke kunne nappe én af "deres" havørreder. Jeg var blevet anbefalet et stræk
ikke langt fra Simrishamn og planlagde to dages fiskeri derovre. Vi var så langt
henne på året, at jeg ikke gad tjekke vandrehjem og lignende, men blot medbragte sovepose og telt. Det var derfor ikke behageligt at vågne op til snevejr og
en vejrudsigt, der lovede 6-10 sekundmeter fra øst! På vej ud af hoveddøren røg
vinterhuen sammen med et ekstra par lange underhylere derfor ned i tasken.
Efter at have lagt Øresundsbroen, en emsig svensk tolder samt cirka 100 km
bag mig, stod jeg på stranden hinsidan i høj sol og næsten havblik. At der var
fisk var der ingen tvivl om. Jeg nåede nemlig lige at se en svensk lystfisker
dreje rundt om nærmeste pynt slæbende på en rigtig fin havørred. Svært at sige,
hvor stor den var, men han måtte gå med armen let bøjet for at fisken ikke skulle slæbe hen af stranden. SKIDEGODT ......... så jeg nærmest sprang ud i vandet, og begyndte at fiske.
Første hug kom efter halvanden times tid.
Cirka 30 meter ude lå en pæn havørred og rullede rundt. Det gjorde den desværre kun 10 15 sekunder, hvorefter jeg stod med slap line.
To timer senere var dét hug stadig det eneste,
jeg havde mærket til fisk, så det var tid til kaffepause. Mens jeg sad og fik varmet fingrene, kom en anden lystfisker langsomt fiskende hen ad stranden. Han
var så streng, at han fangede en halvanden kilos havørred stort set ud for hvor
jeg sad, og 50 meter længere henne af stranden fangede han endnu én.
Det var næsten ikke til at bære, men jeg huskede at have læst et eller andet
om at ørrederne tit kom i små flokke, og da Karl Smart fortsatte ufortrødent ned
ad stranden, var jeg ikke længe om at komme ud i vandet igen. Det gik nok lidt
hurtigt for jeg gled på nogle sten og fik mit livs største "sok". Ufatteligt hvor
hurtigt sådan et par waders bliver fyldt ........ SUK. Det værste var næsten, at
ham svenskeren stod knap 100 meter væk og udover at have fanget to fisk nu
også havde set mig gå på røven. Jeg kunne i det mindste lade som om, jeg ikke
var blevet våd og fiskede derfor videre, det bedste jeg havde lært.
Efter tyve minutter kom belønningen i form af en blank fisk på 1,8 kilo, og
efter endnu 5 minutter var der fisk igen. Den sidste (cirka 1,6 kg) var farvet og
røg retur igen. Begge tog en lille grålig blybelastet flue fisket på bobleflåd. Det
gav varmen, og først en times tid senere da det var ved at blive mørkt, begyndte
det våde tøj at være for koldt at stå i.
Tørt tøj oppe i bilen og varm suppe fra Trangia´en reddede mig!
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Næste morgen blæste det en del, så fiskeriet var noget sværere. En times tid
efter det var blevet lyst ankom en flok svenskere, men efter en lille times fiskeri
pakkede de sammen igen. Der var meget møg i vandet, og halvdelen af tiden
stod man alligevel og hoppede for at undgå de højeste bølger.
En sjette sans sagde mig dog, at vinden var på vej til at lægge sig, så .........
tålmodighed. Ved middagstid havde vinden løjet så meget af, at man kunne stå
og fiske uden at skulle frygte bølgerne, og lidt senere var det kun de sidste 5 10 meter inde, at man risikerede at få møg på.
Forholdene nærmede sig det perfekte og først på eftermiddagen blev min tålmodighed belønnet med et dejlig tungt hug helt ude i kastet. Fisken gik i starten
på langs med stranden, men efter 20 meter vendte den og svømmede skråt indad
med det resultat, at jeg pludselig stod med en stor ørred, der overhovedet ikke
var træt stort set inde mellem benene.
De næste 10 minutter var en balancegang mellem stadig at lægge pres på, så
den blev mere træt men dog uden at få den til at tage alt for pludselige udløb.
Blinket sad åbenbart godt for det lykkedes til sidst at få nettet ind under den og
Jakobs flotte kystørred på 3,6 kg.

løfte op.
Inde på stranden viste vægten 3,1 kilo, hvilket for mig både er PR på kysten og
min næststørste havørred til dato.
Den sidste times fiskeri inden hjemturen gav ingenting.”
Mvh - Jakob Futtrup

Til lykke til Jakob med den fine fisk – og til lykke også med medlemskabet af
”Pingo-klubben”. ”Pingo-klubben” består som bekendt af medlemmer der ufrivilligt tager sig en dukkert i fiskenes element.
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Klaus Vestergaard
”Et par enkelte ture er det blevet til i foråret. Den første gik til Nive Å, hvor
premieren den 16. januar gav mig tre havørreder med største på 3,6 kg – taget
på en 7 grams flydende Rapala i ambulancerød. En meget flot blank havørred på
70 cm, der gav en noget anden fight end de andre nedgængere.
Den anden tur gik til St. Vejle Å den 21. januar,
hvor jeg på en times fiskeri fik overlistet en
aborre på 1,2 kg på levende skalle fisket på
bundrig.
Den 16. februar var jeg så med Værløseforeningen på havtur med Skjold. Det gav en
enkelt rigtigt kroget torsk på 5,1 kg.
Næste tur var til Susåen efter Helt. Ved mødet,
hvor specimenafdelingen i Farum Lystfiskerforening blev etableret, blev der nemlig talt om at
tage en tur til Susåen for at fange helt, idet det
skulle være højsæson for fangst af disse.
Klaus med Nive Å
Allerede ugen efter, nærmere bestemt fredag
havørred på 3,6 kg.
den 21. februar blev turen en realitet, idet Jørgen
Bremme og undertegnede drog afsted til Susåen til det offentlige fiskestræk i
Næstved By. Artikler i Fiskeavisens januarudgave, Jens Bursells Specimenmede
og øvrig litteratur blev nøje gransket forud for turen.
Vi var klar med stængerne kl. ca. 10 i
frisk og koldt vejr. Næsten omgående var
der bid af skaller på vore regnorm, men
opgaven lød på helt, så de røg ud igen.
Jeg talte derefter med en af de lokale
medefiskere og han anbefalede at skifte
plads, hvis det specifikt var helt vi gik
efter.
Dette skulle vise sig at være en god
idé, idet jeg i andet drev med Avonflåddet (5AAA) havde fast fisk. Den mistede
desværre krogholdet, hvilket i øvrigt var
beskrevet som typisk i litteraturen. Helt
skal tages meget forsigtigt grundet deres
porøse munddele.
Herefter fandt jeg melodien, idet jeg i
løbet af den næste time havde en del hug,
Klaus Vestergaard med ny
hvoraf jeg fik 5 helt på land med en genklubrekord-helt på 1,195 kg.
nemsnitsvægt på ca. 0,9 kg. Største helt
1,150 kg. Min medfisker Jørgen Bremme
fik i denne periode 2 helt, men havde kontakt til flere.
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Det var tydeligt at vi havde fået anvist det helt (!) rigtige stræk af åen, og at vi
havde været så heldige at ramme en hugperiode. Der havde nemlig stået 2 personer før os på pladsen hele formiddagen uden at fange en eneste helt.
Efter en times tid hvor intet bed, begyndte huggene igen at komme og jeg fik
i hurtig rækkefølge 3 helt, hvoraf den største vejede 1,195 kg. Helten fightede
ikke specielt godt, men som følge af de porøse munddele tog jeg den meget gelinde. Helten slår i fighten med hele kroppen på en meget karakteristisk måde.
Helten blev for sjov skyld også tilmeldt DK-rekord i 4-kilos klassen. Tilbage
er kun at nævne at turen var en god start for specimenafdelingen i Farum Lystfiskerforening, og at vi ganske givet er tilbage ved Susåen i februar måned næste
år.”
Knæk & bræk - Klaus Vestergaard

Kim Jæger Hansen
”Jeg har været på min første torsketur den 19. marts 2003, hvor jeg var så heldig
at fange 2 torsk over 10 kilo - 11,5 og 16,5. De blev fanget fra småbåd.”
Med venlig hilsen - Kim Jæger
Kim Jæger med 16,5 kilo torsk.
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”Jeg har også i april måned været på en 3-dages tur på Det Gule Rev med ”Thailand”. Det var hårdt vejr
8-13 m sek.
Der blev fanget 40
havkatte jeg fik selv 3
med den største på 8,5
kg. Der blev også fanget
en masse torsk, lubbe,
sej og langer men uden
der var nogle store imellem.”
Med venlig hilsen
Kim Jæger

Kim med ”mis” på 8,5 kg.

Andreas Holm Nielsen
Andreas Holm Nielsen var på Esrum Sø flere gange, og fredag den 28. februar
kom ugens største gedde op gennem hullet i isen. Den vejede 8,5 kg og blev
fanget på en skalle fisket på glidende bundsnøre.
Søndag den 2. marts var Andreas igen på søen,
denne gang sammen med nogle venner, og denne
gang blev det til mange aborrer.
Der skal naturligvis bores mange huller for at
kontrollere is-tykkelsen på den store sø, og de
fleste steder målte de tykkelsen til 13-14 cm,
men der er også områder med våger på søen, så
man skal absolut være forsigtig.
Den 10. marts gik turen gik først til Tryggevælde Å, hvor der ikke skete noget, så kørte Andreas nordpå til St. Vejle Å, hvor det lykkedes
Andreas med isfisket gedham at fange en flot aborre på 1200 g. Den store
de på 8,5 kg.
fisk blev fanget på en bass-jig med spinnerblad.
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”Stille-John” Svarre Rasmussen
”Hej Kulmulen!
I første weekend af april var jeg og 2 andre super-fiskere i Sverige for at se om
vi skulle kunne fange en enkelt madfisk eller 4.
Vi fik en gedde. Den stak så af igen med Christians flue og forfang.
Men så fik jeg hugget.
Vildt og blodigt! Aldrig
har jeg mærket noget der
rykkede så meget! Aldrig!
Den havde taget en flue
bundet med marabou (vist
nok rødt) og noget andet
flimmerværk. Ligegyldigt
hvad, hugget kom bag på
mig og jeg løb over vandoverfladen for at følge
denne smækre blankfisk
samtidig med at mine
fiskekompissar nærmest
udviste en total ignorance.
Sådan er de! Hele vejen
igennem!
Endelig, efter en 2-3
minutters fight, havde
”Mopadyret” fattet budskabet og kom snigende
med et (alt) for lille
fangstnet. Nerverne var
udenpå nu!
Heldigvis
havde
”Mopadyret” tilsyneladende
forstand
på
Stille-John fumler med en kystørred..
landinger og fisken blev
nettet. Pyha!
Og hvilken fisk. Smuk som en ørred. Hov - det var sgu´ en ørred! Sådan er
det i Sverige. ”Mopadyret” forsøgte dog listigt at overtale mig til at udsætte den
igen. Sådan er han! Misundelse siger jeg jer!
Men jeg foretog en overraskende manøvre. Sådan er jeg! Strubebiddet! Ørreden skulle dø skulle den! Men hvor f.... bider man sådan en fætter? Jeg tog vist
fejl; i hvert fald svømmer den stadig derude...
Men hvilket kram jeg nåede at give den!”
Stille-John Svarre Rasmussen
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”Her i løbet af foråret er det blevet til en del ture efter gedder på Lyngby Sø.
Resultatet har dog ikke været helt overvældende rent antalsmæssigt. På de gode
dage kom der ikke mere end 3-5 fisk op at runde båden. Snittet på fiskene var
dog fint, hvilket viser hvad genudsætning kan gøre for en geddebestand. Jeg fik
i gennemsnit lidt over en fisk i 5 kg+ størrelsen på hver tur, hvilket ikke kan
siges at være helt dårligt.
Ud over det lidt mere hjemlige fiskeri er det også til en enkelt tur til Jylland
hvor jeg var så heldig at nappe en virkelig lækker fisk på 9,8 kg.
Aborrer er det også blevet til lidt af og efter nogle gode ture havde der været
en fin stribe fisk oppe over de magiske 1500 g. Den største var en superflot
rogntung hun på 1875 g og 49 cm.”
De bedste fiskehilsener - Theis Kragh

Theis med fin forårs-gedde.
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Lars Frø
”På vores møde den 13. februar 2003 om specimen-fiskeri spurgte jeg om nogen
ville med på isfiskeri og det ville Steffen, så vi var afsted om søndagen uden at
fange nogen aborrer.
Om lørdagen og om mandagen var jeg alene afsted, men først mandag eftermiddag skete der noget. Jeg fik en grande aborre som viste sig at være en PR på
hele 1,560 kilo! (Det med den præcise vægt må nu i øvrigt nok hellere afvente et
vægt-tjek i Kvicklys grøntsagsafdeling). Den huggede på en flådfisket skalle
som jævnligt "pirkes" lige over bunden.
Jeg fik også to gedder på 3,5 kilo foruden en hel del meget små gedder.
Om lørdagen var isen 11 cm. Om søndagen var den 12 cm. og om mandagen var
den 13 cm. Der var masser af mennesker ude og skøjte og køre isbåd, og om
søndagen gik vi i skjorteærmer i solskinnet.
På rigtig specimenvis blev fisken genudsat efter en skånsom fotosession. Jeg
syntes den var
så flot at det
fortjente
den.
Det er første
gang jeg har
udsat en stor
aborre, men jeg
har ofte fortrudt
at
jeg
har
hjemtaget store
aborrer for de
er ikke særligt
gode spisefisk.”
Lars Frø

Lars ”Frø” med isfisket
PR-aborre på 1,560 kg.
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Allan ”hæ-hæ” Christiansen
”Lørdag den 25. januar 2003
var jeg taget ud for at fiske lidt
aborrer
i
en
lille
nordsjællandsk sø. Dagen gav
6 aborrer på henholdsvis 850 +
1,1 + 1,275 + 1,350 + 1,410 +
1,475. Alle fisk blev taget på
små skaller fisket under et
flåd.”
Allan

Jesper ”Jyde” Pedersen
”Endelig en 10’er!
I slutningen af marts blev det
endelig tid til en Jyllandstur
efter gedder.
Sammen med min jyske
Allan med aborre på 1,475
kammerat Anders skulle jeg
fiske en forlænget weekend i en midtjysk sø. Bilen blev fyldt med alskens nyttigt og unyttigt grej. Deriblandt mine fire nye Excalibur stænger, som skulle på
deres første rigtige geddetur.
På trods af, at isen kun nyligt havde sluppet sit tag i de ferske vande, så fandt
jeg et sted, hvor agnfiskene var til at fange. Fornemmelsen af at have en spand
med 80 gode skaller bagi i bilen gjorde mig ganske optimistisk mht. de kommende dages fiskeri.
Leje af båd havde vi ikke fået ordnet inden turen, så det var det sidste store
stressmoment, men det løste sig heldigvis på bedste vis. Bondemanden, som jeg
lejede båden af, fortalte mig senere, at jeg havde misset båden til en anden, hvis
jeg var kommet en halv time senere. Pyha! Alt var nu på plads og vejret var
fantastisk med sol og svag til jævn vind.
Fredag fiskede vi på de dybe
steder i søen, da vandet stadig var
koldt, men det var bestemt en fejl,
for vi trak en nulbon. Det er aldrig
fedt ikke at fange noget i et nyt
fiskevand, så optimismen fik lige et
hak nedad.
Den næste dag fiskede vi på lidt lavere vand og det gav nogle mindre fisk
samt en velkonditioneret fisk på 6,1 kg. Vi var altså kommet fra start!
Søndag var sidste fiskedag, så nu skulle det være. Allerede efter fem minutters fiskeri var der bud efter en af vores morfar-skaller. Det var dog en mindre
fisk, som kun fik maltrakteret skallen uden at sidde fast.
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En halv time senere lagde Anders så ud med at fange en fin fisk på 6,25. Det
lunede på denne kolde forårsmorgen.
Herefter blev vi enige om at prøve søens lave ende, hvilket ikke var den
dummeste idé vi kunne have fået. Vi fik hurtigt et par mindre fisk og lidt senere
gjorde Anders mig opmærksom på, at der manglede et flåd på overfladen. Det
var min tur til at tage fisken, så jeg spolede linen hurtigt ind og gav et kontant
modhug. Fast fisk og en efter alt at dømme fin fisk. Fighten gik uden større
dramatik takket være den fede Excalibur stang.
Da fisken var i nettet kunne jeg godt se, at den havde ti-kilos potentiale. Men
træerne gror jo ikke ind i himlen. Vægten faldt til ro på 9,75 kg, ny PR. Det var
en fantastisk flot og enorm tyk fisk. Men det var ikke uden en vis ærgrelse over,
at den ikke lige vejede 250 gram mere, så jeg kunne sige at jeg havde fanget en
ti-kilos gedde.
Det var som sagt vores sidste fiskedag, og Anders havde ikke flere fridage,
hverken fra arbejde eller generalen derhjemme. Jeg skulle besøge noget familie
de næste dage, hvilket var ganske ulideligt, da vejret stadig var perfekt og agnfiskene endnu ikke
sluppet op.
Onsdag kunne jeg
ikke modstå fristelsen
længere. Jeg fik lejet
båden igen og fik ret
hurtigt et par mindre
fisk, men så kom
hugget! Krogene blev
sat og min nye stang
gjorde arbejdet godt.
Efter en udmærket
fight lå hun så i nettet.
Skulle det være denne
gang?
Vægt
og
vejeslynge blev gjort
klar og spændingen
steg.
Saltervægten faldt til ro på 10,1 kg. Så var den der, godt nok med mindst mulig margin, men den var der! Fisken var kun 93 cm lang, så det siger en del om
dens kondition (se foto på forsiden af ”Kulmulen”).
Efter et par sæsoner, hvor jeg er blevet mere og mere seriøs med geddefiskeriet kom belønningen endeligt. Senere på dagen fik jeg også en flot fisk på 7,1
kg. Alt i alt en mere end vellykket tur med nogle dejlige fisk.
Når I læser dette, har jeg forhåbentlig fanget årets første suder, men det er en
helt anden historie, som I får senere...”
Knæk og Bræk - Jesper ”Jyde” Pedersen
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Mike "The Pikehunter" Nyboe
”Jeg har en rigtig lystfisker historie.
Jeg var ude at fiske en julidag i år 2000 på Furesøen, hvor jeg fik en pæn sandart på 4,5 kg om natten, og tidlig morgen fik jeg endnu et kæmpehug, men den
slap.
Da klokken nærmede sig 0800, og solen var begyndt at varme, ville jeg egentlig stoppe fiskeriet, men man havde en del agnfisk endnu i dammen, så hva' jeg satte nye friske agn på, og dørgede ud over de 30 meter.
Jeg fik et hug 16 meter nede og først efter en rum tid, så jeg flådet første
gang, men jeg må kæmpe. Det er sgu' hårdt, det her er uden tvivl den største
fisk, jeg nogensinde har haft på krogen. Jeg tog det roligt, da forfanget kun var
på 0,38 mm.
Efter 45 min., så jeg til min
forbavselse at det var en
monstergedde! Hver gang jeg
fik hevet gedden 1 meter op
væltede det op med bobler. Jeg
tænkte i starten, at det måske
var et stort træ jeg havde fat i,
men så kunne jeg så mærke
store solide modhug.
Den var ved at være træt og
det var jeg i hvert fald også. Jeg
kunne ikke længere løfte stangen (måske skulle man dyrke lidt mere
styrketræning), så jeg må ligge den mod rælingen.
Fisken vil jeg anslå til en vægt mellem 14-16 kg, og ca. 130 cm. Jeg kan nogenlunde fastslå størrelse, da jeg har landet gedder op til 12,5 kg, og har fisket
gedder hele mit liv.
Da det blev tid til at nette fisken, fik jeg for alvor problemer. Jeg havde for
nylig lagt ny pose på mit fangstnet og det var nu aldeles for langt, lorteland!
Jeg havde virkelige problemer og forsøgte så at tage den med hånden, men
med det resultat, at linen knækker.
Jeg ser at gedden begyndte at synke og tog beslutsomt fat i nettet igen, fik 1/2
af fisken i nettet, men den sprang ud af nettet, og så var det "game over".
Jeg er efter dette eventyr, gået tilbage til torturinstrumentet "gafkrogen" i
forvokset udgave. Jeg havde ellers som knægt lovet mig selv at jeg ikke ville
bruge den mere, men siden da er det blevet til mange pæne gedder, og ingen er
mistet.”
Michael Nyboe
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1. omgang: perioden 16. januar 2003 – 15. april 2003
(KR: klubrekord – PR: personlig rekord)

JANUAR - 2003
Aborre
Aborre
Aborre
Aborre
Aborre
Havørred

1,475
1,410
1,350
1,275
1,100
3,600

kg
kg
kg
kg
kg
kg

Allan Christiansen
Allan Christiansen
Allan Christiansen
Allan Christiansen
Allan Christiansen
Klaus Vestergaard

Sø
Sø
Sø
Sø
Sø
Nive Å

250103
250103
250103
250103
250103
160103

FEBRUAR - 2003
Gedde
Helt
Helt
Helt
Helt

8,500
1,195
1,150
1,150
1,100

kg
kg
kg
kg
kg

Andreas Holm Nielsen
Klaus Vestergaard
Klaus Vestergaard
Jesper Rodkjær Pedersen
Claus Søndergaard

Esrum Sø
Susåen
Susåen
Susåen
Susåen

280203
210203 (KR)
210203
000203 (PR)
000203 (PR)

Sø
Sjælsø
Store Vejle Å
Jysk Sø
Jysk Sø
Øresund
Øresund
Øresund
Øresund
Øresund
Øresund

000303
170303 (PR)
100303
000303
000303
080303 (PR)
190303
080303
080303
190303
080303

Det Gule Rev
Svensk kyst
Svensk kyst

000403 (PR)
000403 (PR)
000403

MARTS - 2003
Aborre
Aborre
Aborre
Gedde
Gedde
Torsk
Torsk
Torsk
Torsk
Torsk
Torsk

1,875
1,560
1,200
10,100
9,800
17,500
16,500
13,500
12,000
11,500
10,000

kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg

Theis Kragh
Lars ”Frø” Nielsen
Andreas Holm Nielsen
Jesper Rodkjær Pedersen
Theis Kragh
Morten Søndergaard
Kim Jæger Hansen
Ole Gammelmark
Torkil Sørensen
Kim Jæger Hansen
John Nielsen

APRIL - 2003
Havkat
Havørred
Havørred

8,500 kg Kim Jæger Hansen
3,100 kg Jakob Futtrup
1,800 kg Jakob Futtrup

Valget af denne omgangs ”Mulefisk” er faldet på Theis´ flotte aborre på 1,875
kg. ”Runners up” var Mortens torsk på 17,5 kg, Jespers gedde på 10,1 kg, Kims
havkat på 8,5 kg og Klaus´ nye klubrekord-helt på 1,195 kg.
Til lykke til Theis, der modtager et gavekort til en god grejforretning.
Rekorden-Morten
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Årslisterne
Pr. 15. april 2003
Ferskvand
1). Jesper R. Pedersen

180 point

(helt 1,150 kg)
(gedde 10,1 kg)

115 %
65 %

2). Klaus Vestergaard

164 point

(helt 1,195 kg)
(havørred 3,6 kg)

119 %
45 %

3). Theis Kragh

147 point

(aborre 1,875 kg)
(gedde 8,9 kg)

90 %
57 %

4). Lars ”Frø” Nielsen

108 point

(aborre 1,56 kg)
(gedde 5,2 kg)

75 %
33 %

5). Allan Christiansen

71 point

(aborre 1,475 kg)

71 %

(havkat 8,5 kg)
(torsk 16,5 kg)

72 %
54 %

Saltvand
1). Kim Jæger Hansen

126 point

2). Morten Søndergaard

57 point

(torsk 17,5 kg)

57 %

3). Jakob Futtrup

41 point

(havørred 3,1 kg)

41 %

100 % vægtene for 2003 (= klubrekorderne for 2002)
Ferskvand: (Danmark)(helt er ny på listen)

Aborre (2,075 kg), Brasen (5,65 kg), Bækørred (2,6 kg), Bækørred (p&t) (2,8
kg), Gedde (15,4 kg), Havørred (8,0 kg), Helt (1,0 kg), Karusse (2,35 kg), Knude (4,1 kg), Regnbueørred (2,4 kg), Regnbueørred (p&t) (11,4 kg), Rimte (2,925
kg), Rudskalle (1,575 kg), Sandart (8,6 kg), Skalle (1,69 kg), Skælkarpe (10,5
kg), Spejlkarpe (14,5 kg), Suder (3,675 kg) og Ål (2,118 kg).
Saltvand: (Danmark)(havkat er ny på listen)

Havkat (11,8 kg), Havørred(kyst) (7,5 kg), Havørred(båd) (10,3 kg), Hornfisk
(1,15 kg), Hvilling (0,920 kg), Ising (0,625 kg), Laks(båd) (11,250 kg), Lange
(26,5 kg), Lubbe (6,2 kg), Makrel (1,7 kg), Multe (3,35 kg), Regnbueørred(kyst)
(5,4 kg), Rødspætte (2,5 kg), Sej (12,0 kg), Skrubbe (1,45 kg), Torsk(kyst) (8,0
kg) og Torsk(båd) (30,5 kg).
Slutresultat for 2002´s Årslister
Ferskvand : Theis Kragh - præmien er en Blekinge Excaliber stang.
Saltvand : Nikolaj Hjort - præmien er en Blekinge Excaliber stang.
Kulmulen - 2/2003
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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.................… 545,00.Halvårligt...............… 275,00.Indmeldelsesgebyr.... 200,00.-

Helårligt.....................… 305,00.Halvårligt...................… 155,00.Indmeldelsesgebyr........ 100,00.-

Pensionist-kontingent

Familie-kontingent

Helårligt.................… 440,00.Halvårligt...............… 220,00.Indmeldelsesgebyr…. 200,00.-

Helårligt.....................… 775,00.Halvårligt...................… 390,00.Indmeldelsesgebyr........ 200,00.-

Passivt medlemskab

DSF - Forbundsvennerne

Helårligt.................…. 150,00.-

Helårligt.....................…. 235,00.-

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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