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(Kim Jæger Hansen med mega-skrubbe på 1,9 kg) 

farum_lystfiskerforening@post.tele.dk 
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Forvent lidt mere www.farumlf.dk FLF forever 
 

Formand 
Ole Gammelmark 
Topperne 14, st. 0001 
2620  Albertslund 

�: 4364 0273 
@:  

Kasserer 
Tom Sørensen 
Rødegård 11, 4. tv. 
2300  København S 

�: 2891 0863 
@: tom_s@get2net.dk 

Næstformand 
Christian Jørgensen 
Solhøjpark 10 
3520  Farum 

�: 4495 1062 / 4074 0418 
joergensens@joergensens.dk 

 

Giro: 1551 - 7 29 68 94 Bank: 4133 – 317 002 2602 (Danske Bank) 
 

Sekretær/indmeldelse 
Morten Søndergaard 
Nordtoftevej 27 
3520  Farum 

�: 4499 1607  
morten@soendergaard.mail.dk 

Juniorleder 
Theis Kragh 
Stenlillevej 78 
3660  Stenløse 
�: 3585 8494 / 2092 8494 
@: t-kragh@get2net 

Nøgler/motorer 
Charles Iversen 
Rytterhaven 1 
3520  Farum 
�: 4495 2890 
@: chuck@compaqnet.dk 

 

Bestyrelsesmedlemmer 
Lars Nielsen 
�: 4495 0518 
inger_lars_nielsen@post.tele.dk 

Henrik Jart 
�: 4448 5205 
@: jart@post.tele.dk 

Bestyrelsessuppleanter 

Adam Skov Nielsen 
�: 4468 0090  
adam.skov.nielsen@siemens.com 

Thomas Petersen 
�: 4466 3059  
thomas.petersen@fairpoint.dk 

Bestyrelsessuppleanter 
Niels Godsk Jørgensen 
�: 4926 6181 
ngj@c.dk 

Niels Olsen 
�: 4499 8580 
@: nho@post9.tele.dk 

 

Hav: Ole 
Hav-konkurrence: Niels G. 
Kyst: Christian 
Ferskvand: Theis 
Mede: Theis 
Flue: Christian / John 
Klubaften: CJ-CI-OG-MS 
Festudvalg: Morten 

Klubhus: Morten 
Vicevært: Hilmer 
Materiel: Hilmer & Morten 
Bådudlejningen: Hilmer 
Pensionister: Charles 
Motorer: Charles 
Sikkerhed til søs: Henrik 
Vandpleje: Theis 

Pokaler: Morten 
Rekorder: Morten 
Info-mail: Bjarne 
Net-mester: Klaus 
Fiskeringen: Ole 
SU: Ole 
DHF: Niels G. 
DSF: Morten 

 

Klubhuset “Fiskerhytten”  
Farumgårds Allé 32, 3520  Farum 
���� 44 95 47 16 (Krak: 105 - K4) 
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Indhold 
02: Bestyrelsen (ny adr. - næstformanden) 

05: Information (infomail + div.)  
07: Ture og arrangementer 
(Sø-cup, kystture, havture, klubaftener) 
11: Siden Sidst (gedde-konkurrence m.m.) 

16: Svend Saabye 90 år (den gamle mester!) 
17: Dansk Havfisker Forbund 
18: Forbundsvennerne (diverse) 

20: Farum Sø (stor-gedde fundet død!)  

22: Rene danske søer (Jacob Vedelsby) 
24: Farum LF Specimen (det rykker!) 
29: Mulefisken (nr. 2 - 2003) 
47: Års-konkurrencen (pr. 15-08-03) 
50: Bestilling af både, motorer m.v. 
51: Indmeldelsesblanket 2003 (brug den!) 

����������	�
������
Ansvarshavende redaktør 
Morten Søndergaard 
Nordtoftevej 27 
3520  Farum 
����: 4499 1607 
@: morten@soendergaard.mail.dk 

Kulmulen udkommer 4 gange år-
ligt i månederne februar, maj, sep-
tember og december. 

Deadlines 
Nr. 4 / 2003 - 15. november 2003 
Nr. 1 / 2004 - 15. januar 2003 
Nr. 2 / 2004 - 15. april 2003 

Oplag: 500 stk. 
Layout: Morten Søndergaard. 
Papir: 80 g / omslag 160 g. 
Tryk: Digital Service, Hørsholm.  
Distribution: Post Danmark. 

Redaktøren har ordet 
Allerførst en opfordring til alle med-
lemmer om at deltage ved nogle af de 
kommende ture og arrangementer. Her 
tænkes først og fremmest på vores tradi-
tionelle og altid venskabelige dyst mod 
Østerbro Lystfiskerklub den 9. novem-
ber på Øresund. Vi plejer at byttes om 
sejren og da Farum vandt sidste år, er 
det Østerbros tur i år – tror de! 
- 
Ligeledes opfordres alle til at deltage 
ved Farum Sø / Furesø Fiske Cup 2003 
den 5. oktober. Farum-medlemmer løb 
jo med alle præmierne sidste år – her er 
således også noget at forsvare! 
- 
På det seneste bestyrelsesmøde kom vi 
for sjov til at tale om, hvor mange fi-
skestænger, vi hver især egentlig havde 
derhjemme.  
Men hvilket medlem har flest stænger? 
Kom med tallene til redaktøren – mail 
eller ring! Det afsløres i december-
nummeret af ”Kulmulen”, hvilket med-
lem der har flest! Uha-da-da... 
- 
”Er det fornuft 
Der vil forbyde 
Uskyldigt tidsfordriv 
At nyde 
Farvel fornuft 
Jeg helst er gal 
Jo galere jo bedre” 

J.H.Wessel 
(reciteret af Svend Strande under en 
fiske-weekendtur til Sverige, maj 2003) 

()*+�,�+,-.-�'�#��,-#/�
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(forsidefoto – Kim Jæger Hansen) 
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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 kon-
tingentsatser. Foreningen sender relevant materiale og medlemskort samt et 
velkomstbrev til gavemodtageren. Vi sender dig en kopi af velkomstbrevet som 
kvittering for gavemedlemskabet. 

���������������	�
������
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0�0�0�0�0�0�0��#��������1�$����	������0�0�0�0�0�0�0��
Foreningens elektroniske nyhedsbrev - Infomailen - søger til stadighed nye 
medlemmer. Har du ikke tilmeldt dig infomailen, der hver måned rundsender 
rygende hot information om kommende ture og arrangementer m.m., så mail til: 

����������������������������� ���� 
��
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”Søsportens Sikkerhedsråd har sammen med Tryg i Danmark indgået et samar-
bejde om en ny hjemmeside. Siden har til formål at informere om sikkerhed til 
søs for alle mennesker, der færdes på havet i deres fritid. Fra begyndelsen er det 
meningen, at hjemmesiden skal indeholde alt om søvejsregler og farvandsaf-
mærkninger samt informationer om generel sikkerhed til søs. Bl.a. kan man læse 
om alt fra behandling af kuldeskader til øvelser med mand over bord. 

Samtidig kan hjemmesiden www.trygsejlads.dk på en spændende måde give 
mulighed for at lære og gennemføre selvtests inden for næsten alle dele af pen-
sum til duelighedsbeviset og speedsbådskørekortet.”�
 

��	�����	����

”Lystfiskeri som fritidsudfoldelse passer som fod i støvle til Sundhedsstyrelsens 
og amternes kampagne om motion og fysisk udfoldelse i naturen mindst en halv 
time dagligt. Vi fiskere færdes dog så stille og diskret, at det nok er tilrådeligt 
at forlænge dagens helseprogram med en time til halvanden. 

I tilgift kan vi glædes over masser af naturoplevelser for alle sanser, som gi-
ver ro, harmoni og selvforståelse. Så er lidt stress, når fisken hugger, kun af det 
gode! Oplevelsen hjemme ved spisebordet ikke at forglemme. Og så kan hele 
familien og alle generationer være med.” 

!"#��#�"��$%�&����'�������(������%�)�*+�
 

5�	��6���
���������� 
”De moderne fiskestænger i grafit kan være livsfarlige under fiskeri i torden-
vejr, idet grafit er en god leder af elektricitet. Dette gør sig også gældende ved 
fiskeri – eller blot færdsel – i nærheden af højspændingsledninger. I Frankrig 
viser en undersøgelse, at 10 lystfiskere inden for de seneste 30 år er omkommet 
på grund af elektrisk stød fra højspændingsledninger gennem fiskestænger.” 

!,����������%�)�*+�
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”Den nye sognepræst i Hesselager på Fyn, Carsten Dybkjær, er en mere end 
ivrig multefisker. For fire år siden, på en tur til Bøgebjerg, havde Carsten Dyb-
kjær sin første multe på krogen. Siden har den 
fiskende præst koncentreret sit fiskeri i 
sommerhalvåret efter de drilske fisk, og han er i 
dag en af landets mest erfarne - selv om han regner 
fem multer på land for et godt år. 

Med til det regnestykke hører nemlig også, at han 
sidste år stod for fangsten af multer på henholdsvis 70 og 77 cm, med en vægt 
på 5,0 og 6,0 kg vejet på en bagevægt. Begge blev fanget ved Lindø-terminalen 
i Odense Fjord. 

Nu vil Carsten Dybkjær etablere en hjemmeside specielt for multefiskere. 
Han har købt domænenavnet www.multer.dk, og her skal landets multe-freaks 
kunne udveksle erfaringer.” 

!����-�"��$%�',��������.����%�)�*+��
 

*����������8��	����

”Søren Larsen fra Nivå var sammen med en kammerat taget med trollingbåd på 
Øresund fredag den 18. juli for at fiske makrel med sildestrimler og flåd. 

Lidt nord for Ven blev stængerne sat, og der kom også hurtigt makrel på. En 
turbåd passerede, og de kunne se to marsvin i dens kølvand. Marsvinene drejede 
væk og satte i stedet kurs mod Sørens båd, og pludselig svømmede de rundt om 
båden, og de kunne nu se, at det ikke var marsvin, men delfiner. 

De svømmede så tæt på, at de næsten kunne røre ved dem, og det fortsatte i 
40 minutter, indtil Søren og hans kammerat mætte af den uventede oplevelse 
flyttede båden for at fiske igen. 

Desværre var fotoudstyret ikke kommet med, og da de tog på sundet igen næ-
ste dag godt bevæbnet med fotoudstyr og film, var delfinerne desværre væk.” 

!����-�"��$%�/�������0�
�����%�)�*+��
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”Uhyret fra Tissø” – kæmpeålen på 3,125 kg, som sidste sommer blev taget af 
en fisker på Tissø, lever nu trygt og godt i Danmarks Akvarium. Selv om ålen 
nu lever i fangenskab har den stadig mod på livet. I hvert fald æder den godt, og 
på et år er den nu vokset til 4,350 kg. 

Det er ret usædvanligt for en blankål, som er 
parat til den store rejse til Sargassohavet, fortsat 
at tage føde til sig i et sådant omfang. Normalt 
ophører blankål med at tage føde til sig ret 
hurtigt efter omstillingen til den lange rejse. 

Biologerne på akvariet konkluderer derfor, at Tissø ålen åbenbart ikke er klar 
endnu, så det blive spændende at følge, om ålen når rekordvægten på 6,5 kg, 
inden den er klar til rejsen.” !,����������%�)�*+��
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Kom nu med! Ture og arrangementer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Du vil jo godt! 

� ��	�	����
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Farum Sø / Furesø Fiske Cup 2003 
Søndag den 5. oktober 2003 kl. 0800-1600 

Kl. 0800 Åbnes "Fiskerhytten". 
  Kaffe, te, morgenbrød m.v. kan købes til foreningsvenlige priser. 
   Lodtrækningen om bådene starter. Kort over søerne udleveres. 
   Husk agnspand og evt. keepsack, da ikke alle både har dam. 

Kl. 0900 Sidste frist for deltagelse i Sø-cuppen. 

Kl. 1600  Sø-cuppen slutter og bådene skal være ved broen. 
  Herefter rengøring af bådene, oprydning m.v. 

Kl. 1615  Indvejningen finder sted. 

Kl. 1630 Uddeling af præmier i ”Fiskerhytten”. 

Kl. 1645 Dejlig varm suppe lavet af mesterkokken himself!  
  

Regler for Farum Sø / Furesø Fiskecup 2003 
• Der må fiskes på Farum Sø og Furesøen efter gedder, sandart og aborre. 

• Der må fiskes med kunstagn samt naturlig agn.  

• Der fiskes fra båd med 2 personer i hver.  

• Deltager-gebyret er 50 kr. pr. fisker og 50 kr. pr. hold.  

• Bådene skal være tilbage i havn (ved klubhuset) senest kl. 1600 - senere 
ankomst vil medfører diskvalifikation (= ej mulighed for indvejning).  
Alle både skal være fortøjet, rengjort og godkendt før indvejning.  

• Indvejning starter kl. 1615 og slutter kl. 1630. 

• Der kan indvejes 1 fisk i hver art pr. fisker:  

• Gedde: 2 point pr. 100 gram.  

• Sandart: 3 point pr. 100 gram.  

• Aborre: 10 point pr. 100 gram. 

• Der vil være store præmier til de 3 største fisk 
i hver art. 

• Der vil være store præmier til de 3 bedste 2- 
mands hold.  
Tilmelding + yderligere info:  
Niels Godsk, tlf. 49 26 61 81 - senest søndag den 28. september 2003. 
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Kom nu med! Ture og arrangementer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Du vil jo godt! 
 

Kystture 
Christian Jørgensen 
����: 4495 1062 / 4074 0418 
@: joergensens@joergensens.dk 

 

 

Falsters østkyst 
Lørdag den 27. september 2003 
Vi mødes på Farum Station kl. 0500. 
 

Fyn – Enebærodde eller Fyns Hoved 
Lørdag den 11. oktober 2003 
Begrænset antal pladser, så først til mølle gælder. Vi mødes ved Farum Station 
kl. 0500. 
 

Vestsjælland 
Lørdag den 22. november 2003 
Nu er det blanke overspringere, vi skal satse på. Turen går til Vestsjælland. Vi 
mødes på Farum Station kl. 0600. 
 

Fjorden 
Lørdag den 13. december 2003 
Vi går efter grønlændere i fjorden. Vinden bestemmer pladsen. Vi mødes på 
Farum Station kl. 0800. 
  

Sveriges syd-/østkyst 
Lørdag den 3. januar 2004 
Den traditionsrige tur til Sverige. Der kan være 
nedfaldsfisk som vi genudsætter, men erfaringsmæssigt kommer der også store 
blankfisk på land... Vi mødes på Farum Station kl. 0530. 
   

Husk i øvrigt at vi den første torsdag i måneden laver fluer som målrettes ture-
ne. Der er alle de materialer som behøves til fluerne. Det eneste du skal gøre er 
at møde op med dit bindegrej. Hver bundet flue koster en flad 5´er. Såvel be-
gyndere som mere erfarne er meget velkomne. 

12��������3	��������
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Kom nu med! Ture og arrangementer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Du vil jo godt! 
 

Havture 
Ole Gammelmark 
����: 4364 0273  
@: 

Hav-konkurrence 
Niels Godsk Jørgensen 

����: 4926 6181 
@: ngj@c.dk 

 

Familie-havtur 
Mandag den 13. oktober 2003 
Tilmelding + yderligere info: Niels Godsk Jørgensen, tlf. 49 26 61 81. 
 

Havdyst mod Østerbro 
Søndag den 9. november 2003 
Tilmelding + yderligere info: Niels Godsk 
Jørgensen, tlf. 49 26 61 81. 
Vores gode venner i Østerbro kan bare komme an! 
Vi skal bruge 14 mand – så tøv ikke med at tilmelde 
dig/jer! 
 

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. 
 

Møde for nye medlemmer 
Tirsdag den 16. september 2003 kl. 1930 
Bestyrelsen i Farum Lystfiskerforening vil gerne byde velkommen til de mange 
nye medlemmer, der har meldt sig ind i foreningen i år.  

Vi mødes i klubhuset ”Fiskerhytten” ved Farum Sø, hvor bestyrelsen bl.a. vil 
gennemgå de mange forskellige faciliteter, som foreningen har 
råderet over. 

Alle - nye såvel som ”gamle” - medlemmer er hjerteligt 
velkomne denne aften, hvor der er mulighed for at få svar på 
alle dine spørgsmål vedr. klubben og fiskeri i øvrigt.  

Foreningen skænker kaffe og giver en bid brød, og der vil 
også være mulighed for at købe nøgler til bådene, 
bundpropper, mærker og emblemer samt foreningens flotte T-
shirt m.m. 

����������������������������������������4����	
����5����������6�
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Kom nu med! Ture og arrangementer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 tids-
skrifterne: Fisk & Fri, Fiskeavisen, Sportsfiskeren, Fiske Feber, Fiske Jour-
nalen (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 kun-
ne tænke dig at se, så giv os endelig et praj. 

4����	
����
�������5���������.������6�
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Fluebinding i klubhuset – vinterhalvåret 2002/2003 
I vinter-halvårets løb er der 1 gang månedligt bundet kystfluer i klubhuset af 
gennemsnitligt 8-10 fremmødte medlemmer. Det har været en stor succes, hvor 
der under ”Long-Johns” kyndige vejledning er bundet følgende fluer (med varia-
tioner): 
1: Kobberbassen / 2: Jokin (Johns egen creation) 
3: Grå Frede (en kyst-klassiker) 
 

Gedde-turen til Donse Dam – 5. maj 2003 
”I sidste øjeblik var der mandefald i tilmeldingerne, hvilket bevirkede, at den 
ene af bådene blev ”udlånt” til 2 af foreningens specimen-hunters, der ville lave 
et tidligt sudersats (uden det store held, hvis man ellers kan stole på dem…).  

Vi andre holdt os til tur-oplægget og gik efter gedderne, der denne dag hver-
ken var talrige eller store – 6 stk. blev det til med den største på omkring 2,5 kg.  
Og selvfølgelig hoppede den største – anslået 4,0 kg – af krogen. 

Men vi er tilbage næste forår.” 
��������	�
������
�

 

Familie-hygge-fiske-turen til Reersø - 29. maj – 1. juni 2003 
Da jeg fangede min hornfisk 
”Da jeg fangede min hornfisk på Campingturen til Reersø troede 
jeg først krogen med mit stykke sild hang fast i noget tang og gav 
den et stort rock. Da jeg så trak den ind i land opdagede jeg at den 
havde hugget sig ind i hornfiskens næb og at det ikke har været et 
stykke tang.  

Jeg var meget glad da jeg så, at det var en hornfisk fordi jeg i 
lang tid ikke mere havde fanget noget og fordi det hjalp mig vide-
re til et blink som jeg vandt med den hornfisk, men nu begynder 
jeg igen og syntes det er meget sjovt!!” 

/������9��:��
���*������
 

Sankt Hans Aften ved Farum Sø – 23. juni 2003 
”Traditionen tro blev der atter i år afholdt Sankt Hans aften ved klubhuset. Den 
store grill var behørigt udstyret med varme kul, da vi og de øvrige lystfiskere 
med familie ankom (tak til Thomas Petersen, red.).  

Alt i alt var vi vel 20 medlemmer, der lagde vejen forbi til en hyggelig aften 
med mad og drikke, ledsaget af mere eller mindre sandfærdige lystfiskerhistori-
er. Vejret var faktisk pragtfuldt, indtil kaffen var nedsvælget. Derefter valgte en 
heftig regnfront at lægge vejen forbi Farum, og man trak indendøre.  

Vi smuttede da ungerne blev trætte. Vi mødes dernede igen til næste år!” 
�12��������3	��������
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Suder-aftenturene – i maj og juni 2003 
”Kort efter at maj nummeret af ”Kulmulen” var på gaden var der fuldt booket til 
årets ture til Donse Dam. Turene var i år lagt lidt senere end de plejer at være 
for at forsøge at optimere chancen for at få de ”virkelig” rogntunge fisk i tale. I 
år havde vi planlagt fire ture til den efterhånden legendariske og smukke sø. 
Turene blev afviklet den 23 og 28 maj, samt den 1 og 4 juni.  

En lille uges tid førend den første tur havde jeg været oppe og teste fiskeriet 
på en ”privat” tur og resultatet havde været ganske givende 9 flotte fisk over 
2600 g., med den største på 3375 g.  

Vi var derfor ved godt mod, da vi mødtes til årets 
første klubtur på parkeringspladsen ved 
Stumpedyssevej. Da vi ankom til søen kunne vi se, at 
åkanderne havde vokset sig god til og allerede 
dækkede alle pladserne på lavere vand. 

Valget faldt derfor på en af søens mange bugter, 
hvor skrænten løber tæt op under land, for på denne 
måde at kunne fange trækkende fisk. Det viste sig 
hurtigt at der var mange fisk i bugten, men de 
virkede ikke specielt interesserede i at æde. Efter en 
frustrerende aften uden fisk, måtte vi konstatere at 
fiskene var meget sky og ikke særligt sultne.  

Næste morgen blev takterne lidt bedre og en 7-8 
fisk var oppe og vende på afkrogningsmåtten, førend 
at de fik deres frihed igen. Så vidt jeg husker, var 
alle fiskene på nær to hanner. De to hunner var dog 
begge over 3,0 kg, og de tilfaldt Jesper og Claus og 
Claus. Så er det her, den kvikke læser vil undre sig – 
to fisk og tre navne!!! Forklaringen er dog ganske 
simpel Jesper og Claus valgte at dele den første fisk 
ved begge at kroge den. Da den kom op havde den én 
krog i hver mundvig (når man nu endelig kroger den 
store kan man jo lige så godt være sikker på at få 
den).   

På den næste tur var mønsteret det samme meget 
aktivitet men få fisk. Vi var dog ved at få optimeret præsentationen af agnen, 
hvilket udmøntede sig i at lidt mere af aktiviteten blev konverteret til fast fisk. 
På denne tur var vi dog ikke så heldige med de helt store.  

Dagen før den tredje tur meldte vejrudsigten, at det skulle blive regn og rusk 
hele den følgende dag og nat. Dette resulterede i fire hurtige afbud, og selvom 
knoglen var rødglødende for at finde substitutter, var der ikke nogen der havde 
lyst til en våd nat. Så der var kun to af de brave, der tog turen ned gennem Tok-
kekøb hegn for at tilbringe en nat på jagt efter den gyldne lægefisk Tinca Tinca.  

Efter en hurtig ”rivning” af pladsen varede det ikke mere end et par minutter 
før de første fisk havde indfundet sig.  
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Det var derfor ikke helt uden entusiasme at stængerne blev rigget til og dybden 
blev målt. Det viste sig dog hurtigt at mønsteret var det samme som de andre 
aftener – masser af aktivitet, men ikke den store lyst til at spise. Aften gav dog 
et par fisk til Jesper, førend at det var tid til at tage et par timer på langs.  

Da morgenen gryede, var vi endnu engang på vej ud til pladsen og skulle vise 
sig at blive helt speciel morgen for undertegnede. Mens vi roede ud kunne vi 
allerede der høre de umiskendelige lyde af fisk på leg, og ganske rigtigt ti meter 
til højre for pladsen plaskede suderne lystigt rundt. Nu var vi sikre på at nogle 
af de store rogntunge var i nærheden, så nu var det blot at overliste en af dem. 

Efter ti minutters fiskeri kunne jeg nette en fin fisk, hvilket yderligere gav 
troen på det. Ved femtiden fik jeg et lille, men godt løft og efter en rolig og 
tung fight kunne jeg se en stor fisk glide ind over netrammen. Fisken blev målt 
(58 cm) og vejeslyngen blev fundet frem og vægtene blev nulstillet. Vægten 
faldt roligt i hak på 3725 g og derefter gjorde alle ikke så meget at vi ikke fik 
flere fisk den morgen. 

På den næste tur var legen så fremskreden at det ikke blev til mere end en en-
kelt fisk, selvom at alle bådene var fuldt bookede, men sådan er det når man går 
efter de helt store – If you snooze you loose!  

Tak for nogle gode ture til Donse i år, og jeg håber på at der vil være lige så 
stor opbakning om næste års ture. 

Held og lykke til alle der skulle snige sig ud med stangen i løbet af efteråret.” 
;2�������2�

 
 
 

Theis med ny klub-
rekord-suder på 
3,725 kg – taget på 
en klubtur! 
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Sandart-festival på Furesøen - 13./14.  juni 2003 
”Selve Festivalen blev ikke til meget, men der var dog to både som kom af sted. 
Jeg deltog sammen med min 11-årige datter Leonora i den ene. Adam kom og 
sendte os af sted omkring kl. 1900. Ingen af os havde fanget sandart før, det var 
vores første seriøse forsøg. 

På vej gennem Fiskebæk kanalen ramte jeg noget i overfladen med venstre 
åre. Det var en gedde på 3-4 kg! Der lød et plask i overfladen og derefter 
svømmede den i roligt tempo mod Farum sø. 

Vel ude i Furesøen fandt vi en skrænt ved Fandens Pukkel vha. ekkoloddet – 
det viste store fisk i midtvandet! Vi 
ankrede op på ca. 15 meter vand. Ved 
ottetiden havde vi 3 glideflåd ude på 
forskellige dybder med løjer som agn, og 
fiskede med jigs på endnu to stænger. 

Lige efter kl. 21 skete der noget, det 
ene flåd lagde sig ned og dykkede straks 
efter. Jeg gav tilslag, og der var fast fisk! 
Efter lidt tovtrækkeri kom den i nettet, og 
derfra i dammen. Det var en ret pæn sandart, vægten viste 2,75 kg, måske ikke 
nogen kæmpefisk, men langt over min forventning. 

For at give Leonora bedst mulige chancer justerede jeg nu hendes glideknude 
to meter op, så hun fiskede i samme dybde som den første sandart gik på. Så 
slog jeg bøjlen over på hendes hjul, sådan at tacklet kunne drive lidt væk fra 
båden. Derefter ny løje på mit eget tackel og ud med det igen.  

Det var knapt kommet ud før Leonora råbte, linen piskede af hendes hjul, og 
hendes flåd var på vej væk i stor fart. Jeg tog hendes stang, og lukkede bøjlen, 
og så kom der kraftigt pres på stangen: fast fisk igen! Endnu en sandart kom i 
båden. Vægten viste 3,4 kg, og Leonora jublede selvfølgelig over at hun havde 
fanget den største. 

Kl. 2300 lagde vi os til at sove, Leonora i sovepose og jeg i flydedragt. De to 
sandarter blev lagt i karpesæk. Det var helt klart og måneskin, virkeligt flot 
vejr. Vi vågnede klokken halv fire og fiskede videre. Ca. kl. 4 havde Leonora 
fast fisk igen. Denne fisk opførte sig som de to andre, men var slet ikke så stærk 
og tung. Den faldt af krogen efter ca. ½ minut, men det føles slet ikke ærgerligt, 
når vi allerede havde fået to pæne sandarter. Der var mange fisk som sprang 

eller rullede i overfladen, også ret store 
fisk, måske skalle og brasen? Vi så en 
lille sandart på ca. 30 cm som svømmede 
forbi båden i knap 1 meters dybde.  

Kl. 0600 roede vi tilbage til bådebroen 
i Farum efter en virkelig god tur.” 

0�����<���=������
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Den 25. juli 1913, blev Svend Saabye født 
- det er i år 90 år siden.  

I 1957 udkom Svend mest kendte værk 
"Lystfiskerliv".  

Den er siden udkommet i adskillige 
genoptrykninger og reviderede udgaver.  

Denne bog er blevet som en BIBEL for 
os lystfiskere i Danmark og selv om Svend 
Saabye egentlig er abstrakt kunstmaler, så 
er han fra den tid, hvor man skulle kunne 
tegne og male naturalistisk, for over-
hovedet at tænke på at male abstrakt.  

Denne enestående evne har Svend 
Saabye beriget os med i form af fantas-
tiske tegninger af lystfiskeriet, dets 
omgivelser og remedier. 

I bogen ”Lystfiskerliv” har de bedste af 
hans tegninger fået en mindeværdig plads.  

Svend Saabye har selv skrevet sin bog, 
eller rettere dikteret! den til sin kone, og i 
den udtrykkes hele forfatterens sjæl og 
kærlighed til vores passion.  

En bog der alle dage vil stå vores hjerter nær, da Svend om nogen formår at 
sætte tekst og billeder på alle de følelser vi selv har omkring lystfiskeriet. 

Et mesterværk! Intet mindre. (tekst + ill. fra SU´s hjemmeside, 25-07-03). 
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Københavns Kommune gik i maj igen i gang med at fange tonsvis af skidtfisk op 
fra Søerne midt i København. Nu venter biologerne bare på, at de planter, der 
netop er begyndt at vokse på søbunden, bliver så store, at grantræerne bliver 
overflødige som skjul for de udsatte rovfisk. 

Der blev gjort store øjne ved Søerne midt i København, da et 400 meter langt 
net, der var spændt op i hele søens bredde, blev trukket fra den ene ende til den 
anden – sø for sø. Hver gang nettet blev trukket i land, var det fyldt til briste-
punktet med fisk. Gedder, aborrer og ål blev sorteret fra og røg ud i vandet igen, 
mens resten – fortrinsvis brasen og skaller – blev kørt væk på lastvogne. 

Et år efter denne episode kan Søernes resterende skidtfisk endnu ikke føle sig 
sikre. Med start i maj tog kommunen nemlig fat på en gentagelse af øvelsen. 

”Når man, som vi gjorde, fjerner størstedelen af brasen og skaller i en sø, så 
forsvinder fødekonkurrencen og de resterende begynder typisk at vokse som 
gale. Det betyder, at de meget hurtigt kan blive store og producere en mængde 
yngel, der så også vil vokse hurtigt. Det er den udvikling, vi nu skal prøve at 
forhindre,” siger Kim Michelsen, biolog i Københavns Energi og projektleder 
for restaureringen af Søerne i København. 

2.000 grantræer som kunstige skjul  

Mens der blev fjernet ca. 85 procent af søens skidtfisk, udsatte kommunen til 
gengæld 50.000 4-5 cm store gedder med det formål at få udryddet en stor del af 
de helt små skaller og brasen, som ikke var blevet indfanget. Gedderne, der også 
skal bidrage til at holde mængden af skidtfisk nede i fremtiden, blev hjulpet på 
vej af kunstige skjul i form af mere end 2.000 grantræer placeret i vandet. 

Der er en god grund til, at Københavns Kommune ønskede at renovere Søer-
ne. Rent biologisk havde de det dårligt – der var ingen bundplanter, masser af 
skidtfisk og voldsom algevækst om sommeren. 

”Den holdt ikke i længden. I København har vi en overordnet målsætning for 
Søerne om god sigtdybde og et alsidigt dyre- og planteliv. Derudover er det den 
generelle holdning, at vi i en vandfattig by som København, skal passe godt på 
den smule vand, vi har – og som utrolig mange mennesker har glæde af i det 
daglige,” siger Kim Michelsen. 

Resultaterne af biomanipulationen er ikke udeblevet. Den ene af Sankt Jør-
gens Søerne reagerede øjeblikkeligt og fik sigt til bunden fire meter ned, mens 
den anden indtil videre er forblevet delvis uklar. Peblinge Sø og Sortedams Sø-
ens to bassiner klarede op i oktober 2002 og har holdt sig klare lige siden. 

”Søerne vil dog først blive helt stabile, når de planter, som netop er spiret på 
bunden, får en udbredelse, så de bliver i stand til at holde på fosforen og med-
virke til at stabilisere økosystemet,” siger Kim Michelsen. 
 

Nærværende artikel er med forudgående tilladelse fra artikelforfatteren gengivet fra bladet ”Miljø  

Danmark, juni 2003, nr. 5”, der udgives af Miljøstyrelsen/Miljøministeriet. 
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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 plad-
ser rundt om i verden - steder som man ellers aldrig ville drømme om at besøge.  
Læ s 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 sam-
tidig fungerer som udtagelse til EM. 

Turoversigt – 2003/2004 
Dato Dag Tur Sted Bem. 

25.-29.oktober Lø/Ons EFSA Shore Championship Wales  

2. november Søndag Jan & Bo ś Fladfiske Cup 2003 Ø resund Amb. 

07-09. nov Fr/Lø/Sø EFSA Shore Festival England  

2004 

31. januar Lørdag DHF ś Generalforsamling Hvidovre  

01. februar Søndag DHF ś Pokalstæ vne Helsingør 

29.-05. aug/sep Fr./Fr. Europamesterskaberne 2004 Irland  

 ("Amb." = én af konkurrencerne i den årlige Ambassadeur Cup) 
�
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” Tilstanden for torskebestandene, specielt i Nordeuropa, betegnes nu som så 
katastrofal, at den biologiske rådgivning for EU Kommissionen nu siger, at fi-
skeriet efter torsk skal ophøre totalt og forblive sådan i op til 12 år, hvis ikke 
hele torskebestanden skal kollapse. 

Hermed har biologerne taget klar afstand fra den redningsplan, som Kommis-
sionen selv har udarbejdet i maj i år som helt utilstræ kkelig og virkningsløs. 
Planen vil muligvis kunne etablere en status quo på de nuvæ rende bestande, men 
planen vil ikke kunne skaffe den nødvendige bestandsforøgelse.”  

(juli-august, DSF) 
 

�
����������������
” EU vil nu følge stoppet for drivgarnfiskeri i Nordsøen fra 2002 op med et til-
svarende forbud i Ø stersøen. Drivgarnsfiskeriet i Ø stersøen skal udfases og 
væ re helt afsluttet senest i 2007. Drivgarnsfiskeriets ophør vil få stor og positiv 
betydning for Ø stersølaksen. I dag fanges et sted mellem 1/3 og 2/3 af alle laks i 
Ø stersøen i drivgarn. Den danske laksekvote i Ø stersøen er på omkring 100.000 
stk., og de skal fremover fanges på den for erhvervsfiskerne langt mere besvæ r-
lige måde med kroglinier, hvis drivgarnfiskeriet forbydes.”  

(juli-august, DSF) 
 

�������	�����	�������2�������

” Krigers Flak er den vigtigste fiskeplads i Ø stersøen vest for Bornholm, desu-
den er Flakket et vigtigt opvæ kstområde for fiskeyngel. Alligevel har både den 
danske, svenske og den tyske regering planer om at opføre vindmølleparker i 
området. Den danske vindmøllepark vil, hvis planerne gennemføres, bestå af 
250 af nogle af verdens højeste vindmøller. 
Fiskerne fra Stevns og Møn protesterer kraftigt over planerne, og formanden for 
fiskerne i Klintholm Havn på Møn udtaler til DR Regionalen ” Vi kan ganske 
enkelt ikke acceptere at møllerne stilles op” . Fiskeriformanden frygter at mølle-
parkerne bliver ødelæ ggende for fiskernes økonomi. De skånske erhvervsfiskere 
har tidligere protesteret over de svenske planer.” ��

 !"���-�"��$%�3�2��/������>��������%�)�*+�
 

Husk at du for blot 235,- kan blive medlem af "Farum Lystfiskerfor-
enings 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 
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Orvis fluevest - Den berømte, klassiske Orvis fluevest med de ufatteligt man-
ge lommer. Beige/sandfarvet. Str. XL. Aldrig brugt! (ak ja - undertegnede blev i 
sin tid lokket af Ulf ” Flowbinners”  skamrosning af vesten, men da jeg ikke blev 
til den store fluefisker har jeg aldrig fået taget mig sammen til at bruge den). 
Sæ lges for kr. 350,- (oprindelig kr. 850,-) 

RST fluerygsæ k - Super rygsæ k fra det berømte fluefabrikat RST til den de-
dikerede fluefisker (andre kan dog også sagtens bruge den). Grøn. 
Sæ lges for kr. 350,- (brugt éen gang!)(nypris kr. 750,-) 

>����������"�: Morten Søndergaard, tlf. 44 99 16 07. 
 

�9���	�
Redningsveste 
1 stk. 20-30 kg, godt brugt, Helly Hansen (følger med ved køb af de 2 andre) 
1 stk. 30-50 kg, brugt 2 gange, orange, af mæ rket Baltic, kr. 200,- 
1 stk. 70 kg +, brystmål 170 cm, orang, af mæ rket Craft, kr. 200,- 

Børne-waders - Str. 37, brugt 2 gang, grønne, PVC, kr. 200,- 

Luksus-pirkstang - Penn Prion, 7 fod, 2-delt, 20 lbs, guldfarvet, udslagspris 
kr. 1.800,- sæ lges for kr. 1.100,- Aldrig brugt - vundet ved konkurrence. 

Mulithjul, Ambassadeur 7000, rødt, kr. 800,- vundet ved konkurrence. 

>���������� �: Niels Godsk Jørgensen, tlf. 49 26 61 81. 
 

�9���	�
Ekkolod, Lowrance X-75, fuldt funktionsdygtigt. 

>����������� , Theis Kragh, tlf. 35 85 84 94. 
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010503: Gedder: 7,1 + 6,4 kg -  Lars 
 ” Frø” , Farum LF. 
010503: Gedder: 9 stk. - Jens Sterler, 
 Farum LF. 
020503: Gedde: 8,4 kg - Lars 
 Bøgeskov, Farum LF. 
040503: Gedde: 6,95 kg - Bjarne 

Jensen  Farum LF.  
050503: Aborrer: 35 stk., Jacob 
 Bøggild, Farum LF. 
230503: Gedde: 11,0 kg – fundet død 
 mellem bådudlejningens både!  
 Tilsyneladende uden skader 
 el.lign. der kunne påvise 
 dødsårsagen. 
260503: Aborrer: 26 stk., største 0,8 
 kg, Jacob Bøggild, Farum LF. 
�

?����"!! �

Ingen bemæ rkelsesvæ rdige fangster! 
�

?����"!! �

Ingen bemæ rkelsesvæ rdige fangster! 
�

)���?��	��	�����������

Pokalen tilfalder det medlem af Farum Lystfiskerforening, der fanger sæ sonens 
største aborre fra Farum Sø. Fangsten skal dokumenteres med foto. 

Tilmelding af fisk til Morten Søndergaard 
�

Mikkel Pedersen med 11-kilos gedden 
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Lars Bøgeskov 
” Bobby og jeg havde prøvet lykken i Farum Sø den 1. maj, men hverken vejret 
eller fiskelykken var med os. Godt gennemblæ ste blev vi enige om at prøve 
lykken igen dagen efter. Vi sejlede ud ved 12-tiden og efter at have fanget 20 
skaller, var tiden inde til at begynde det store geddetræ k. Vi roede mod vest 
langs med skræ nten og slog sving ind imod Svaneholmen og ud igen. Efter ju-
stering af dybden kom den første gedde på 3,1 kg, lidt præ get af legen med bid 
fra større fisk, endnu et par fisk i samme klasse lod sig overliste.  

Pludselig forsvandt flåddet igen og linen løb temmelig hurtigt af spolen i ret-
ning mod Farumgård, modhug og en lang kamp med flere udløb kunne en hun- 
gedde på 8,6 kg landes. Fisken, meget smuk, uden skader blev efter vejning og 
fotografering genudsat. Vi tog endnu nogle træ k henover samme lokalitet og fik 
endnu tre mindre gedder. Derefter var vi geddemæ tte for den dag. Alle fisk på 
næ r en genudsat. 

Vi fiskede også gedder den 14. maj. Her tog Frederik en gedde vejende 7 kg. 
På samme lokalitet. 

Jeg har siden hen med ekkolod fundet en formentlig god forklaring på dette 
meget givtige sted for gedder, som gerne videregives mund til mund.”  

�.2�@�=����'	�����.�

Lars Bøgeskov med den 
flotte 8,6 kilos gedde – 
årets foreløbigt største fra 
Farum Sø 
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I maj startede restaureringen af Furesø nord for København. Projektet i hoved-
stadens største og Danmarks dybeste sø støttes af EU med 9 millioner kroner. 

Aprilskoven er på eksplosionens rand. 63-årige Johannes Thøgersen står midt 
i den bragende sol og pudser på sin sejljolle, der snart skal i vandet. Han mener, 
at restaureringen af Furesøen er mere end tiltræ ngt – isæ r på grund af den lugt, 
søen undertiden udsender om sommeren. 

” Når det er varmest og væ rst, ligner søen kålsuppe med skum på – og så er 
den decideret stinkende,”  siger Johannes, der har sejlet på søen i mange år og 
tydeligt kan huske dengang, den var renere. 

Steen Fønss er 42 år og instruktør i Farum Sejlklub. Han synes ikke, 
lugtgenerne er så slemme. Han er ved at gøre sin sejlbåd klar til en tur på søen. 
Steen sejler ofte sammen med sin kone og børnene, og han ser frem til, at 
vandet bliver klarere. 

” Helt principielt mener jeg ikke, at det kan gå hurtigt nok med at få ryddet op 
i det miljøsvineri, man har lavet i fortiden. Det gæ lder her i Furesøen og alle 
andre steder. Søen kan virkelig ligne grønsagssuppe om sommeren – og det er 
ikke så læ kkert. Det er jo bl.a. skidtfiskene, der er skyld i det. Men dem forstår 
jeg, at vi nu skal vinke farvel til,”  tilføjer han. 
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Inde på bredden er der gang i den. Slibemaskinen hviner, og 
knaster og bark fyger om 57-årige Peter Barfod. Han lader 
endnu en pudset, fire meter lang bundgarnspæ l glide ned til de øvrige i skov-
bunden. 600 i alt skal han fremstille.  

Ude på Furesøen er Peters bror Kresten i gang med at banke de første pæ le i 
søbunden langs med bredden. Senere skal fiskenettene monteres. Det er Kresten, 

der har medansvar for en del af det fiskeri, der over de næ ste 
tre år skal befri Furesøen for over 100 tons skidtfisk – 
hvilket svarer til 80 procent af alle skaller og brasen i 

Furesøen. Det er en vigtig del af det restaureringsprojekt, der skal genskabe den 
klare og varierede sø, som var engang. 

” Min bror og jeg har badet i søen og sejlet på den, siden vi var børn. Jeg kan 
tydeligt huske, hvor utrolig ren og klar den var. Sådan er det ikke mere – isæ r 
ikke om sommeren, når algerne indimellem flyder rundt som plamager af maling 
i overfladen,”  siger Peter Barfod. 
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Nedsæ tning af bundgarnspæ lene er blot startskuddet til den hidtil mest omfat-
tende sørestaurering i Danmark, som skal rette op på vandkvaliteten i det, der er 
hovedstadsområdets største (940 hektar, dvs. på størrelse med ca. 1.130 fod-
boldbaner) og landets dybeste sø (ned til 38 meter).  
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Restaureringen omfatter både opfiskning af skidtfisk og iltning af bundvandet 
og bliver det hidtil største søiltningsprojekt herhjemme. 

Der placeres en ilttank ved bredden, hvorfra der udgår tykke hovediltslanger, 
som bliver ført ned til de dybeste områder af Furesøen. Her bliver ilten fordelt 
gennem 47 tyndere, 100 meter lange slanger, der er udstyret med små huller. I 
alt fem kilometer iltslanger. Hvert år i den iltfattige periode fra maj til novem-
ber vil der blive pumpet ca. 1.000 tons ren ilt ud som små bobler i bundvandet. 
Det skal formentlig stå på i de kommende 10 år. 

Prisen er anslået til 22 millioner kroner, hvoraf EU betaler 9 millioner, mens 
Farum Kommune og Frederiksborg Amt deles om resten. 
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Den omfattende sørestaurering sker for at reparere på de skader, som udledning 
af store mæ ngder spildevand til søen har forårsaget. De væ rste udledninger blev 
standset i 1970’erne, men først i de senere år har et lokalt renseanlæ g gradvist 
reduceret sine udledninger, så de nu opfylder de meget skrappe krav til rensning 
af spildevand.  

På bunden af søen er der derfor oplagret enorme mæ ngder fosfor, hvoraf 10-
15 tons frigives til søvandet hver sommer, når ilten på bunden forsvinder. Sidst-
næ vnte sker, fordi søens mange alger – som næ res af et generelt højt fosforind-
hold i vandet – falder til bunds og forbruger al ilten, når de rådner. Og uden 
denne ilt kan fosfor ikke bindes til jern på bunden og derfor bliver det frigjort 
til søen.   

Resultatet er grønt og uklart vand med deraf følgende dårlige forhold for dyr 
og bundplanter. Det uklare vand gør det svæ rt for rovfisk og planter at trives, 
hvilket har givet gode betingelse for skidtfisk, som uheldigvis spiser de smådyr, 
der skulle spise algerne, siger Ida Dahl-Nielsen, projektleder i Frederiksborg 
Amt for restaureringen af Furesøen. Hun er dukket op i vandkanten medbrin-
gende plancher over søen og et åbenlyst engagement i sagen. Hun pointerer dog, 
at skidtfiskene, også har en vigtig funktion i søen, når blot de ikke er for mange. 

Ida Dahl-Nielsen fastslår, at den bedre spildevandsrensning har gjort perio-
derne med mange blågrønne alger og badeforbud kortere. Det nye søiltningspro-
jekt vil hjæ lpe endnu mere, men der vil alligevel gå lang tid, før søen har den 
ønskede tilstand.  

Tidshorisonten afhæ nger af den biologiske udvikling i søen. Erfaringerne fra 
et lignende projekt ved Hald Sø ved Viborg viser dog, at det tager nogle år, før 
der opstår en situation, hvor fosfor bindes permanent til bundsedimentet. Vi 
forventer lige nu, at der vil gå 10 år, før fosformæ ngden er nede på et accepta-
belt niveau. Vi vil løbende skrue ned for ilttilførslen i takt med, at miljøtilstan-
den bliver bedre og bedre.”   
 

Oplysninger om Furesøen kan ses på hjemmesiden: www.furesoe.dk 
 

Næ rvæ rende artikel er med forudgående tilladelse fra artikelforfatteren gengivet fra bladet ” Miljø  

Danmark, juni 2003, nr. 5” , der udgives af Miljøstyrelsen/Miljøministeriet. 
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Farum LF Specimen 
Jesper Rodkjæ r Pedersen 
����: 3833 7533 / 2468 1697 
@: jrped@webspeed.dk 

Læ ngere 
Større 

Tungere 
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” Så er sommerheden ved at aftage og en ny rovfiskesæ son står for døren. Men 
glem ikke, at efteråret stadig kan nå at byde på noget godt medefiskeri efter de 
større fredfisk, der æ der sig tykke til vinteren lige nu.  

Forårets suderture til Donse levede ikke helt op til tidligere års kanonture. 
Derfor er vi nok en del, som ikke har fanget en rigtig stor suder i år, men det 
kan altså nås endnu. Dog skal det lige siges, at Donse diskede op med en ny 
klubrekord-suder, men det var en fisk, der blev arbejdet hårdt for. Det var Theis, 
der fangede den utrolig flotte fisk på 3,725 kg. Fisken kan ses i farver i det sid-
ste nummer af fiske-feber, hvor også Klaus Vestergaard har et par flotte fisk 
med i Drennan Cuppen (godt at se, at  Farum LF Specimen er repræ senteret).  

Suderen har som art væ ret lidt af en mode-fisk indenfor specimenfiskeriet, 
men i år ser det ud til at have æ ndret sig. Der bliver stadig fanget mange store 
sudere, men der er i år også blevet fanget nogle rigtig store brasen og karusser 
rundt omkring i Danmark. Hvis du vil væ re med på moden, så må du altså ud på 
noget brasen- og karussefiskeri. Ikke noget let forehavende, da vandene kan 
væ re svæ re at finde. Derudover er fiskene tit svæ re at få på land, så er du ikke 
den tålmodige type vil en sildetur på Ø resund nok væ re bedre for dig.  

Her er der jo mulighed for at fylde fryseren med døde agnfisk til vinterens 
geddefiskeri. Det er endda muligt at få agn i så store mæ ngder, at det kan lade 
sig gøre at forfodre.  

Med denne teknik blev der fanget gedder på 13,6 kg og 14,3 
kg i foråret. 

Er du inkarneret geddefisker eller drømmer du om at blive 
det, så gik du helt sikkert glip af en masse, hvis du ikke var i 
klubben den 27. marts, hvor Allan og Theis holdt et rigtig godt 
foredrag om (gæ t engang) - ja geddefiskeri. Her blev gået i dyb-
den med både fiskeri fra land og båd. Der var et rigtig godt 
fremmøde og vi vil prøve at lave nogle lignende arrangementer i 
fremtiden. En stor tak skal der lyde til Allan og Theis for at 
fremvise deres arsenal af muligt og umuligt grej og ikke mindst 
for at dele ud af deres mange erfaringer.  

Nu, hvor sommerferien så småt er overstået, vil jeg foreslå, at 
vi igen begynder at mødes den sidste torsdag i måneden. Første 
gang bliver den 25. september. Der er ikke arrangeret noget, 
men vi kan jo tage os en snak om, hvilke aktiviteter vi kunne la-
ve i efteråret. Vi kan eventuelt finde en dato til en fæ lles gedde-
tur. Er du ny (eller gammel) i klubben eller bare interesseret i at 
komme i gang med specimenfiskeriet, så mød endelig op.”  
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SEPTEMBER 2003 
Ugedag  Dato Aktivitet                                                        Kl. 
Mandag 01: Kulmulen udkommer! 10.00 
Mandag 01: Bestyrelsesmøde i klubhuset 19.00 
Torsdag 04: Klubaften – fluebinding (John/Christian) 19.30 
Torsdag 11: Klubaften – almindelig hygge (Charles) 19.30 
Tirsdag 16: Møde for nye medlemmer i klubhuset 19.30 
Torsdag 18: Klubaften - almindelig hygge (Ole) 19.30 
Torsdag 25: Klubaften – specimen + alm. hygge (Morten) 19.30 
Lørdag 27: Kysttur til Falsters østkyst 05.00

  Tilmelding: Christian Jørgensen – 4495 1062   
 

OKTOBER 2003 
Ugedag  Dato Aktivitet                                                        Kl. 
Torsdag 02: Klubaften – fluebinding (John/Christian) 19.30 
Søndag 05: Farum Sø / Furesø Fiske Cup 2003 08.00
  Tilmelding: Niels G. Jørgensen – 4926 6181  
Mandag 06: Bestyrelsesmøde i klubhuset 19.00 
Torsdag 09: Klubaften – almindelig hygge (Charles) 19.30 
Lørdag  11: Kysttur til Fyn 05.00
  Tilmelding: : Christian Jørgensen – 4495 1062  
Mandag 13: Familie-havtur på Øresund    
  Tilmelding: Niels G. Jørgensen – 4926 6181 
Torsdag 16: Klubaften – almindelig hygge (Ole) 19.30 
Torsdag 23: Klubaften – almindelig hygge (Morten) 19.30 
Torsdag 30: Klubaften – almindelig hygge (Lars) 19.30 
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NOVEMBER 2003 
Ugedag  Dato Aktivitet                                                        Kl. 
Mandag 03: Bestyrelsesmøde i klubhuset 19.00 
Torsdag 06: Klubaften – fluebinding (John/Christian) 19.30 
Søndag 09: Havdyst mod Østerbro Lystfiskerforening    
  Tilmelding: Niels G. Jørgensen – 4926 6181 
Torsdag 13: Klubaften – almindelig hygge (Charles) 19.30 
Lørdag 15: Deadline for december-nummeret af ” Kulmulen”  
Torsdag 20: Klubaften – almindelig hygge (Ole) 19.30 
Lørdag 22: Kysttur til Vestsjælland 06.00
  Tilmelding: Christian Jørgensen – 4495 1062  
Søndag  23: Havtur på Øresund – fladfisk!    
  Tilmelding: Ole Gammelmark – 4364 0273  
Torsdag 27: Klubaften – almindelig hygge (Morten) 19.30 
 

DECEMBER 2003 
Ugedag  Dato Aktivitet                                                        Kl. 
Mandag 01: Kulmulen udkommer! 10.00 
Mandag 01: Jule-bestyrelsesmøde i klubhuset 19.00 
Torsdag 04: Klubaften - fluebinding (John/Christian) 19.30 
Torsdag 11: Klubaften – almindelig hygge (Charles) 19.30 
Lørdag 13: Kysttur til Fjorden 08.00

  Tilmelding: Christian Jørgensen – 4495 1062  
Torsdag 18: Klubaften – jule-hygge-møde (Ole) 19.30 
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Nikolaj Hjorth 
” Fra den 14.-16. april var jeg på vragtur med "Thailand". På turen fik vi bl.a. 40 
havkatte trods megen vind og 4-5 meter høje bølger under medefiskeriet. Selv 
fik jeg 6 stk. katte. Udover kattene blev det "kun " til små langer, torsk, sej og 
nogle få fine lubber op til 4,3 kg - desvæ rre kroget i kroppen. 
Jeg vil gerne tilmelde følgende fisk til ” Mulefisken” : 

Havkat: 5,000 kg - på torsk og reje / Lange: 3,300 kg - på torsk og reje 
Lubbe:  2,700 kg - på sort gummimark / Sej: 2,300 kg - på sort gummimark 
Alle fisk er vejet på bismervæ gt og kan bevidnes af mine sidemæ nd på turen: 
Kim Jæ ger, Rønnede og Henrik Hansen, Viborg. 

Den 1. maj var 
jeg på Ø resund 
efter fladfisk. 
Antalmæ ssigt 
blev det en fin 
dag med ca. 70 
skrubber og 
isinger, men stør-
relsen kunne godt 
have væ ret bed-
re. 10-15 s/m 
fra vest satte dog 
også en begræ ns-
ning for hvilke 
pladser, der kunne 
benyttes. Jeg vil 
gerne tilmelde 
følgende fisk, som jeg fangede på turen: 
Skrubbe: 0,565 kg og 38 cm - / Ising: 0,360 kg og 30 cm - taget på børsteorm 
Fiskene blev vejet på en Super Samson saltervæ gt 0-2 kg og kan bevidnes af 
Kim Jæ ger. 
Jeg var den 10. maj på Ø resund efter hornfisk og fladfisk. Vi fik omkring 30 
hornfisk og ca. 20 fladfisk. Imellem fangsterne var nedenstående 2 fisk som 
ønskes tilmeldt mulefisken: 
Slethvarre: 0,630 kg og 36 cm / Hornfisk: 0,660 kg og 79 cm – taget på silde-
stykke. 

Nikolaj med flot ”mis”! 
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Den 29. maj var Kim Jæ ger og jeg så ved Liseleje i småbåd for at forsøge at 
fange pighvar. Dette lykkedes desvæ rre ikke, men det blev bl.a. til en pæ n ising 
på 440 g og 36 cm. Fisken blev fanget på børsteorm og vejet på Samson super-
salter 0-2 kg.  

Yderligere har jeg vedhæ ftet et billede af en lokal tyvfisker. Vi så straks da vi 
ankom et garn som lå max. 60 m fra land på ca. 1 meters dybde, vi søgte over 
for at se lidt næ rmere på det. Samtidig satte en mand sin båd i vandet ved første 
lille stensæ tning vest for Liseleje - ikke den store lige nede for Liseleje by. Han 
begyndte at tage nettet op. Vi gjorde ham opmæ rksom på det ulovlige i det han 
foretog, hvortil han sagde, at der var over 100 meter fra land og tilføjede at vi 
var dumme. "Selvbestaltede sheriffer" det var, hvad han mente vi var....  

Garnet blev naturligvis halet tidligt, ca. kl. 0600, da enhver kunne se afstan-
den var helt gal. Ærgerligt for ørredbestanden...”   

Mvh - Nikolaj Hjorth 
 

Kim Jæ ger Hansen 
” Jeg har væ ret på Sundet nogle gange efter fladfisk og fået nogle stykker over 
kiloet med den største skrubbe på hele 1,9 kilo og 53 cm lang. (NY KR!, red). 

Den blev fanget den 26. juni fra en af Fiskeringsbådene i Rungsted. Renset 
uden hoved, hale og finner vejede den 1,25 kg, så det var noget af et lokums 
bræ t. Jeg fik også en skrubbe på 1,2 kg. Alle blev fanget på børsteorm. 

Jeg har også væ ret på en 2 dages tur med ” Thailand”  til Det Gule Rev - dér 
fik jeg bl.a. en lange på 5,8 kg samt en sej på 7,75 kg. 
Jeg vil gerne tilmelde følgende fisk til saltvands-konkurrencen: 
Skrubbe: 1,900 kg og 53 cm (se forsiden af denne ” Kulmule” ). 
Sej: 7,750 kg og Lange: 5,800 kg.  Med venlig hilsen - Kim Jæger 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kim med 
flot sej – 
bemæ rk de 
2 fiskere, 
der står og 
”ofrer” 
oppe i 
stæ vnen! 
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Jakob Futtrup 
” Efter en kysttur til Stevns i starten af juli måned, hvor et MEGET kontant hug 
bogstavelig talt rev stangen ud af hæ nderne på mig, var det med en vis spæ nding 
at turen en uges tid senere gik til samme lokalitet. 

Der var nu temmelig dødt, men til gengæ ld kunne man glæ de sig over en per-
fekt aften med en læ kker solnedgang og sidenhen måneskin, der spejlede sig i 
vandet. Kort før klokken 23 begyndte man dog at kunne høre de første plask ude 
i vandet, så lidt liv var der da, og en halv times tid efter kom det første hug.  

Ikke verdens største ørred men en lille hidsig én, der prøvede at slippe løs 
ved at piske rundt i alle retninger. Den havde bestemt også sans for det kunstne-
riske, for de to gange den var ude af vandet var begge lige midt i den sølvglin-
sende lysstribe fra månen. 

Den blev nettet i tredie forsøg og væ gten viste 1,3 kilo. Som sagt ikke verdens 
største havørred, men i de omgivelser og det lys, er det helt sikkert én af dem, 
der vil blive husket !! 

Med måneskinnet kunne men snildt have fisket natten igennem, men den stod 
på arbejde dagen efter, så for mig sluttede fiskeriet lidt over midnat - desvæ rre.”  

Hilsen - Jakob Futtrup 
  

Klaus Vestergaard 
” Til foreningens geddekonkurrence den 4. maj på Farum Sø var forventningerne 
store. Det blev dog ved det, idet jeg ikke fik nogle gedder. En årsag til mit 
manglende held kunne væ re, at jeg fiskede hele konkurrencen med en ret stor 
skalle på 0,525 kg i håbet om den helt store gedde.  

Skallen var muligvis for stor til Farum Sø ś gedder, men den kan måske til-
meldes Årslisten Ferskvand trods manglende billede. Mange medlemmer der 
deltog, kan i hvert fald bevidne skallens størrelse. 

Den 22. maj var jeg i Donse Dam på en aftentur, hvor det underligt nok ik-
ke gav nogen sudere, men det hjalp på humøret med en rudskalle på 0,875 kg på 
35,5 cm (PR) fanget på en kombination af majs og maddiker. 

Typisk kyst-havørred! 
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Den 31. maj var jeg ved Løje Sø, hvor 
det blev til en del sudere med største 
på 2,525 kg og 52 cm taget på majs på 
bundrig. Suderne er ret lange 
derude…   

I juni havde jeg et par ture til De 
Gamle Lergrave i Nivå, hvilket gav en 
del gedder (lige knap 40 stk.) op til 
4,4 kg. De store var mystisk nok 
umulige at komme i næ rheden af, 
bortset fra en enkelt monstergedde 
som maste en gedde på 2,4 kg under 
en fight. Den var rigtig stor, da 
bidmæ rket henover ryggen på den 
maste gedde var 23 cm bredt. Jeg ved 
godt at gedder kan åbne gabet meget, 
men dette var voldsomt. 

Så gik der sommerferie i den og næ ste gang jeg var ude, var i De Gamle 
Lergrave i Nivå den 9. august, hvor det blev til en enkelt gedde på 6,5 kg og 95 
cm på levende agn. I øvrigt fanget i samme område, som jeg havde haft kontakt 
til monstergedden. Den er ikke blevet fanget endnu, men jeg vil satse lidt i ef-
teråret på at få den i tale...”  

 Knæk og bræk - Klaus Vestergaard 
  

Bent Larsen 
” Her er et billede af min første laks? fanget fra nordkysten ved Hornbæ k søndag 
den 4. maj. Jeg var sammen med et andet medlem af klubben - Steffen Faisst, 
som mener det var en laks og ikke en havørred! Den huggede på en slank pirk, 

målte 50 cm og vejede 1,3 kg.”   
Hilsen - Bent 

Laksen har en mere "udringet" halefa-
con, hvor havørredens er næ sten lige. 
Laksen har få eller næ sten ingen pletter 
under sidelinien – det har havørreden. 
Laksens mundvig går ikke bag pupillen. 
(Tegn en lodret streg ved øjet...). Lak-
sen har sjæ ldent pletter på rygfinnen, 
hvilket havørreden næ sten altid har. Er 
ovenstående ikke nok til at fastslå arten, 
kan man eventuelt tæ lle skæ lræ kkerne 
mellem sidelinie og fedtfinne. Havørred 
har mellem 13-16, laks har mellem 9-13 

ræ kker skæ l.  

Klaus med PR-rudskalle 

Bent 
med 
mulig 
kyst-
laks! 
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” Spinnefiskeri efter brasen! Det kunne umiddelbart lyde som en dårlig joke, 
men faktisk er det slet ikke helt hul i hovedet - tvæ rtimod. Opsøgende flådspin 
med orm en af de simpleste og mest effektive metoder til at komme i kontakt 
med søernes bronzeskæ llede monsterbrasen. Glem alt om bidmeldere, sofistike-
rede takler og ugelange forfodringer – med en smule tålmodighed, et stæ nk bob-
leflåds gener og et absolut minimum af udstyr er der tale om specimenfiskeri, 
hvor alle kan væ re med.  

Forårssolen skinner fra en skyfri 
himmel. Vinden er slået over i nord-
øst og en kølig, frisk blæ st fejer hen 
over vandet. Foran mig ligger flere 
hundrede hektar åbent vand, hvoraf 
adskillige tusinde kvadrat-meter 
allerede er afsøgt systematisk gen-
nem de sidste par timers intensive 
fiskeri. Som jeg står der iført waders og kasket, føler jeg mig egentlig mere som 
en ormebadende bobleflådsfreak end en håbefuld medefisker på jagt efter et af 
søernes flotteste specimenfisk – storbrasenen. 

I den tiltagende vind er det ikke læ ngere nok med et mellemstort belastet anten-
neflåd – der skal  tungere skyts til for at kunne kaste og kontrollere flåddet, så 
overfladestrøm og bølger ikke giver falske nap hvert andet øjeblik. Valget falder 
på et ni grams belastet antenneflåd – populæ rt kaldet et ” missile” . På denne tid 
af året, hvor brasnerne så småt er ved at finde frem til de lavvandede gydeområ-
der, opholder de fleste større fisk sig på en til to meters dybde. Flåddybden ind-
stilles, så taklets læ ngde svarer nogenlunde til dybden læ ngst ude i kastet. Flåd-
det fæ stnes med gummiflådstop kombineret med et par stopperler, knuden til 
fluorocarbonforfanget checkes og et par store mellemstore orm agnes på en str. 
8 krog – lettere kan det ikke blive.   

Systematisk affiskning  

Fiskeriet efter storbrasen er ikke altid lige let. Ikke nødvendigvis fordi de er 
klogere eller mere sky end så mange andre store fisk, men fordi der som regel er 
pokkers langt imellem fiskene. Der er en årsag til at fiskene er store - få fisk på 
et stort areal betyder nemlig mindre fødekonkurrence og bedre væ kstpotentiale. 

I tiden op til legen samt tre - fire uger efter kan det væ re uhyggelig svæ rt at 
fange de store fisk på traditionel vis med fodring og stationæ rt fiskeri. Årsagen 
er dels, at fiskene ikke er i det store æ de mode – og dels, at fiskene er spredt 
over så stort et areal, at man ofte skal væ re både synsk og heldig for at finde det 
helt rette sted. 
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Det er derfor oplagt at opsøge fiskene i stedet for at løbe an på held og overna-
turlige evner. Min taktik er yderst simpel: Systematisk afsøgning af de lavvan-
dede områder – præ cis som man ville gøre det under spinne- eller bobleflåds-
fiskeri efter havørred på kysten. Den eneste forskel er flåddet. Antenne eller 
missileflåd er betydeligt mere følsomme end bobleflåd, hvilket betyder, at man 
lettere vil kunne registrere forsigtige hug. Flåd af antennetypen har endvidere 
den fordel, at man lettere kan drukne linen, fordi flådet kun monteres i bunden, 
som typisk befinder sig 25 – 40 centimeter under overfladen.  

Bevæ gelse i agnen  

Klar til action. Flåddet kaster perfekt og sekunder efter lander det cirka halv-
treds meter ude. Umiddelbart efter nedslaget sæ nker jeg stangtoppen og tager et 
par hurtige omdrejninger på hjulet, så linen druknes, og en kæ mpe linebue und-
gås. Modsat normale forestillinger om brasenen som en bundlevende fisk, spen-
derer de faktisk en del tid i midtvandet. Dette gæ lder sæ rligt i perioden op til 
legen.  

Da fiskene sjæ ldent er aktivt 
fødesøgende, skal der ofte noget helt 
specielt til for at få dem til at hugge – 
bevæ gelse i agnen. Ved at variere ind-
spinningen med stangnøk eller hurtige 
omdrejninger på hjulet, får man ormen 
til at hæ ve og sæ nke sig mellem 
midtvandet og bunden. Udover at 
skabe lokkende bevæ gelse der kan 
pirre fiskenes nysgerrighed, har 
metoden også den fordel, at man ikke kun afsøger store arealer, men også stør-
steparten af vandsøjlen. 

Der er nu gået 10 sekunder siden flåddets nedslag i bølgerne og ormen er lang-
somt sunket helt ned til bunden. Jeg tager endnu et par hurtige omdrejninger, så 
flåddet forsvinder, men det dukker hurtigt op i bølgerne et par meter tæ ttere på. 
Selv om kun 2 centimeter af flåddet er over overfladen, står den ambulancerøde 
top tydeligt mod bølgeflimmeret i et perfekt medlys. Proceduren gentages seks – 
syv gange, og halvvejs inde kan jeg ikke lade væ re med at få en følelse af, at det 
er som at fiske efter en nål i en høstak.  

Pludselig går flåddet under, og med et kontant modhug sæ tter jeg krogen i en 
massiv fisk, der får den lette flådstang til at flexe helt ned til håndtaget. De 
tunge, men beherskede ryk, bekræ fter, at der er tale om en brasen i den helt 
rigtige størrelse. Fisken tager et mindre udløb og med englehånd presser jeg den 
langsomt ind mod nettet. Cirka 15 meter fra mig vil fisken ikke læ ngere og be-
gynder at svømme stille og roligt frem og tilbage foran mig.  
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Da den på et tidspunkt kommer til overfladen, fortryder jeg ikke at have taget 
den så blødt – krogspidsen sidder i det yderste af læ befligen. Med sine enorme 
bredside er det svæ rt at vende brasenen uden at for hårdt et pres, så jeg tager det 
stille og roligt.  

Nettet, et lille trekantet karpenet, der er monteret i et ekstra kort håndtag, løsnes 
fra wadebæ ltet og gøres klar til landing. Kort efter kommer fisken til overfladen 
igen. Dens imponerende  bronzefarvede flanke kæ ntrer i bølgerne og kort efter 
glider den store brasen langsomt over netkanten. Da jeg løfter nettet fri af van-
det, er jeg ikke et sekund i tvivl om, at den er en godt stykke på den rigtige si-
den af 5 kilo.  

Med bankende hjerte vader jeg gennem mudderet tilbage til sivskoven, hvor 
fisken bliver vejet til 6,1 kilo. Efter et kort ophold i keepsacken gør jeg klar til 
en mindre fotosession, hvorefter den flotte brasen forsigtigt bliver genudsat. 
Mæ ttet af oplevelsen sæ tter jeg mig op ad en mosbegroet gammel pil og nyder 
solens varme, forårets spirende liv og gransangerens ihæ rdige tjif-tjaf i krattet.  

Tankerne flyver tilbage til utallige brasenture, og i mit stille sind kan jeg ikke 
lade væ re med at træ kke på smilebåndet over alle de sofistikerede teknikker og 
fodringer jeg i tidens løb har taget i brug for at fange en kæ mpebrasen – hvoref-
ter jeg ender med at fange mit livs største fisk på en af de mest simple metoder. 
En bedre start på sæ sonen havde jeg næ ppe turde kunne håbe på. 

Mobilt eller stationæ rt fiskeri? 

Den efterfølgende tur fanger jeg en 5,4 kilos brasen på samme metode og for at 
teste den reelle effektivitet af den opportunistiske metode kontra fodring og 
stationæ rt fiskeri, starter jeg sammen med min 
makker Søren Beck en fodring i området, hvor 
jeg har fået de første fisk.  

Forfodringen kører i et par uger, hvor vi flere 
gange fisker på stedet uden så meget som et 
eneste hug fra storbrasen. En af turene giver 
mig endnu en femkilos fisk, der huggede langt 
fra fodringen – også denne gang på flådspin.  

På den sidste tur blæ ser det kraftigt fra syd. 
For at gøre det lettere at kaste og opnå ordent-
lig flådkontrol afsøger vi de lavvande områder 
ved at læ gge kastene med vinden. Det bliver en 
lang dag, men til sidst belønnes vores tålmo-
dighed. Ved en lille pynt, hvor vinden står på, 
får jeg en flot fisk på 5,75 kilo. Ganske kort efter, at fisken er sacket, går flåd-
det igen under og stangen krummer totalt sammen. Fisken tager et tungt udløb 
og leverer nogle seriøse slag med hovedet.  
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Et par minutter og flere gode udløb senere kommer fisken tæ ttere på, men det 
har endnu ikke væ ret muligt at løfte den fra bunden. Da selv store brasen ofte 
lader sig presse til overfladen allerede på et relativt tidligt tidspunkt i fighten, 
bliver jeg pludselig i tvivl, om det i virkeligheden er en pæ n gedde, der har taget 
ormen. 

Da fisken kommer inden for et par meters afstand, tager den et voldsomt og 
lynhurtigt udløb under det ventende net og videre forbi mig – faretruende ged-
deagtigt! 10 – 15 meter på den anden side falder der ro på fisken, som med et 
jæ vnt pres langsomt stiger mod overfladen. Det første jeg ser er en velvoksen 
rygfinne, efterfulgt af en bred, høj brasen ryg og en massiv halefinne. Fisken 
kapitulerer og et øjeblik efter ligger den sikkert i bunden af nettet – hvilken 
skønhed. Væ gten falder i hak ved 6,05 kilo.  

Resultaterne er rigelige til at overbevise mig om, at systematisk afsøgning af 
større områder med flådspin er betydeligt mere effektivt end stationæ rt fiskeri 
med forfodring, når det gæ lder målrettet fiskeri efter store søbrasen i de tidlige 
forårs- og forsommermåneder. 

Jens Bursell med sin fantasti-
ske 6,1 kilos brasen – ny klub-
rekord. 
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Grej og teknik 

Flådspin efter storbrasen kræ ver intet andet end en ganske almindelig 13 fods 
flådstang samt et lille hjul med 0,18 – 0,20 mm line. Under normale forhold ved 
fiskeri i åbent vand uden alt for kraftig vind, kan man sagtens nøjes med en let 
matchstang af samme type, man normalt ville anvende til matchfiskeri efter 
f.eks. skaller, rimter og mindre brasen.  

Under kraftig blæ st eller ved fiskeri i knapt så åbent vand er en flådstang be-
regnet til suder – f.eks. Drennans ” Tench Float”  eller lignende et godt valg. Med 
en stang som denne kan man uden problemer håndtere kraftige missiles op til 12 
– 16 gram. Kraftige flåd slider en del på linen i kastet, og fiskes der med flåd på 
9 – 10 grams bæ revæ gt eller derover, bør man ikke anvende en hovedline under 
0,20 mm, da det kan resultere i uventede linebrud.  

For at give den bedst mulige præ sentation kan det godt svare sig at anvende 
et lidt tyndere 0,16 – 0,18 mm fluorocarbon forfang på 100 – 130 centimeter. 
Forfanget knyttes til hovedlinen med en dobbelt blodknude eller en four-turn 
waterknot. Flåddet fæ stnes til hovedlinen med gummiflådstop kombineret med 
stoperler, og er det nødvendigt med ekstra belastning på flådtaklet, bør haglene 
placeres umiddelbart under flåddet. Selve taklet bør som udgangspunkt fiskes 
uden splithagl, så ormen daler langsomt ned igennem vandet. Der er stor forskel 
på flådstop, og skal de holde til belastningen fra et tungt missile under kastet, 
bør man væ lge de bedste typer fra f.eks. Drennan. 

Krogen skal væ re en skarp, bredgabet model af tynd wire – 
f.eks. DD-MP1 eller Drennan Wide Gape Specialist. Str. 8 er et 
godt udgangspunkt til mellemstore orm. Fiskes der med to lidt 
større orm, kan det væ re nødvendigt at på op i en str. 6 for at få 
en ordentlig krogning.  

Teknik 

Flådspin med orm kan dyrkes enten som wadefiskeri eller fra 
båd. Vandet afsøges systematisk med kast i vifteform, stjerneform eller en mas-
se parallel kast i takt med, at man wader eller sejler gradvist fremefter. Sørg 
altid for at afsøge det område der ligger i bevæ gelsesretningen først, så du ikke 
risikerer at skræ mme fiskene inden de præ senteres for agnen. Under bådfiskeri 
kan det umiddelbart virke næ rliggende at drive og kaste tilfæ ldigt, men der skal 
ikke meget vind til, før man driver så hurtigt, at området ikke afsøges ordent-
ligt. Normalt vil det bedste væ re at ankre op, affiske systematisk, drive 50 – 60 
meter og derefter ankre op igen. Det lettest er at fiske med vinden i ryggen, 
eftersom det er let at opnå god flådkontrol og giver læ ngere kast. 

Umiddelbart efter at flåddet har ramt vandet, venter man 10-15 sekunder til 
agnen er sunket hele vejen til bunds. De efterfølgende spinstop behøver ikke at 
væ re helt så lange – f.eks. 5 – 10 sekunder, da agnen allerede fisker i den neder-
ste halvdel af vandsøjlen. Variér indspinningen mellem 1 – 4 omdrejninger på 
hjulet og kombiner med nøk i stangtoppen.”  Mvh - Jens Bursell 
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Claus ”Sudergaard” 
Sudertid 
” Så lykkedes det endelig at komme af sted. Lørdag den 24. maj klokken meget 
tidligt – solen var kun lige stået op – sad jeg en i lille båd i Donse Dam. Jeg 
savnede min varme morgenkaffe, og vandet virkede fuldstæ ndigt dødt. Det var 
det dog ikke, for lige pludselig gik flådet under. Modhugget lignede noget fra en 
Gøg og Gokke film, da jeg på uforklarlig vis var kommet til at slå knarren fra, 
men fisken udviste stor tålmodighed og forblev heldigvis på krogen. Fisken var 

helt medgørlig i starten 
og svømmede velvilligt 
med til båden, hvor den 
dog kom på andre 
tanker. Nu gik det 
pludseligt hidsigt ud 
over åbent vand og ned 
mod bunden. Tæ nk, på 
det tidspunkt savnede 
jeg slet ikke min kaffe!  

Efter 5-6 udløb mod 
bunden sejlede fisken 
ind over netrammen, og 
hvilken fisk. Den var 
56 cm lang og vejede 
3150 kg. Ny PR. 

Fisken blev næ nsomt 
listet i posen, så der kunne tages nogle billeder, når der var kommet lidt mere 
lys på dagen. 

Kort efter begyndte det dog at øse ned, så det blev nu faktisk ikke meget lyse-
re. Men det kunne nu ikke ødelæ gge glæ den ved en dejlig fisk.”  

Spektakulæ rt! 
” Jeg havde glæ det mig læ nge til denne klubtur til den idylliske Donse, men tu-
ren var ved at glippe, da jeg havde problemer med ryggen. Heldigvis trådte min 
gode fiskemakker Jesper ” Jyde”  til og lovede at slæ be alt grejet – jeg skulle 
faktisk blot møde op.  

Han tilbød sågar at bæ re mit efterhånden noget voluminøse korpus gennem 
den mørke skov, men det takkede jeg nu nej tak til, idet jeg havde ham stæ rkt 
mistæ nkt for, at forslaget var fremsat i seksuelt øjemed!  

Nå, turen gennem skoven gik nu faktisk fint. Jesper slæ bte så meget, at han 
kun snakkede på den første halvdel. 

Vel ankomne til båden begyndte Jesper straks at indrette en handicapafdeling 
til undertegnede. En Fightchair ” De-Luxe”  blev mokket ned i aluminiumsbåden, 
og grejet blev placeret, så jeg ikke behøvede at rykke mig ud af flæ kken.  

Claus med PR-suder på 
3,150 kilo 
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Herefter gik det direkte ud til pladsen, hvor vi kun lige nåede at anke op, før 
Jesper fortsatte med at rengøre såvel inder- som ydersiden af båden, mens han 
mumlede noget om, at han ikke ville have fiskeslim i sin båd, og at han havde 
Karl-Mar Møllers ord for, at han var kommet langt med sine tvangshandlinger… 

Men det kom faktisk fiskeslim i båden. For sidst på aftenen begyndte mit flåd 
pludselig at gå til højre, hvorfor der staks blev givet modhug. Og her var det så, 
at Jesper viste sit store fiskersind og betæ nksomhed, idet han straks, og i øvrigt 
med forbavsende stor elegance, udførte det for lystfiskere så kendte synkron-
modhug, hvorved det på uforklarlig vis lykkedes ham at få fedtet sin lille 12-
krog ind i kæ ften på den samme fisk, læ s min fisk!  

Min ringe fysisk taget i betragtning var jeg naturligvis glad for assistancen og 
ved fæ lles hjæ lp, fik vi landet en smuk suder på 3050 gram. Begge kroge sad 
fint placeret i kæ ften på fisken.   

Der lød flere hånlige tilråb og ringeagts ytringer fra personagerne i de andre 
både, men de har tydeligvis ikke forstået, at man sagtens kan væ re flere om 
samme fisk på klubture! 

I øvrigt blev der ikke fanget mange sudere i bådene, men et par af turens del-
tagere fik da rokket lidt til deres PR. 

Tak for selskabet.”  
Knæk og bræk - Claus Søndergaard 

Kling og Klang med ”fæ lles-suderen” 
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Hej Mulefiskere! 
” Så har Cinnamon Monster Specimen Tag Team, bedre kendt som CMSTT, igen 
væ ret på tur. Efter et mislykket sats her på Sjæ lland, så skulle det foregå i det 
jyske denne gang. Min fiskekammerat Anders havde fået støvet et vand op, som 
angiveligt skulle indeholde store rudskaller og måske pæ ne karusser.  

Vi kom sent igang torsdag aften og valgte at fiske med flåd. Foderet blev 
blandet og pladsen gjort klar til en dejlig varm sommernat. Det viste sig hurtigt, 
at vandet indeholdt uendelige mæ ngder af små rudskaller. Sjovt nok med de 
første ti, men de næ ste halvtreds til hundrede stykker var nu mest irriterende. 
Aktiviteten tog dog lidt af, da mørket faldt på og knæ klysende blev monteret. 
Lidt hen på natten fik Anders en pæ n fisk på 7-800 gram. Det gik i den rigtige 
retning. Da jeg skulle læ gge den i keepnettet spræ llede den og røg ved siden af. 
Det var så det venskab! Ikke helt, men jeg fik at høre for det.  

Lidt senere fik jeg hug og jeg kunne straks mæ rke, at det var en pæ n fisk. 
Fighten var ikke noget specielt, men fisken havde den rigtige størrelse. Da lyset 
brød frem vejede vi den til præ cis 1000 gram. Ny PR og tilfredshed. 

Den følgende nat ville vi lige prøve en anden plads i det samme vand. Godt 
bombede af at glo på lysflåd en hel nat valgt vi en anden og mere selektiv tek-

nik. Vi fiskede 
små boltrigs med 
miniboilies på 

bundstæ nger 
med dobbeltindi-
kator. Det skulle 
vise sig at væ re 
en god taktik. Vi 
fik nemlig både 
søvn og nogle 
pæ ne fisk. 
Anders tog den 
største på 975 
gram, som også 
gav ham en ny 
PR. Jeg er sikker 
på, at det vand 
indeholder større 

fisk, så dem fanger vi på et senere tidspunkt. Den tredje nat skulle vi prøve et 
nyt sudervand, hvor fiskeriet foregik fra båd a’ la Donse, men der trak vi en 
nulbon. Sådan er det jo også at væ re specimenfisker. Der må væ re nogle kanon-
sudervande i jylland, og vi skal nok finde dem.”  

Jesper ”Jyde” Pedersen 
 

Jesper med PR-rudskalle 
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Allan 
Christiansen 
” Så har jeg atter 
væ ret ude at fiske 
lidt igen. Week-
enden den 22./23. 
marts 2003 var jeg 
taget til Jylland 
sammen med min 
fiskekammerat. Vi 
skulle fiske ged-
der i en lille sø, 
hvor vi før har 
fået nogle gode 
fisk. Men da isen 
lige var gået, hav-
de smeltevandet 
der løb ned ad 
skræ nterne gjort vandet så grumset, at fiskeriet gik helt i baglås, derfor valgte vi 
at tage tilbage til en anden sø ikke så langt derfra. 

Efter et par timer fik jeg en gedde på 9,7 kg, som skulle vise sig at blive den 
eneste gedde denne weekend. Men sådan er det jo nogle gange. 

Jeg har derefter haft et par mindre succesfulde ture. Så torsdag den 24. april 
2003 valgte jeg i stedet at tage på årets første sudertur, der resulterede i 7 sude-
re mellem 2,3 og 3,2 kg.  

Allan med jysk ”krokodille” 

Allan med forårs-suder 
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Når jeg skriver dette er jeg lige kommet hjem fra en brakvands-gedde-
ekspeditionstur i Jylland, som kun resulterede i 100 liter koldt vand i båden 
efter en lidt for høj søgang i en 13 fods jolle.  

Det var så det for denne gang, men jeg går og planlæ gger noget brasenfiskeri, 
så forhåbentlig hører I snart nyt herfra.”  

Med venlig hilsen – Allan Christiansen  
  

Paw Meinertsen 
Tur til Røst – 9.-16. juli 2003 
” Den 9. juli tog vi – Paw og Thomas Hansen – 
fra Farum LF. med Jan & Bo og 9 andre 
forventningsfulde fiskere til Røst et godt stykke 
oppe ad den norske vestkyst, hvor 6 fiskedage 
lå forude. 
 På førstedagen var der lidt blæ st og fiskeriet 
var lidt sløvt, men for mig gik det fint: først en 
helleflynder på 11,3 kg, 102 cm lang, 68 cm i 
omkreds – den største i år fra Røst og 4 kilo 
større end nr. 2 på listen, dertil en torskemåler 
på 11,5 kg. Sejfiskeriet kunne jeg ikke få gang 
i, ingen måler til mig men ca. 15 stk. til holdet 
med den største på 12,75 til Thomas. 
 Andendagen – Paw torskemåler på 12,5 kg, 
kuller 3,2 kg og brosme 3,8 kg men stadig ingen 
sej-måler. Thomas fik 3 stk. den dag med 
største på 11,5 kg. 
 Tredjedagen fik jeg min første havkat på 3,9 
kg – dejligt! – og så endnu en torskemåler på 
12,5 kg. Stadig ingen sejmåler. Thomas fik 2 
stk. sejmålere med den største på 11,5 kg. 
 Fjerdedagen fik jeg så endelig min første 
sejmåler og 2 stk. mere – største på 14,8 kg, 
som også blev den største af samtlige 177 
sejmålere, som holdet tog på de 6 dage. Og så 
fik jeg en sej på 9 kilo på kastestang – den tog ca. 120 meter line i ét udløb – 
læ kkert! Thomas valgte at sove dagen væ k, da han syntes, at festen på kroen var 
mere spæ ndende! 
 Femtedagen var vi på nogle helt nye pladser. Vi – Paw og Thomas – fik ikke 
noget af betydning, men holdet fik 4 katte op til 3,6 kg, 6 langer op til 2,5 kg, 2 
havtasker på 2,9 + 3,0 kg, 1 rødfisk samt 3 torskemålere op til 18,0 kg. 
 Sjettedagen – den sidste – fik jeg 4 sejmålere med største på 13,7 kg, Thomas 
tog 2 sejmålere med største på 11,5 kg og 2 torskemålere med største på 15,4 kg 
– det var på kastestang!! – en rigtig god dag. 

Paw med helleflynder 
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Status: 177 målersej med største på 14,8 kg, 32 målertorsk med største på 23,0 
kg, 6 havkatte med største på 4,6 kg, 2 havtasker med største på 3,0 kg, 1 rød-
fisk på ca. 800 gram, 3 helleflyndere på 11,3 + 3,6 + 3,6 kg samt 7 langer op til 
2,5 kg. 
 Vores væ rt – Trond – var kanon meget hjæ lpsom og flink, så man kan roligt 
tage til Røst og få det vildeste havfiskeri man kan drømme om…”  

Hilsen – Paw Meinertsen 
 

Jeg slog min far… 
” Jeg hedder Daniel og jeg er lige blevet 4 år. I dag (tirsdag den 6. maj 2003) har 
jeg væ ret så heldig, at min far har taget mig med på en af sine mange fisketure. 

Dagen startede med regnvejr, men da det holdt op med at regne kørte vi til 
Ø rsted Ø rredvand, for der er noget at se på mellem fiskene bidder på. Jeg har 
mit eget fiskegrej og min far hjalp mig med at gøre det klar og kaste snøren i 
vandet (det har jeg lidt svæ rt ved endnu). 

Dagen startede med en fin lille ørred, som jeg selv halede i land. Kort efter 
bed nummer to på… 

Den susede af sted med linen i munden, men jeg brugte alle mine kræ fter og 
til sidst var den så tæ t på bredden at min far kunne hjæ lpe mig med at få den op 
i nettet. Den var kæ mpe stor – så stor at jeg faktisk ikke kunne bæ re den alene.  

En regnbueørred på 5,3 kg. Da jeg havde fanget den var mine gummistøvler 
fyldte af 
vand, så 
ønsker jeg 
mig et par 
vaders. 

Dagen 
bød på 
fire fisk i 
alt til mig 
(og to til 
min far, 
med den 
største på 
4,8 kg). 
Så jeg var 
rigtig 
stolt, da 
jeg kom 
hjem og 
kunne 
fortæ lle min mor om det hele.”  

Daniel Rømer Matthiesen 

Daniel med sin far (det er far til 
højre) og en stor ørred. 
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John Svarre Rasmussen 
” John kom på en af klubaftenerne i vinters til at røbe, at han sidst i august 
måned 1996 rent faktisk fangede en bæ kørred af en størrelse, der vil væ kke mis-

undelse hos de fleste. 
Og ikke mindst er der tale om 

en ny klubrekord, der læ gger 1,0 
kilo til John Nielsens flotte 2,6 
kilos bæ kørred fra Karup Å den 
7. maj 1993.  

John er gået meget stille med 
dørene omkring denne fisk, idet 
den er fanget i en af Sjæ llands 
” hemmelige”  stor-bæ kørredåer. 

Derfor har han ikke anmeldt 
fisken før nu – men nu kunne 
han så heller ikke holde sig 
mere! 

Efter at have fanget 
bæ kørreden tog John senere på 
dagen til kysten ved Strøby 
Ladeplads ved den store P-plads. 

Her fangede han en havørred på 3,2 kg. 
En ” ok”  fiskedag, som John udtalte med sin vanlige beskedenhed!”  

Morten Søndergaard 

2. omgang: perioden 16. april 2003 – 15. august 2003 
 (KR: klubrekord – PR: personlig rekord) 

APRIL - 2003 
Havkat 5,000 kg Nikolaj Hjorth Det Gule Rev 160403 
Laks 11,800 kg Jesper Petersen Bornholm 210403 (KR) 
Slethvarre 0,630 kg Nikolaj Hjorth Ø resund 100503 
Suder 3,200 kg Allan Christiansen Donse Dam 240403 
 

MAJ - 2003 
Brasen 6,100 kg Jens Bursell Sø 000403 (KR) 
Brasen 6,050 kg Jens Bursell Sø 000403 
Brasen 5,400 kg Jens Bursell Sø 000403 
Brasen 5,050 kg Jens Bursell Sø 000403 
 
 

Stille-John med en 
”smæ kker bæ kker”  
fra sjæ llandsk å 
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MAJ – 2003 (fortsat) 

Gedde 9,600 kg Henrik Nielsen Sø 000503 
Gedde 8,600 kg Lars Bøgeskov Farum Sø 020503 (PR) 
Gedde 7,100 kg Lars ” Frø”  Nielsen Farum Sø 010503 
Gedde 6,950 kg Bjarne Jensen Farum Sø 040503 (PR) 
Gedde 6,500 kg Lars ” Frø”  Nielsen Farum Sø 010503 
Gedde 5,400 kg Michael Bødker Farum Sø 040503 
Gedde 4,900 kg Ulrik Quitzau Farum Sø 040503 (PR) 
Havørred 3,000 kg John Svarre Rasmussen Sverige/kyst 020503 
Hornfisk 0,850 kg Aksel Petersen Frederikssund 030503 (PR) 
Ising 0,440 kg Nikolaj Hjorth Ø resund 290503 
Regnbue 4,800 kg Niels Matthiesen Ø rsted P&T 060503 
Skrubbe 1,900 kg Kim Jæ ger Hansen Ø resund 000503 (KR) 
Suder 3,725 kg Theis Kragh Donse Dam 000503 (KR) 
Suder 3,150 kg Claus Søndergaard Donse Dam 240503 (PR) 
Suder 3,050 kg Claus S. & Jesper R. P. Donse Dam 000503 
 

JUNI - 2003 
Skrubbe 1,900 kg Kim Jæ ger Hansen Ø resund 260603 (KR) 
Skrubbe 1,550 kg Paw Meinertsen Ø resund 070603 (PR) 
Skrubbe 1,125 kg Søren Westh Ø resund 070603 
 

JULI - 2003 
Havkat 3,900 kg Paw Meinertsen Røst/Norge 110703 (PR) 
Helleflynd. 11,300 kg Paw Meinertsen Røst/Norge 100703 (PR) 
Sej 14,800 kg Paw Meinertsen Røst/Norge 130703 (PR) 
Sej 13,700 kg Paw Meinertsen Røst/Norge 150703 
Sej 12,750 kg Thomas Hansen Røst/Norge 100703 (PR) 
Sej 11,500 kg Thomas Hansen Røst/Norge 150703 
Torsk 12,500 kg Paw Meinertsen Røst/Norge 110703 
 

AUGUST – 2003 – endnu ingen fisk tilmeldt. 
 

Valget af denne omgangs ” Mulefisk”  er ikke overraskende faldet på Jens Bur-
sells nye mega-klubrekord-brasen på 6,1 kg. Stæ rkt efterfulgt af andre præ gtige 
klubrekorder som Theis  ́suder på 3,725 kg og Kim Jæ gers skrubbe på 1,9 kg. 

Til lykke til Jens, der modtager et gavekort til en ” velassorteret grejforretning 
i København.”  
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Pr. 15. august 2003 
 

Ferskvand 

1). Klaus Vestergaard 359 point (helt 1,195 kg) 119 % 
   (suder 2,525 kg) 68 % 
   (rudskalle 0,875) 55 % 
   (havørred 3,6 kg) 45 % 
   (gedde 6,5 kg) 41 % 
   (skalle 0,525 kg) 31 % 

2). Jesper R. Pedersen 323 point (helt 1,150 kg) 115 % 
   (suder 3,050 kg) 82 % 
   (gedde 10,1 kg) 65 % 
   (rudskalle 0,975 kg) 61 % 

3). Theis Kragh 248 point (suder 3,725 kg) 101 % 
   (aborre 1,875 kg) 90 % 
    (gedde 8,9 kg) 57 % 
 

Saltvand 

1). Kim Jæ ger Hansen 383 point (skrubbe 1,9 kg) 131 % 
   (havkat 8,5 kg) 72 % 
    (sej 7,75 kg) 64 % 
    (torsk 16,5 kg) 54 % 
    (lubbe 2,6 kg) 41 % 
    (lange 5,8 kg) 21 % 

2). Paw Meinertsen 361 point (skrubbe 1,55 kg) 106 % 
    (hornfisk 0,85 kg) 73 % 
    (lubbe 3,6 kg) 58 % 
    (rødspætte 0,875 kg) 35 % 
    (torsk 10,5 kg) 34 % 
    (sej 2,7 kg) 22 % 
    (havørred 1,55 kg) 20 % 
    (lange 3,7 kg) 13 % 

3). Nikolaj Hjorth 348 point (ising 0,44 kg) 70 % 
   (torsk 20,5 kg) 67 % 
    (hornfisk 0,66 kg) 57 % 
    (lubbe 2,7 kg) 43 % 
    (havkat 5,0 kg) 42 % 
    (skrubbe 0,565 kg) 38 % 
    (sej 2,3 kg) 19 % 
    (lange 3,3 kg) 12 % 
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De med gråt markerede er nye klubrekorder! 

Ferskvand (Danmark + Udlandet) 
ART VÆGT/KG NAVN STED DATO  

Aborre 1,875 kg Theis Kragh Sø 000303 
Brasen 6,100 kg Jens Bursell Sø 000503  
Gedde 10,100 kg Jesper R. Pedersen Jysk Sø 000303 
Havørred 3,660 kg Klaus Vestergaard Nive Å 160103 
Helt 1,195 kg Klaus Vestergaard Susåen 210203 
Rudskalle 0,975 kg Jesper R. Pedersen Sø 000003 
Suder 3,750 kg Theis Kragh Donse Dam 000503 

Saltvand (Danmark + Udlandet) 
ART VÆGT/KG NAVN STED DATO 

Havkat 8,500 kg Kim Jæger Hansen Det Gule Rev 000403 
Havørred 3,100 kg Jakob Futtrup Svensk Kyst 000403 
Hornfisk 0,850 kg Aksel Petersen Frederikssund 030503 
Ising 0,440 kg Nikolaj Hjorth Øresund 290503 
Laks 11,800 kg Jesper Petersen Bornholm 210403 
Sej 14,750 kg Paw Meinertsen Røst/Norge 130703 
Skrubbe 1,900 kg Kim Jæger Hansen Øresund 260603 
Torsk  20,500 kg Nikolaj Hjorth Øresund 000203 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Theis med aborre på 
1,875 kg 

Nikolaj med torsk på 
20,5 kilo 
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DANMARK - SALTVAND 
Senest opdateret 29-08-03 

ART VÆGT/KG FANGER STED DATO 
Berggylt 0,850 kg Niels G. Jørgensen Ø resund 000500 
Brosme 9,200 kg Kim Jæ ger Hansen Det Gule Rev 020401 
Fjæ sing 0,375 kg Jens Grand Bønnerup Str. 260686 
Gedde 12,500 kg Henrik Nielsen Præ stø Fjord 250390 
Havkat 11,800 kg Peter Meinertz Det Gule Rev 290802 
Havørred(kyst) 7,500 kg Søren Græ sborg Køge Bugt 300898 
Havørred(hav) 10,350 kg Steen Lyngsø Køge Bugt 020898 
Hestemakrel 0,350 kg Steen Brynitz Kattegat 160888 
Hornfisk 1,150 kg Frank Dall Ø resund 290493 
Hvilling 0,920 kg Steen Kehler Ø resund 100998 
Ising 0,625 kg Niels G. Jørgensen Ø resund 260800 
Knurhane(grå) 0,395 kg Niels G. Jørgensen Ø resund 270597 
Knurhane(rød) 0,300 kg Steen Kehler Ø resund 190998 
Kulmule 3,650 kg Steen Brynitz Kattegat 240791 
Kuller 2,500 kg Henrik Nielsen Det Gule Rev 180592 
Laks(kyst) 3,000 kg Kim Pedersen Vejby Strand 130889 
Laks(hav) 11,800 kg Jesper Petersen Bornholm 210403 
Lange 26,500 kg Henrik Nielsen Det Gule Rev 260696 
Lubbe 5,500 kg Peter Kirkby Det Gule Rev 150693 
Makrel 1,700 kg Thomas Jensen Ø resund 240989 
Multe 3,350 kg Klaus Munck Isefjorden 000098 
Pighaj 6,100 kg Steen Brynitz Kattegat 050886 
Pighvarre 0,100 kg Frank Dall Bornholm 131090 
Regnbue(kyst) 5,400 kg Niels G. Jørgensen Sejerøbugten 100489 
Regnbue(hav) 1,100 kg Erik Nielsen Ø resund 040783 
Rimte 1,500 kg Niels Matthiesen Mandehoved 240601 
Rødfisk(lille) 0,300 kg Allan T.C. Det Gule Rev 060593 
Rødspæ tte 2,500 kg Steen Kehler Ø resund 000598 
Rødtunge 0,860 kg Niels Ingstrup Ø resund 220286 
Sej 12,000 kg Rune Espenhein Det Gule Rev 260696 
Sild 0,420 kg Jens Bursell Ø resund 171083 
Skrubbe 1,900 kg Kim Jæ ger Hansen Ø resund 000503 
Skæ gtorsk 0,450 kg Bjarne Nielsen Det Gule Rev 280592 
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DANMARK - SALTVAND 
Senest opdateret 29-08-03 

ART VÆGT/KG FANGER STED DATO 
Slethvarre 3,230 kg Ole Erichsen Ø resund 140383 
Stenbider 0,250 kg John Nielsen Ø resund 310193 
Tangnål 30,5 cm Rune Jarner Ø resund 220287 
Tangspræ l 20,0 cm Claus Tjalve Sæ by Havn 100784 
Torsk(kyst) 8,000 kg Nikolaj Hjorth Helsingør 250596 
Torsk(hav) 30,500 kg Bjarne Nielsen Ø resund 080387 
Ulk 1,200 kg Jonas Møller Gilleleje Havn 011187 
Ål 0,650 kg Charles Iversen Ø resund 170994 
Ålekvabbe 0,200 kg Thomas Petersen Gilbjerg Hoved 140686 
 

Så kom den endelig – saltvandslisten! Den er formentlig ikke 100% ajourført – 
men det kan du hjæ lpe med til! Skulle du have fanget en tungere fisk, end en af 
de ovennæ vnte – eller en art der ikke er på listen p.t. – så ring straks til redaktø-
ren på tlf. 44 99 16 07 eller mail på: morten@soendergaard.mail.dk.   

Det gæ lder selvfølgelig, at en evt. rekord-fisk skal væ re fanget mens man har 
væ ret medlem – store fisk i ” et tidligere liv”  tæ ller ikke her! 

-�����'����������
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” De seneste par sæ soner har fiskeri med levende rejer vist sig at væ re en uhyg-
gelig effektiv metode til brakvandsaborrer. 

Metoden blev for alvor populæ r ved St. Vejle Å syd for København og er så 
siden forsøgt med samme overbevisende resultater andre steder. Faktisk forhol-
der det sig sådan, at der er dage, hvor aborrerne slet ikke interesserer sig for det 
gæ ngse isenkram eller den traditionelle regnorm og man mest af alt er tilbøjelig 
til at tro at der slet ingen fisk er. Det gæ lder dog kun lige indtil der kommer en 
levende reje på krogen og der pludselig sker ting og sager. 

En af forklaringerne på metodens effektivitet er, at alle brakvandsaborrer med 
garanti har smovset løs i enten fjordrejer eller hesterejer, under deres ophold i 
havnebassiner, fjorde og brakvandsområder og at måske lige netop rejerne i høj 
grad er deres hovednæ ring. 

Levende fjordrejer kan i perioder købes hos fiskehandleren, mens såvel heste-
rejer og fjordrejer også kan fanges med ent net eller en rejehov der stryges rundt 
gennem ålegræ sbæ lter, mellem sten og ved kanter og hjørner rundt om i hav-
neanlæ gene. 

Rejerne kan fiskes på et bundtackel eller under et flåd. Der skal blot benyttes 
en lille enkeltkrog i str. 6 og rejen skal kroges fra undersiden og op gennem et 
af de bagerste rygskjold. 
Det er afgjort de levende rejer der fanger bedst, men også døde rejer virker.”   

Peter Kirkby 
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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 ś 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 uafhæ ngigt af motorerne). 
I lejen medfølger et sæ t "Roberts" stangholdere, der passer til alle bådene. 
Henrik Jart, Ryetvej 6, 3500 Væ rløse (jart@post.tele.dk) 
 

Ekkolodder: 2 stk.: Eagle + Lowrance ���� 44 48 52 05 
Leje pr. lod pr. dag kr. 50,- (lejes uafhæ ngigt af motorer & downriggere).  
I lejen medfølger batterikasse, skruetvinger m.v. 
Henrik Jart, Ryetvej 6, 3500 Væ rløse (jart@post.tele.dk) 
 

Nødhjæ lpskasser: 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, stofmæ rker & 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.-      Helårligt.....................… 305,00.- 
 Halvårligt...............…  275,00.-      Halvårligt...................… 155,00.- 
 Indmeldelsesgebyr....  200,00.-      Indmeldelsesgebyr........ 100,00.- 

 Pensionist-kontingent      Familie-kontingent 
 Helårligt.................…  440,00.-      Helårligt.....................… 775,00.- 
 Halvårligt...............…  220,00.-      Halvårligt...................… 390,00.- 
 Indmeldelsesgebyr….  200,00.-      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) 


